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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /1 31 204 1ସାଗର ର ନ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0405449
ୀ /.2 29 204 2ଜୟଶୀ ନାୟକ ପି େଦବଦ  ନାୟକ YVY0819284

ପ ୁ /.3 50 204 3ପଶା  କମୁାର ରଥ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ରଥ YVY1036144
ୀ /.4 49 204 4ସନିୁତା ରଥ ସା ପଶା  କମୁାର ରଥ YVY0831776

ପ ୁ /NEW HOUSE5 43 204 5ପଦି  କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ YVY1125186
ପ ୁ /NEW HOUSE6 42 204 6ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ YVY1125160
ୀ /NEW HOUSE7 34 204 7ପତିଭା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YVY1125152

ପ ୁ /SASTRI N8 46 204 8ମରୁଲୀଧର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV1513548
ୀ /019 25 204 9ସସିୁତା ରଥ ପି ପଶା  କମୁାର ରଥ YVY0971614
ୀ /110 50 204 10ଗୀତା ଳୀ ମହାପାତ ସା ପବୀତ କମୁାର େମକର୍ାପ JTV1581685

ପ ୁ /111 62 204 11ପବିତ କମୁାର େମକାପ ପି କଳୁମଣି େମକାପ JTV1581677
ପ ୁ /112 88 204 12ଯଦୁନାଥ ମିଶ ପି ଆନ  ମିଶ OR/06/043/071212
ପ ୁ /113 56 204 13ମରୁଲୀଧର ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି JTV2445914
ୀ /114 52 204 14ଯାଜ୍ଞେସନି ମହା ି ସା ମରୁଲିଧର ମହା ି JTV2445906

ପ ୁ /115 46 204 15ରତନ୍ ାକର ଶଅିଳ ପି ପ ାନନ ଶଅିଳ 0R/06/043/071193
ପ ୁ /316 55 204 16ଆେଲାକ ବାରିକ ପି ବଳରାମ ବାରିକ OR/06/044/288102
ୀ /317 45 204 17ଅ ଳି ବାରିକ ସା ଆେଲାକ ବାରିକ OR/06/043/288616

ପ ୁ /318 48 204 18େଗାବି  ପସାଦ ଦାସ ପି େଗୗରହରି ଦାସ YVY0165068
ୀ /319 40 204 19ନମିତା ଦାସ ସା େଗାବି  ପସାଦ ଦାସ YVY0165050

ପ ୁ /320 50 204 20ପେମାଦ କମୁାର ପାଣୀଗାହି ପି ମହାେଦବ ପାଣୀଗାହି JTV1693183
ୀ /321 48 204 21ମେନାରମା ପାଣୀଗାହି ସା ପେମାଦ ପାଣୀଗାହି JTV1693084

ପ ୁ /322 38 204 22ସେ ାଷ କମୁାର ପାଣୀଗାହି ପି ରାମଚ  ପାଣୀଗାହି JTV2554830
ୀ /323 29 204 23ସସିତା ପାଣିଗାହୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YVY0755223

ପ ୁ /324 79 204 24ରାମଚ  ପାତ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ପାତ JTV1513704
ପ ୁ /325 50 204 25ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ JTV1513761
ୀ /326 48 204 26ବିଶସିନୀ ପାତ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାତ JTV1717677

ପ ୁ /327 33 204 27ରାହୁଲ ଦାସ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାମାଧବଦାସ ପ ନାୟକ YVY0166439
ପ ୁ /428 26 204 28ଲଳିତ କମୁାର ସିହୁ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ YVY0908715
ପ ୁ /429 71 204 29ବିପିନ ବିହାରି ସାହୁ ପି େବନୁ ସାହୁ YVY0242735
ୀ /430 66 204 30ପତିମା ସାହୁ ସା ବିପିନ ବିହାରି ସାହୁ YVY0210286
ୀ /531 67 204 31ନଳିନି ପଭା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0242750

ପ ୁ /532 71 204 32ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ଜଦୁମଣି ଦାଶ YVY0242743
ୀ /533 53 204 33ପତିମା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0197079

ପ ୁ /634 34 204 34ସ ିପ କମୁାର ରାଉତା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତା YVY0308387
ୀ /735 46 204 35ସସିତା େବଉରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବଉରା JTV1660463
ୀ /736 68 204 36ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ବଟକୃ  ସାଇଁ 0R/06/043/071985

ପ ୁ /737 51 204 37ସମୀର ର ନ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ JTV1658699
ପ ୁ /738 48 204 38ସଧୁୀର ର ନ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ YVY0746909
ୀ /739 45 204 39କାଦମିନୀ ସାଇଁ ସା ସମୀର ରଂଜନ ସାଇଁ YVY0318964

ପ ୁ /740 39 204 40ଶଶିରି ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ JTV2445229
ପ ୁ /741 36 204 41ସାଗର ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ JTV2445286
ୀ /842 47 204 42ସସିତା ପତି ସା ବିର ବର ପତି JTV1513712

ପ ୁ /843 71 204 43େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1694165
ୀ /844 42 204 44ବଷର୍ା ସାହୁ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ସାହୁ YVY0165126
ୀ /845 40 204 45ମୀନତୀ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାହୁ JTV1665777
ୀ /846 37 204 46ନଳିନି ପଭା ସାହୁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ YVY0165134
ୀ /947 52 204 47ମୀନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଧରଣୀଧର େବେହରା JTV1692987

ପ ୁ /948 32 204 48ମେନାର ନ େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା YVY0308395
ପ ୁ /949 77 204 49ସଦୁଶର୍ନ ମଲ ପି ଶତୁଘନ ମଲ OR/06/043/070021
ୀ /950 72 204 50ବାସ ୀ ମଲ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମଲ OR/06/043/070022

1 152/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ  -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ  -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 54ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /951 47 204 51ତପନ ମଲ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଲ YVY0581736
ୀ /952 35 204 52େଦବପିୟା ମଲ ସା ତପନ କମୁାର ମଲ YVY0581744
ୀ /953 59 204 53ମାଳତୀ ସାହୂ ସା ସନାତନ ସାହୂ YVY1251917

ପ ୁ /954 51 204 54ସନାତନ ସାହୂ ପି େଗାବିଂଦା ସାହୂ YVY1252188
ୀ /1055 42 204 55ସାଗରିକା ପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ JTV2445138

ପ ୁ /1056 37 204 56ବିଭୁଦ  ପାତ ପି ତିନାଥ ପାତ YVY0373787
ୀ /1057 67 204 57ଜାନକୀ କମୁାରୀ େସନାପତୀ ସା ତିନାଥ ପାତ 0R/06/043/071029
ୀ /1158 66 204 58ସବର୍ ରୀ ଦାସ ପି ଶରତଚ  ଦାସ OR/06/043/070025

ପ ୁ /1159 80 204 59ଜଗଦିଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି େଗାକଳୁ ପ ନାୟକ OR/06/043/070024
ପ ୁ /1160 44 204 60େଦବୀପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଜଗଦିସ୍ ପ ନାୟକ OR/06/043/071248
ପ ୁ /1261 74 204 61ବୀରକିେଶାର ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ OR/06/043/070026
ୀ /1262 63 204 62ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ବାରିକ ସା ବୀରକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/070027

ପ ୁ /1263 40 204 63ଆଶୀଷ ମହାପାତ ପି ବୀରକିେଶାର ବାରିକ JTV1559863
ପ ୁ /1264 39 204 64େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ବିରକିେଶାର ବାରିକ YVY0165167
ପ ୁ /1265 37 204 65େଦବାଶୀଷ ମହାପାତ ପି ବୀରକିେଶାର ବାରିକ YVY0908699
ପ ୁ /1266 19 204 66ତିେଲାଚନ େସନାପତି ମା କବିତା ସାହୂ YVY1251743
ୀ /1367 67 204 67ବାସ ି ବିଶାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ ବିଶାଳ OR/06/043/070067

ପ ୁ /1368 60 204 68ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଗ ାଧର ବିଶାଳ OR/06/043/070066
ୀ /1369 38 204 69ଶ ା ଳୀ ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ YVY0197087
ୀ /1370 76 204 70ବାଉ େଦଈ ସା ନରି ନାୟକ JTV1513035

ପ ୁ /1371 85 204 71ନରି ନାୟକ ପି ନିଧି ନାୟକ OR/06/043/070028
ପ ୁ /1372 60 204 72ରବି  ନାୟକ ପି ନରି ନାୟକ OR/06/043/070030
ୀ /1373 58 204 73ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ OR/06/043/070031
ୀ /1374 55 204 74ମ  ୁନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ OR/06/043/070033

ପ ୁ /1375 36 204 75ବିେବକାନ  ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ YVY0308437
ପ ୁ /1376 35 204 76ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YVY0373795
ପ ୁ /1377 33 204 77ଦିପକ ନାୟକ ପି ରବୀ  ନାୟକ YVY0319293
ପ ୁ /1378 32 204 78ତୁଷାର ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ YVY0308429
ପ ୁ /1379 31 204 79ପିତାମର ନାୟକ ପି ରବୀ  ନାୟକ YVY0308445
ପ ୁ /1380 51 204 80ତିରୁପତି ପ ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପ ନାୟକ YVY0308411
ପ ୁ /1381 69 204 81େକ ନରସିଂହା ରାଓ ପି େକ ନାଗାୟା ରାଓ JTV2554996
ୀ /1382 62 204 82େକ ରତମା ସା େକ ନରସିଂହା ରାଓ JTV2555001
ୀ /1483 39 204 83ଆେ ତିକା ମହା ି ସା ତିରୁପତୀ ପ ନାୟକ YVY0673616
ୀ /1484 52 204 84ଉଷାରାଣୀ ପରିଜା ସା ସତଯ୍ପୀର ପ ନାୟକ YVY0308452

ପ ୁ /1485 79 204 85ବିଦଯ୍ାଧର ପ ନାୟକ ପି େକଶବ ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0308478
ୀ /1486 77 204 86େପମଲତା ପ ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପ ନାୟକ YVY0308403

ପ ୁ /1487 56 204 87ସତଯ୍ପୀର ପ ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପ ନାୟକ YVY0308460
ୀ /1588 54 204 88େକ ପାବର୍ ତୀ ସା େକ ଅଜୁର୍ ନ YVY0165183
ୀ /1589 38 204 89ସନିୁତା ବିଶାଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0165191

ପ ୁ /1590 22 204 90କମଲ କିେଶାର ଦୟାଲ ପି କୂ ନମାଲ ଦୟାଲ YVY1211432
ପ ୁ /1591 44 204 91ପକାଶ ପଟନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପଟନାୟକ YVY1212455
ୀ /1592 21 204 92ସାେନା ରୁତୁପନନ୍ର୍ା ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY1211424
ୀ /1693 84 204 93ମେନାରମା ଦାଶ ସା ଦୀନବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/070045

ପ ୁ /1694 49 204 94ଆରାଯଯ୍ର୍ ବିଜୟହରି ଦାଶ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/070586
ୀ /1795 76 204 95ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ବାରିକ ସା ବଟକୃ  ବାରିକ YVY0165233

ପ ୁ /1796 57 204 96ବିଶଜିତ ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ 0R/06/043/248802
ପ ୁ /1797 53 204 97ସରଜିତ ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ YVY0165258
ପ ୁ /1798 49 204 98ଚ ଜିତ ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ YVY0318998
ପ ୁ /1799 48 204 99ରଣଜିତ ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ YVY0165241
ୀ /17100 46 204 100ଗିତିକା ବାରିକ ସା ବିଶଜିତ ବାରିକ YVY0165266
ୀ /17101 43 204 101ଦି ିେରଖା ବାରିକ ସା ଚ ଜିତ ବାରିକ YVY0165282
ପ ୁ /17102 42 204 102ପେଶନଜିତ ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ YVY0318980
ୀ /17103 39 204 103ଜୟଶୀ ବାରିକ ସା ସରଜିତ ବାରିକ YVY0165274
ୀ /17104 35 204 104ମିନତି ମିଲନ ବାରିକ ସା ରଣଜିତ ବାରିକ YVY0165290
ପ ୁ /18105 65 204 105କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ OR/06/043/070749
ପ ୁ /19106 41 204 106ସଂଗାମ ବିଶାଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ JTV1513639
ପ ୁ /19107 39 204 107ବିକମ ବିଶାଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ JTV1513605
ୀ /20108 57 204 108େଗୗରି େଦବୀ ସା ରାମନେରଶ ଠାକରୁ OR/06/043/070064
ୀ /20109 35 204 109ସଜୁାତା ମଲିକ ପି ସନାତନ ମଲିକ YVY0835538
ପ ୁ /20110 54 204 110ଅତନୁ ପଧାନ ପି ଧେନଶର ପଧାନ JTV2445096
ୀ /20111 43 204 111ମିନଭର୍ା ପଧାନ ସା ଅତନୁ ପଧାନ JTV2445112
ପ ୁ /20112 45 204 112ଶୀକା  ସାମ ପି ସଚି  ସାମ YVY1211374
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ପ ୁ /20113 71 204 113ରାମନେରଶ ଠାକରୁ ପି ରାମଲକ୍ଷଣ ଠାକରୁ OR/06/043/070063
ପ ୁ /20114 38 204 114ପି  ୁଠାକରୁ ପି ରାମନେରଶ ଠାକରୁ JTV1529502
ପ ୁ /20115 31 204 115େଲାକନାଥ ଠାକରୁ ପି ରାମନେରଶ ଠାକରୁ YVY0308486
ପ ୁ /21116 69 204 116ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ JTV1556422
ୀ /21117 63 204 117ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV1662675
ୀ /21118 33 204 118ସଭୁଶୀ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0165324
ୀ /21119 31 204 119ସପନ୍ମୟୀ ରାଉତରାୟ ସା ପକାଶ ପ ନାୟକ YVY1212463
ୀ /21120 21 204 120ପଜୁାରୀଣୀ େସନାପତି ମା କବିତା ସାହୂ YVY1251867

ପ ୁ /21121 38 204 121ଡା ଅୟସକା  ସିଂହ ପି ଡା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହ YVY0756452
ପ ୁ /21122 36 204 122ସବୁତ ତାେରଣିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତାେରଣିଆ YVY0756478
ୀ /21123 31 204 123ଶି ା ତାେରଣିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତାେରଣିଆ YVY0756445
ୀ /22124 69 204 124ବାସ ୀବାଳା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY0673087
ୀ /22125 37 204 125ସସିତା ସାହୁ ସା େଗୗତମ ଚରଣ ସାହୁ YVY0210294
ୀ /22126 28 204 126ଜାନକୀ େସଠୀ ସା ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ YVY0908764

ପ ୁ /23127 19 204 127ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ YVY1239326
ପ ୁ /23128 47 204 128ନେରା ମ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ JTV1693159
ପ ୁ /23129 44 204 129େଗୗତମ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ JTV1693100
ପ ୁ /24130 62 204 130ଚିର ୟ ମହାପାତ ପି ଶଶ ିେସଖର ମହାପାତ YVY0673749
ୀ /24131 56 204 131ସନ୍ି ା ମହାପାତ ସା ଚିର ନ ମହାପାତ YVY0673673

ପ ୁ /24132 32 204 132ବିଶ ବିଜୟ ମହାପାତ ପି ଚିର ୟ ମହାପାତ YVY0673731
ୀ /24133 65 204 133ଲତିକା ମଦୁୁଲି ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମଦୁୁଲି YVY0673517

ପ ୁ /24134 44 204 134ଜୟ  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମଦୁୁଲି YVY0673525
ପ ୁ /24135 40 204 135ପଶା  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମଦୁୁଲି YVY0673467
ୀ /24136 38 204 136ସସିୁତା ମଦୁୁଲି ସା ପଶା  କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0673475
ୀ /24137 34 204 137େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମଦୁୁଲି ସା ଜୟ  କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0673533

ପ ୁ /24138 52 204 138ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ JTV2446151
ୀ /24139 42 204 139ମେନାରମା େସଠୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ JTV2446144

ପ ୁ /25140 39 204 140ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି େବୖ ବ ଚରଣ ପରିଡା YVY0673897
ୀ /25141 22 204 141ନିରଜା ରାୟ ପି ସାରଦା ପସନନ୍ ରାୟ YVY1212430
ୀ /25142 54 204 142ସେରାଜ କମୁାର ସିଂ ସା ଶବି ପସାଦ ସିଂ YVY0165332
ୀ /25143 49 204 143ରଶିତାରାଣୀ ସିଂ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସିଂ YVY0165340

ପ ୁ /26144 63 204 144ପେମାଦ କମୁାର େମକର୍ାପ ପି ମଦନ ସ ୁ ର େମକର୍ାପ JTV1581768
ପ ୁ /26145 31 204 145ପାଥର୍  ସାରଥୀ ମହାପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର େମକର୍ାପ YVY0308494
ୀ /26146 27 204 146ପଜ୍ଞା ମହାପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର େମରକାପ YVY0819367
ୀ /26147 54 204 147ଉମିର୍ଳା େସନାପତି ସା ପେମାଦ େମକର୍ାପ JTV1581776

ପ ୁ /27148 61 204 148ବାରିଦ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବହବ ଚ  ମହାପାତ JTV2445575
ୀ /27149 50 204 149ସଂଜୁକ୍ତା ମହାପାତ ସା ବାରିଦ କମୁାର ମହାପାତ YVY0319012
ୀ /27150 31 204 150େମାନାଲିସା ମହାପାତ ପି ବାରିଦ ମହାପାତ YVY0308502
ୀ /27151 27 204 151ମନୀଷା ମହାପାତ ପି ବାରିଦ କମୁାର ମହାପାତ YVY0672683

ପ ୁ /28152 53 204 152କଳୁମଣୀ େବେହରା ପି ଛେକଇ େବେହରା JTV2445658
ୀ /28153 50 204 153େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା କଳୁମଣୀ େବେହରା JTV2445641
ୀ /28154 32 204 154େମାନାଲିଶା ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ YVY0755264

ପ ୁ /28155 59 204 155ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY0737148
ପ ୁ /28156 33 204 156ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ JTV2554822
ୀ /28157 66 204 157କନକ ଲତା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0755272

ପ ୁ /28158 27 204 158ଅଶିନୀ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0756254
ୀ /29159 39 204 159ଅରୁ ତୀ ବମର୍ା ସା ସ ୟ କମୁାର ବମର୍ା YVY0673541
ୀ /30160 50 204 160ରୀତାମଂଜରୀ େଜନା ସା ନିହାରକା  ସାଇଁ JTV2445369

ପ ୁ /30161 45 204 161ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଜନା JTV2445351
ପ ୁ /30162 45 204 162ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଜନା JTV2445948
ୀ /30163 26 204 163ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ରଥ ପି କଳୁମଣି ରଥ YVY0756213
ପ ୁ /30164 49 204 164ନିହାରକା ି ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ JTV2445815
ପ ୁ /31165 47 204 165େକୖଳାଶ ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି କଳୁମଣୀ େମକର୍ାପ JTV1581693
ୀ /31166 23 204 166ମମତା େସଠୀ ପି ଗଂଗାଧର େସଠୀ YVY1165380
ୀ /32167 55 204 167ମାଧବୀ ନାୟକ ସା ରବୀଂଦ ପରିଡା OR/06/043/070122
ପ ୁ /32168 35 204 168େସୗମଯ୍ଜିତ୍ ପରିଡା ପି ରବୀ  ନାଥ ପରିଡା JTV2573590
ପ ୁ /33169 60 204 169ପ ୁ ର୍ଚଂଦ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ JTV2445559
ପ ୁ /33170 38 204 170ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ JTV2445567
ପ ୁ /34171 61 204 171ଚି  ର ନ େହାତା ପି ଇ ମଣୀ େହାତା YVY0165365
ପ ୁ /34172 56 204 172ବିରୁପାକ୍ଷ େହାତା ପି ଶଶୀଭୁଶଣ େହାତା OR/06/043/070127
ୀ /34173 54 204 173ସବିତା େହାତା ସା ଚି  ର ନ େହାତା YVY0165357
ୀ /34174 39 204 174ମମତାମୟୀ େହାତା ସା ବିରୁପାକ୍ଷ େହାତା 0R/06/043/050399
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ପ ୁ /34175 35 204 175ସେ ାଷ କମୁାର େହାତା ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ େହାତା JTV2554855
ୀ /34176 31 204 176ଶ ା ଳୀ େହାତା ପି ଚି ର ନ େହାତା YVY0197095

ପ ୁ /34177 59 204 177ନଳିନୀକା  ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା JTV2445500
ୀ /34178 51 204 178ସେରାଜିନୀ ପ ା ସା ନଳିନୀ କା  ପ ା JTV2445518
ୀ /34179 30 204 179ଭାଗଯ୍ଶୀ ପ ା ପି ନଳିନୀକା  ପ ା YVY0308510

ପ ୁ /34180 26 204 180ରାଜ କମୁାର ପ ା ପି ନଳିନୀ କା  ପ ା YVY0755355
ପ ୁ /35181 59 204 181ମଧସୁଦୁନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ 0R/06/050/376910
ୀ /35182 51 204 182ଅ ଳୀ ଦାସ ସା ମଧସୁଦୁନ ଦାସ JTV2445062
ୀ /36183 65 204 183କସୁମୁ ମହା ି ସା ମାୟାଧର ମହା ି YVY0210310
ୀ /37184 39 204 184ସମିୁତା ମହା ି ସା ସ ିବ କମୁାର ମହା ି JTV2554871
ୀ /38185 45 204 185େସାନି ବିଶଜିତା  ସା ସତଯ୍ ସନାତନ ମଲିକ JTV1693068

ପ ୁ /38186 70 204 186ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା JTV1693167
ୀ /38187 56 204 187ସବିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଚିତର ନ େଜନା JTV1693050
ୀ /38188 44 204 188େପମଶଳିା ମଲିକ ସା ବଜ କିେଶାର ମଲିକ YVY0210336

ପ ୁ /38189 44 204 189ରଂଜନ କିେଶାର ମଲିକ ପି ରାଜୀବ ମଲିକ YVY0210344
ପ ୁ /39190 58 204 190ଧୁବଚରଣ ରାଉତ ପି ଧରଣୀଧର ରାଉତ OR/06/043/070151
ୀ /39191 53 204 191ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଧୁବଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/070152
ୀ /39192 31 204 192ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି ଧୁବ ଚରଣ ରାଉତ YVY0308528

ପ ୁ /40193 73 204 193ରାମ ଚ  େବେହରା ପି ରେଖଲ େବେହରା YVY0755199
ପ ୁ /40194 55 204 194ଗେଣଶର େସଠୀ ପି ବନମାଳୀ େସଠୀ JTV1556612
ୀ /40195 55 204 195ବାସ ି େସଠୀ ସା ଗେଣଶର େସଠୀ JTV1556638

ପ ୁ /41196 50 204 196ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ OR/06/043/070157
ୀ /41197 44 204 197ନିରୁପମା ମହାପାତ ସା ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ JTV1703693

ପ ୁ /42198 32 204 198ସେ ାଷ ଦାଶ ମା ଯମନୁା ଦାଶ YVY0308544
ପ ୁ /42199 49 204 199ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ରାଉତ 0R/06/034/252770
ୀ /42200 54 204 200ରୁକ୍ମଣୀ ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ 0R/06/034/252773

ପ ୁ /42201 47 204 201ସଂଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ରାଉତ 0R/06/034/252771
ୀ /42202 44 204 202ନମିତା ରାଉତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0308536
ୀ /43203 40 204 203ଲକ୍ଷୀ େକ୍ଷତୀ ସା ବଳରାମ େକ୍ଷତୀ JTV1528959
ୀ /44204 52 204 204େମନକା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ JTV1529346
ୀ /44205 27 204 205ସିଲା ଶାବଣୀ ସା େସୗରଭ େଶଖର YVY1216431

ପ ୁ /45206 66 204 206େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ ପି େଗାକଳୁଚ  ଦାଶ OR/06/043/071083
ୀ /45207 64 204 207ମ ଲୁତା ଦାଶ ସା େକୖଳାସ ଦାଶ OR/06/043/071088
ୀ /45208 39 204 208େପମଲତା ଦାଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ YVY0210351
ୀ /45209 36 204 209େହମଲତା ଦାଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ YVY0210369
ୀ /46210 56 204 210ବିଳାସିନୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ JTV1529643

ପ ୁ /46211 67 204 211ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ JTV1529569
ପ ୁ /46212 39 204 212ଶଭୁ ର ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ JTV1489087
ୀ /47213 67 204 213େହମଲତା େବଦବାଗିସ୍ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଦବାଗିସ୍ JTV1529551

ପ ୁ /47214 44 204 214ବିେନାଦ କମୁାର େବଦବାଗିସ୍ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଦବାଗିସ୍ JTV1513431
ପ ୁ /47215 40 204 215ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଦବାଗିସ୍ ପି ରାଧାନାଥ େବଦବାଗିସ୍ JTV1529155
ୀ /47216 51 204 216ରିତା ସିଂ ସା ମେନାଜକମୁାର ସିଂ JTV2445401

ପ ୁ /48217 62 204 217େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା JTV1529163
ୀ /48218 55 204 218କମଳା ପରିଡା ସା େଶୖେଳ  ପରୀଡା OR/06/043/070206

ପ ୁ /48219 31 204 219ସ ିତ କମୁାର ପରିଡା ପି େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ପରିଡା YVY0308569
ପ ୁ /48220 30 204 220ସମିତ କମୁାର ପରିଡା ପି େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ପରିଡା YVY0308551
ୀ /48221 26 204 221ଟି ିଲ ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ YVY1124759

ପ ୁ /50222 32 204 222ଚିନୟ ଚ ନ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ JTV2554889
ପ ୁ /50223 51 204 223ଭଜମନ ଦାସ ପି େଭାେଳଶର ଦାସ JTV1703511
ୀ /50224 34 204 224ମଧମିୁତୀ ଦାସ ପି ରବୀ ନାଥ ଦାସ YVY0308577
ୀ /50225 33 204 225ବିଦଯ୍ାବତୀ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0165381
ୀ /50226 29 204 226େଶୖଳବାଳା ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0673558
ୀ /50227 57 204 227ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାହୁ JTV2554897
ପ ୁ /51228 36 204 228ଶଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ରେସନ େବେହରା YVY1083534
ପ ୁ /51229 71 204 229ଆଯଯ୍ର୍ର ନ ମହାପାତ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ମହାପାତ JTV1529205
ୀ /51230 71 204 230ପ ୁ ଲତା ମହାପାତ ସା ଆଯଯ୍ର୍ର ନ ମହାପାତ JTV1529213
ପ ୁ /51231 35 204 231ସତିୃ ର ନ ମହାପାତ ପି ଆଯଯ୍ର୍ ର ନ ମହାପାତ YVY0165399
ପ ୁ /52232 51 204 232ରଣଜିତ କମୁାର ହରିଚ ନ ପି ରମାକା  ହରିଚ ନ JTV2554905
ପ ୁ /52233 50 204 233ରାଜକିେଶାର ହରିଚ ନ ପି ରମାକା  ହରିଚ ନ OR/06/043/070225
ପ ୁ /52234 23 204 234ରାଜୀଵ ହରିଚ ନ ପି ରାଜ୍କିେଶାର ହରିଚ ନ YVY1216605
ପ ୁ /53235 71 204 235ସେୁବାଧ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/043/070226
ୀ /53236 63 204 236ମୀନା ମହା ି ସା ସେୁବାଧ ମହା ି OR/06/043/070227
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ପ ୁ /53237 43 204 237ସଜିୁତ୍ ମହା ି ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ମହା ି JTV1513209
ପ ୁ /53238 37 204 238ସ ୀପ ମହା ି ପି ସେୁବାଧ ମହା ି JTV1693001
ୀ /54239 41 204 239େସୗଭାଗଯ୍ ଲକି୍ଷ ମହା ି ସା ରାଧାକା  ମହା ି YVY0165407

ପ ୁ /54240 24 204 240ସମିତ େମାହ ି ପି ପସାଂତ େମାହ ି YVY1154236
ୀ /55241 71 204 241ମାଳତୀ ମହାପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV1692938
ୀ /55242 34 204 242କ ନା ରଥ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ରଥ YVY0165415
ୀ /55243 64 204 243ବାସ ୀଲତା ରାଉତ ସା ବୃ ାବନ ରାଉତ JTV2446110
ୀ /55244 42 204 244ସିତା ରାଉତ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କମୁାର ରାଉତ JTV2445435

ପ ୁ /55245 38 204 245ଚ େଶଖର ରାଉତ ପି ବୃ ାବନ ରାଉତ JTV2445443
ପ ୁ /55246 45 204 246ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ବୃ ାବନ ରାଉତ YVY0908905
ୀ /55247 36 204 247ସୟଂପଭା ରାଉତ ସା ଚ େଶଖର ରାଉତ YVY0908889

ପ ୁ /55248 75 204 248ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/070232
ପ ୁ /55249 52 204 249ଜୟକୃ  ସାହୁ ପି େସୗରୀ ସାହୁ OR/06/043/070237
ୀ /55250 19 204 250ସମିୁତା ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ JTV1513407
ୀ /56251 61 204 251ମେନାରମା ସାହୁ ସା ଗଦାଧର ସାହୁ YVY0755371
ୀ /56252 35 204 252େରାଜାଲିନ୍ ସାହୁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0755363

ପ ୁ /56253 43 204 253ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ JTV1513373
ୀ /56254 40 204 254ପଭାଶନିୀ ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ JTV1529015
ୀ /56255 39 204 255ସଭୁାସିନୀ ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ JTV1529023
ୀ /57256 74 204 256ବିମଳା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/070233

ପ ୁ /58257 68 204 257ହରି  ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ YVY0210385
ୀ /58258 62 204 258କବିତା ମ ରୀ ବିଶାଳ ସା ହରି  ବିଶାଳ YVY0210401
ୀ /58259 38 204 259େମରିଲିନ୍ ବିଶାଳ ପି ହରି  ବିଶାଳ YVY0210393
ୀ /58260 36 204 260ମୀରାଲିନ୍ ବିଶାଳ ପି ହରି  ବିଶାଳ YVY0319020
ୀ /58261 33 204 261ବୁଲବୁଲ ବିଶାଳ ପି ହରି  ବିଶାଳ YVY0210377

ପ ୁ /58262 49 204 262ରେମଶ ଚ  େଜନା ପି ଟୁ  େଜନା YVY0165431
ୀ /58263 45 204 263ମୀରା େଜନା ସା ରେମଶ ଚ  େଜନା YVY0165449

ପ ୁ /58264 66 204 264କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଲ ା ପି ଯଦୁ େଲ ା YVY0909176
ପ ୁ /58265 62 204 265ପାେରଶର େଲ ା ପି ଯଦୁ େଲ ା JTV1529031
ୀ /58266 59 204 266ବୀଣାପାଣି େଲ ା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଲ ା OR/07/037/302258
ୀ /58267 55 204 267ଟୁନିଲତା େଲ ା ସା ପାେରଶର େଲ ା JTV1529049
ୀ /58268 31 204 268ସାବିତୀ େଲ ା ସା ବି ୁ ପସାଦ େଲ ା YVY0909218

ପ ୁ /58269 29 204 269ଶଭୁପସାଦ େଲ ା ପି ପାେରଶର େଲ ା UVH0489625
ପ ୁ /58270 83 204 270ସେୁର ନାଥ ପାତ ପି ସନୁାକର ପାତ JTV1529684
ପ ୁ /59271 68 204 271େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି େକୖଳାସଚ  ନାୟକ OR/06/043/070240
ୀ /59272 63 204 272ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା େହମ  ନାୟକ 0R/06/043/070241

ପ ୁ /59273 30 204 273େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY0673822
ୀ /59274 27 204 274େଦବସିତା ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY0673814

ପ ୁ /59275 40 204 275ଅସିତ୍ କମୁାର ପାତ ପି ନେର  ପାତ JTV1693092
ୀ /59276 30 204 276ଏସ. ସଜୁାତା େର ୀ ସା ଏସ. ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େର ୀ YVY1085687
ୀ /59277 25 204 277ଏସ. ସମିୁତା େର ୀ ସା ଏସ. ତିନାଥ େର ୀ YVY1085679
ୀ /60278 54 204 278ମାଧବୀ ଲତା ନାୟକ ସା ଶଶଧର ନାୟକ YVY0807123

ପ ୁ /60279 37 204 279କି ର୍ନ ର ନ ନାୟକ ପି ଶସଧର ନାୟକ YVY0807131
ପ ୁ /60280 34 204 280େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାୟକ ପି ଶଶଧର ନାୟକ YVY0807115
ପ ୁ /61281 69 204 281ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ବା ା େବେହରା YVY0165498
ପ ୁ /61282 66 204 282ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା YVY0165506
ୀ /61283 63 204 283ଉଷାରାଣି େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା YVY0373803
ୀ /61284 62 204 284ବିମଳା େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YVY0165514

ପ ୁ /61285 43 204 285ଉମାକା  େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YVY0165480
ପ ୁ /61286 40 204 286ଅବନୀ କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YVY0308601
ୀ /61287 39 204 287ସେରାଜ ଲକି୍ଷ େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା YVY0319038
ୀ /61288 38 204 288ମମତା େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା YVY0165456
ପ ୁ /61289 37 204 289ଅଶନିୀ କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YVY0308585
ପ ୁ /61290 35 204 290ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YVY0165464
ପ ୁ /61291 34 204 291ଗେଜ  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YVY0165472
ୀ /61292 30 204 292ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅବନୀ କମୁାର େବେହରା YVY0308593
ୀ /61293 82 204 293ସତଯ୍ଭାମା ନାଥ ସା ନ ୁଳି ନାଥ YVY0908780
ପ ୁ /62294 32 204 294ଚ େଶଖର ସାହୁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାହୁ YVY0308619
ପ ୁ /63295 55 204 295କିେଶାର ବରାଳ ପି ବୀରବର ବରାଳ JTV1489228
ପ ୁ /63296 21 204 296ସରାଜ ବରାଲ ପି କିେଶାର କମୁାର ବରାଲ YVY1085711
ପ ୁ /63297 43 204 297ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାକଳିୁ ଚରଣ ଦାସ JTV2554814
ୀ /63298 48 204 298ଝୁନୁ ମହା ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YVY0673699
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ପ ୁ /63299 27 204 299ବିନାୟକ ମହାପାତ ପି ସବୁାସ ଚ  ମହାପାତ YVY0672667
ୀ /63300 54 204 300ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା JTV1668920

ପ ୁ /63301 47 204 301େହମ  କମୁାର ରଥ ପି େଲାକନାଥ ରଥ YVY0673442
ୀ /63302 67 204 302ଅରୁଣବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ନିର ନ ସାମ ରାୟ OR/06/043/070243

ପ ୁ /63303 49 204 303ତାପସ ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ନିର ନ ସାମ ରାୟ OR/06/043/070154
ପ ୁ /63304 45 204 304ଆଶଷିର ନ ସାମ ରାୟ ପି ନିର ନ ସାମ ରାୟ OR/06/043/070246
ୀ /63305 45 204 305ସେୁରଖା ସାମ ରାୟ ସା ତାପସ ରଂଜନ ସାମ ରାୟ JTV1693175

ପ ୁ /63306 41 204 306ପିତିସ୍ ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ନିର ନ ସାମ ରାୟ JTV1529650
ୀ /63307 44 204 307ମମତା େସଠୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YVY1281534

ପ ୁ /64308 70 204 308କଳୁମଣି େବଉରା ପି ରାମଚ  େବଉରା YVY0421420
ୀ /64309 61 204 309ବାସ  ମ ରୀ େବଉରା ସା କଳୁମଣି େବଉରା YVY0421438

ପ ୁ /64310 45 204 310ପତଯ୍ଷୁ ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତ େବଉରା ପି କଳୁମଣି େବଉରା YVY0319046
ୀ /64311 38 204 311ସମିର୍ ା େବଉରା ସା ପତଯ୍ଷୁ ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତ େବଉରା YVY0421446

ପ ୁ /65312 50 204 312ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ YVY0165522
ୀ /65313 44 204 313ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ସେୁର ନାଥ ସାହୁ YVY0165530

ପ ୁ /65314 44 204 314ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ JTV1697374
ପ ୁ /65315 39 204 315ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ JTV1703545
ପ ୁ /65316 47 204 316ରମାକା  ସାମ ରାୟ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାମ ରାୟ JTV1693209
ପ ୁ /66317 59 204 317ଚି ର ନ େଜନା ପି ବିରବର େଜନା JTV2554921
ୀ /66318 51 204 318ଅ ଳୀ େଜନା ସା ଚି  ର ନ େଜନା JTV2555027

ପ ୁ /66319 32 204 319ଅମିତ୍ େଜନା ପି ଚି ର ନ େଜନା JTV2554913
ପ ୁ /66320 27 204 320ସମିୁତ େଜନା ପି ଚି  ରଂଜନ େଜନା YVY0673582
ପ ୁ /66321 46 204 321ପଦୀ  ର ନ ପ ା ପି ପକାଶ ଚ  ପ ା JTV1532266
ପ ୁ /66322 64 204 322ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ YVY0308643
ୀ /66323 47 204 323ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YVY0673723
ୀ /66324 32 204 324େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0308635
ୀ /66325 32 204 325କ୍ଷଣପଭା ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0308627

ପ ୁ /67326 50 204 326ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ପସନନ୍ କମୁାର େଜନା YVY0373811
ୀ /67327 34 204 327ପଲବୀ ପରମୀତା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା YVY0373829

ପ ୁ /67328 30 204 328କମୁାର ଗିରିଜା ପସାଦ ପି ପଦୀ  କମୁାର େଜନା YVY0308650
ୀ /67329 61 204 329ବି ୁପିୟା ରାୟ ସା ପଦି  କମୁାର େଜନା YVY0319053

ପ ୁ /67330 66 204 330ବହାନ  ସାମଲ ପି ଅନୁକଳୂ ସାମଲ YVY0373845
ୀ /67331 60 204 331ସ କୁ୍ତା ସାମଲ ସା ବହାନ  ସାମଲ YVY0308668

ପ ୁ /67332 34 204 332ନମିତ କମୁାର ସାମଲ ପି ବହାନ  ସାମଲ YVY0373837
ୀ /68333 76 204 333ତରୁବାଳା କାନୁନେଗା ସା ଫକିର ଚରଣ କାନୁନେଗା JTV2445732

ପ ୁ /68334 46 204 334େଦବୀଦ  କାନୁନେଗା ପି ଫକିର କାନୁନେଗା JTV2445724
ପ ୁ /68335 73 204 335ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ OR/06/043/070254
ୀ /68336 67 204 336ରାଧାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପେମାଦ ସାଇଁ OR/06/043/070255

ପ ୁ /68337 47 204 337ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ପେମାଦ ସାଇଁ OR/06/043/070256
ୀ /68338 42 204 338ଶରୁସିତା ସାଇଁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ JTV1703735

ପ ୁ /69339 88 204 339ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ OR/06/043/070257
ୀ /69340 81 204 340ଶରତ କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/043/070258
ୀ /69341 59 204 341ପଣତୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/043/071085

ପ ୁ /69342 55 204 342ନେର  କମୁାର ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ OR/06/043/070262
ୀ /70343 59 204 343େପମଲତା ପାଇକରାୟ ସା କୃ ଚ  ପାଇକରାୟ OR/06/043/012786

ପ ୁ /70344 41 204 344େଦବାଶଶି ପାଇକରାୟ ପି କାଳ ି ଚରଣ ପାଇକରାୟ JTV2554939
ପ ୁ /70345 39 204 345ସବୁାଷିଶ ପାଇକରାୟ ପି କାଳ ିଚରଣ ପାଇକରାୟ JTV2554954
ପ ୁ /70346 36 204 346ଦିପକ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି କୃ ଚ  ପାଇକରାୟ JTV2555035
ୀ /71347 68 204 347ସ କୁ୍ତା ମଦୁୁଲି ସା ବସ  କମୁାର ମଦୁୁଲି OR/06/043/070270
ୀ /71348 53 204 348ଜୟ ି ମଦୁୁଲି ସା େଗାଲଖ ବିହାରୀ ମଦୁୁଲି YVY0737270
ପ ୁ /71349 48 204 349େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମଦୁୁଲି ପି ବସ  କମୁାର ମଦୁୁଲି OR/06/043/070271
ପ ୁ /71350 43 204 350େଗାଲଖ ବିହାରୀ ମଦୁୁଲି ପି ବସ  କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0165548
ୀ /71351 42 204 351ପ ୁ ଲତା ମଦୁୁଲି ସା େବୖକୁ  ମଦୁୁଲି JTV1529080
ପ ୁ /71352 60 204 352ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ ପି ଧୁବ ଚରଣ ରାଉତ YVY0319061
ୀ /71353 58 204 353ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ YVY0319079
ପ ୁ /71354 69 204 354ଜଗନନ୍ାଥ େସନ୍ ପି େବୖକୁ  େସନ୍ YVY0165563
ୀ /71355 57 204 355େଗୗରୀ ଚରଣ େସନ୍ ସା ଜଗନନ୍ାଥ େସନ୍ YVY0165597
ୀ /71356 38 204 356ପ ୁ ାରାଣୀ େସନ୍ ପି ଜଗନନ୍ାଥ େସନ୍ YVY0165571
ୀ /71357 35 204 357ଦୀପାରାଣୀ େସନ୍ ପି ଜଗନନ୍ାଥ େସନ୍ YVY0165589
ପ ୁ /71358 33 204 358ଅଭିନାଶ େସନ୍ ପି ଜଗନନ୍ାଥ େସନ୍ YVY0165555
ପ ୁ /72359 51 204 359ପଶା  ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି YVY0165605
ୀ /72360 48 204 360ସସିତା ପରିଡା ସା ପଶା  ମହା ୀ YVY0165613
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ପ ୁ /73361 50 204 361େଦବପସାଦ ରାଉତ ପି ରାମ ଚ  ରାଉତ JTV1694108
ପ ୁ /73362 43 204 362ସ ିଦାନ  ରାଉତ ପି ରାମ ଚ  ରାଉତ JTV1552595
ୀ /73363 34 204 363ଜିଜ୍ଞାସା ରାଉତ ପି ବିଜୟକମୁାର ରାଉତ JTV2445674

ପ ୁ /74364 76 204 364ରାଘବାନ  ମିଶ ପି େଗାବି  ଚ  ମିଶ OR/06/043/070967
ୀ /74365 71 204 365ପ ଜିନୀ ମିଶ ସା ରାଘବାନ  ମିଶ OR/06/043/070997

ପ ୁ /74366 37 204 366ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ ପି ରାଘବାନ  ମିଶ YVY0581785
ୀ /75367 67 204 367ବୀଣାପାଣି ପ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ପ ନାୟକ 0R/06/043/071257

ପ ୁ /75368 44 204 368ପକାଶ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/043/070996
ପ ୁ /75369 43 204 369ପେଦାଷ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ 0R/06/043/070996
ପ ୁ /75370 71 204 370ପଫଲୁ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣି ପ ନାୟକ OR/06/043/070275
ୀ /75371 46 204 371ଶଭୁଶୀ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/043/070277
ୀ /76372 79 204 372ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ବିଚିତାନ  େଜନା OR/06/043/070279
ୀ /76373 42 204 373ସପୁଭା େଜନା ପି ବିଚିତାନ  େଜନା JTV1703685

ପ ୁ /78374 60 204 374ସେ ାଷ କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ଭାଗଯ୍ଧର ଭୁୟଁା OR/06/043/072031
ୀ /78375 55 204 375ଶୀମା ଭୁୟଁା ସା ସେ ାଷ ଭୁୟଁା OR/06/043/072032
ୀ /78376 39 204 376ସପନ୍ାରାଣୀ ଭୂୟଁା ପି ସେ ାଷ ଭୂୟଁା JTV1532175
ୀ /78377 35 204 377ପିୟଦଶର୍ନୀ ଭୂୟଁା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0210427

ପ ୁ /80378 52 204 378ନିର ନ ସାହୁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV1621861
ପ ୁ /81379 57 204 379ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଉ ବ ବିଶାଳ JTV2445328
ୀ /81380 45 204 380ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ସା ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2445591

ପ ୁ /81381 26 204 381ଲକ୍ଷନା ବିସ୍ଵାଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0756833
ପ ୁ /81382 25 204 382ତୁଷାର କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ଯ଼ଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0971622
ପ ୁ /82383 68 204 383କୃ ଚ  ମଲିକ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମଲିକ OR/06/043/070291
ୀ /82384 56 204 384ପତିଭା ମଲିକ ସା କୃ ଚ  ମଲିକ OR/06/043/070292

ପ ୁ /82385 42 204 385ଭାନୁ ଶ ର ମଲିକ ପି କୃ  ମଲିକ JTV1532217
ପ ୁ /82386 44 204 386ଭବାନୀ ଶ ର ମଲିକ୍ ପି କୃ  ଚ  ମଲିକ୍ JTV1532084
ୀ /82387 37 204 387ନିେବଦିତା ମଲିକ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ମଲିକ YVY0373852

ପ ୁ /82388 46 204 388ପକାଶ ଚ  ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପରିଡା YVY0672816
ପ ୁ /82389 59 204 389ନୀରଜଂନ ସତୂାର ପି ବାସେୁଦବ ସତୂାର YVY0319087
ୀ /82390 55 204 390ପ ୁ ଲତା ସତୂାର ସା ନୀରଜଂନ ସତୂାର YVY0319095
ୀ /82391 29 204 391ଆଦଯ୍ାଶା ସତୁାର ପି ନିରଞନ ସତୁାର YVY0755256

ପ ୁ /83392 65 204 392ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଜନା ପି େଗାବି  ଚ  େଜନା JTV1703719
ୀ /83393 54 204 393ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଜନା JTV1703669
ୀ /83394 31 204 394ରଶ ିରାଣୀ େଜନା ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଜନା YVY0673624

ପ ୁ /83395 21 204 395ଆଦିତଯ୍କମୁାର େଜନା ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଜନା YVY1116664
ୀ /84396 70 204 396ଯେଶାଦା ସାହୁ ସା ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/070313

ପ ୁ /84397 67 204 397ହାଡିବ ୁ ସାହୁ ପି ର ନିଧି ସାହୁ OR/06/043/070312
ପ ୁ /85398 57 204 398କୁ ବିହାରୀ ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି JTV1529361
ୀ /85399 50 204 399ସବିତା ମହା ି ସା କୁ  ବିହାରୀ ମହା ି JTV1529353
ୀ /85400 34 204 400ସସିତା ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YVY0319103

ପ ୁ /85401 32 204 401ପଶନନ୍  କମୁାର ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YVY0210435
ପ ୁ /85402 74 204 402ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ YVY0807099
ୀ /86403 30 204 403ଇ ିତା ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YVY0373860
ୀ /86404 58 204 404େପୗ ର୍ମାସୀ ସାହୁ ସା ରସାନ  ସାହୁ OR/06/043/072766
ୀ /86405 37 204 405େଦବସିତା ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YVY0835520

ପ ୁ /87406 68 204 406କମଳ େଲାଚନ ଦାସ ପି ଇଶର ଦାସ JTV1528967
ୀ /87407 57 204 407ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା କମଳ େଲାଚନ ଦାସ JTV1529148

ପ ୁ /87408 42 204 408ଆ କାମ ଦାସ ପି କେମାଳ େଲାଚନ ଦାସ JTV1513738
ପ ୁ /87409 37 204 409ସତଯ୍କାମ ଦାସ ପି କମଳେଲାଚନ ଦାସ YVY0165639
ପ ୁ /87410 36 204 410ଭକ୍ତକାମ ଦାସ ପି କମଳେଲାଚନ ଦାସ YVY0165647
ପ ୁ /88411 81 204 411ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ସାମ ରାୟ ପି ଯଦୁମଣି ସାମ ରାୟ OR/06/043/070308
ପ ୁ /89412 52 204 412ମେହ  େଜନା ପି ଚକଧର େଜନା JTV1581701
ୀ /90413 40 204 413ସମିୁତା ସାହୁ ସା ନେରା ମ ସାହୁ JTV2445922
ୀ /92414 70 204 414ବାସ ୀ ସିଂହ ସା ଭରତ ଚ  ସିଂହ JTV1529452
ୀ /92415 59 204 415ପ ୁ ାଲତା ସିଂହ ସା ରବୀ ନାଥ ସିଂହ YVY0165662
ପ ୁ /92416 51 204 416ଦିଲିପ ସିଂହ ପି ଭରତ ଚ  ସିଂହ JTV1621671
ୀ /92417 44 204 417ମାଳତୀ ସିଂହ ସା ଦିଲୀପ ସିଂହ JTV2573525
ପ ୁ /92418 42 204 418ଦୀପକ ସିଂହ ପି ଭରତଚ  ସିଂହ JTV1528926
ପ ୁ /92419 34 204 419ରୂେପଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ରବି  ସିଂହ YVY0165654
ୀ /92420 51 204 420ରୀତା ସିଂହ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସିଂହ YVY0835512
ୀ /92421 41 204 421ମନୁୀ ସିଂ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ YVY0165670
ୀ /94422 44 204 422େଦବଯାନୀ ସାହୁ ସା ରାେଜଶ ସାହୁ YVY0165696
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ୀ /95423 45 204 423ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/083001
ପ ୁ /95424 79 204 424ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ OR/07/035/262542
ପ ୁ /95425 57 204 425ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1641620
ପ ୁ /95426 55 204 426ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1656164
ୀ /95427 51 204 427େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/071092

ପ ୁ /95428 50 204 428ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ OR/06/040/070952
ୀ /95429 50 204 429କବିତା ନାୟକ ସା ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/071089

ପ ୁ /95430 48 204 430ପସାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ JTV1489079
ପ ୁ /95431 45 204 431ପଣବ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/071093
ୀ /95432 44 204 432ଇତିଶୀ ନାୟକ ସା ପସାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY0737122

ପ ୁ /95433 29 204 433ପତୀକ ର ନ ନାୟକ ପି ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ YVY0673830
ୀ /95434 21 204 434ଲୀନାଲୀନ ନାୟକ ପି ପତ୍ଯଶୁ କମୁାର ନାୟକ YVY1239342
ୀ /95435 46 204 435ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0700104

ପ ୁ /96436 76 204 436େଯାଗିନାଥ େଯନା ପି ମଦନ େମାହନ େଯନା YVY0737221
ୀ /96437 69 204 437ବାସ ୀ େଜନା ସା େଯାଗୀନାଥ େଜନା YVY0737171

ପ ୁ /96438 46 204 438ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଜନା ପି େଯାଗିନା େଜନା YVY0165704
ୀ /96439 42 204 439ସାଗରିକା ପିୟଦଶର୍ନୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଜନା YVY0319111

ପ ୁ /97440 92 204 440ଦୁଃଶାସନ ମହା ି ପି ଚା ମଣି ମହା ି JTV1643790
ପ ୁ /97441 57 204 441ପତାପ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି JTV1639715
ୀ /97442 55 204 442ପତିଭା ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି JTV1717685
ୀ /97443 49 204 443େସାନାଲୀ ମହା ୀ ସା ଚି ା ର ନ ମହା ୀ YVY1281658

ପ ୁ /98444 69 204 444କା ିର୍କ ଚ  ପରିଡା ପି ଯଦୁମଣି ପରିଡା 0R/06/043/071036
ୀ /99445 59 204 445ଭାରତୀ େଜନା ସା ଉେମଶ ଚ  େଜନା YVY0165712

ପ ୁ /99446 32 204 446େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େଜନା ପି ଉେମଶ ଚ  େଜନା YVY0166447
ୀ /99447 40 204 447ଅପିର୍ତା ମହାପାତ ସା ରାେକଶ ସାହୁ YVY0210443

ପ ୁ /99448 73 204 448ରବିନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0210666
ୀ /99449 71 204 449େପମଲତା ସାହୁ ସା ରବିନ୍ ସାହୁ JTV1563964

ପ ୁ /99450 45 204 450ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବିନ ସାହୁ YVY0210674
ପ ୁ /99451 45 204 451ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0210468
ୀ /99452 36 204 452ଲକ୍ଷିପିୟା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0210450

ପ ୁ /100453 62 204 453ସଧିୁର କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ YVY0165720
ପ ୁ /100454 30 204 454ସରୂଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ମହାପାତ YVY0373878
ପ ୁ /101455 61 204 455ଉେମଶ ଚ  େଜନା ପି ଧବୃ ଚରଣ େଜନା YVY0165738
ୀ /101456 57 204 456ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା YVY0755173
ୀ /101457 34 204 457ପଜ୍ଞା ପାରମିତା େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା YVY0755165

ପ ୁ /101458 31 204 458ଅଭିେଷକ ଅମରଜିତ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା YVY0755181
ପ ୁ /101459 31 204 459େଦବେଜଯ୍ାତି େଜନା ପି ଉେମଶ ଚ  େଜନା YVY0373886
ପ ୁ /102460 41 204 460ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0210500
ୀ /102461 57 204 461ଜୟଶୀ କର ସା ସଧିୁର ମହାପାତ YVY0165746
ୀ /102462 83 204 462ମେନାରମା ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0210484

ପ ୁ /102463 50 204 463ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0210492
ୀ /102464 49 204 464ସଂଜୀତା ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YVY0210476

ପ ୁ /102465 46 204 465ପଶନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0210518
ପ ୁ /104466 55 204 466ପିୟୁଷର ନ ମହା ି ପି ପଦେଲାଚନ ମହା ି JTV1513597
ୀ /104467 47 204 467ତୀେବଣୀ ମହା ି ସା ପିୟୁସ ମହା ି JTV1513340
ୀ /104468 44 204 468ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ପି ପଦେଲାଚନ ମହା ି OR/06/043/070875
ୀ /104469 21 204 469ଅଯଶୁୀ ମହା ି ପି ପିୟୁଷ ର ନ ମହା ି YVY1166834

ପ ୁ /105470 52 204 470ନବଘନ ଖୁ ିଆ ପି ବଟକୃ  ଖୁ ିଆ JTV1513498
ୀ /105471 48 204 471ସବିତା ଖୁ ିଆ ସା ନବଘନ ଖୁ ିଆ JTV1513506
ପ ୁ /105472 57 204 472ନିର ନ ପ ୃ ି ପି କଳୁମଣି ପ ୃ ି JTV1660653
ପ ୁ /105473 34 204 473ଶଭୁାଶଷି ପ ୃ ି ପି ନିର ନ ପ ୃ ି YVY0405431
ୀ /105474 28 204 474ବଷର୍ା ରାଣୀ ପୁ ୀ ସା ସଭୁାଶୀଷ ପୁ ୀ YVY1216621
ପ ୁ /105475 47 204 475ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1513126
ୀ /105476 41 204 476ପଦଜା ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1513159
ୀ /105477 39 204 477େସୗଭାଗଯ୍ ମ ରୀ ସାହୁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YVY0210526
ପ ୁ /105478 38 204 478ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1513167
ୀ /106479 74 204 479ବାସ ୀ େଦବୀ ସା ଚ େଶଖର ଶତପଥୀ YVY0991364
ପ ୁ /106480 80 204 480ଚ େଶଖର ସତପଥୀ ପି ଧେନଶର ସତପଥୀ OR/06/043/070179
ୀ /106481 48 204 481ଜୟଶୀ ସତପଥୀ ସା ଚି ରଂଜନ ସତପଥୀ YVY0737247
ୀ /107482 55 204 482ମାନସୀ ଦାଶ ସା େଦେବ ନାଥ ଷଢ ୀ JTV1622711
ପ ୁ /107483 58 204 483େଦେବ  ନାଥ ଷଡ ୀ ପି ଗ ବର୍  ଚରଣ ଷଡ ୀ JTV1622729
ପ ୁ /108484 59 204 484ପଭାକର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା JTV1624659
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ୀ /108485 51 204 485ସାଗରୀକା ମହାପାତ ସା ପଭାକର େବେହରା JTV1634583
ପ ୁ /108486 37 204 486ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ହରିବ ୁ ସାହୁ JTV1630342
ୀ /108487 32 204 487େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ହରିବଂଧ ୁସାହୁ YVY0373910

ପ ୁ /108488 45 204 488ଡଃ ସମର ସିଂ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ସିଂ YVY0165761
ୀ /109489 41 204 489ମମତା ସିଂ ସା ଡ ସମର ସିଂ YVY0165779

ପ ୁ /110490 55 204 490ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି େକୖଳାସ ଖୁ ିଆ JTV1581800
ୀ /110491 50 204 491ସାବିତୀ ଖୁ ିଆ ସା ବିଜୟ ଖୁ ିଆ JTV1581792

ପ ୁ /110492 28 204 492ବିକାଶ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0673871
ପ ୁ /110493 26 204 493ପକାଶ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0756858
ପ ୁ /111494 34 204 494କମଳା କା  ମାଝି ପି ଭା ର ମାଝି JTV2445492
ପ ୁ /112495 65 204 495ମିହିର କମୁାର ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ JTV1489046
ୀ /112496 35 204 496େସାନାଲି ରଂ ିତା ବିଶାଳ ପି ସରୁ ନ ବିଶାଳ JTV2555159

ପ ୁ /112497 41 204 497ଆଶଶି କମୁାର ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି JTV2555290
ପ ୁ /112498 49 204 498ପଦୀପ କମୁାର ପତି ପି ରାଜ କିେଶାର ପତି YVY0756718
ୀ /112499 58 204 499େସନ୍ହଲତା ରାୟ ସା ମିହିର କମୁାର ବାରିକ JTV1489053

ପ ୁ /112500 35 204 500ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ଜଟାଧାରି ସାହୁ YVY0165787
ୀ /112501 38 204 501ମିତାଲି ସାମ ରାୟ ପି ମିହିର କମୁାର ବାରିକ୍ JTV2554970

ପ ୁ /113502 23 204 502ଚ କା  ସାହୁ ପି ଜଟାଧାରୀ ସାହୁ YVY1029693
ୀ /113503 57 204 503ସରୁବାଳା ସାହୁ ସା ଜଟାଧାରୀ ସାହୁ YVY0165795

ପ ୁ /114504 61 204 504ବି ୁଚରଣ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ JTV1488964
ୀ /114505 55 204 505ସଂଜୁଲତା ଦାସ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV1488972
ୀ /114506 43 204 506ସମିୁତା ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ JTV1488956

ପ ୁ /115507 77 204 507ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା ପି ବଦିପସାଦ ଗୁ ା OR/06/043/070355
ୀ /115508 69 204 508ମୀନା େଦବୀ ଗୁ ା ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା OR/06/043/070356
ୀ /115509 48 204 509କ୍ଷମା ବାଇ ଗୁ ା ସା ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0673061

ପ ୁ /115510 48 204 510ହଂସରାଜ ଗୁ ା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା OR/06/043/070357
ପ ୁ /115511 45 204 511ବାବୁଲାଲ ଗୁ ା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା OR/06/043/070358
ୀ /116512 50 204 512ମଧସିୁ୍ତା ଦାସ ସା ବିଭୁବତ ମହା ି YVY0909630
ୀ /116513 86 204 513େଶାଭନା ମହା ି ସା ମନଥନାଥ ମହା ି OR/06/043/070363

ପ ୁ /116514 58 204 514େଦବବତ ମହା ି ପି ମନଥ ନାଥ ମହା ି OR/06/043/070364
ପ ୁ /116515 57 204 515ପଭୁବତ ମହା ି ପି ମନଥନାଥ ମହା ି OR/06/043/070366
ପ ୁ /116516 55 204 516ବିଭୁବତ ମହା ି ପି ମନଥ ନାଥ ମହା ି OR/06/043/070365
ୀ /116517 53 204 517ପି ପି ମହା ି ସା େଦବବତ ମହା ି OR/06/043/070369
ୀ /116518 52 204 518ସତଯ୍ ଅନୁସନୀ ମହା ି ସା ପଭୁବତ ମହା ି OR/06/043/070368
ୀ /116519 48 204 519ସଭୁଦା ମହା ି ପି ମନଥନାଥ ମହା ି OR/06/043/070367

ପ ୁ /117520 50 204 520ଘନଶଯ୍ାମ କିଶାସ ପି ରାଧ ୁକିଶାସ OR/06/043/070371
ୀ /117521 38 204 521ଶାତୀ କିଶାନ୍ ସା ଘନଶଯ୍ାମ କିଶାନ YVY0908806
ୀ /118522 40 204 522ରମାକା  େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ େବେହରା JTV1621614

ପ ୁ /118523 25 204 523ରାଜିବ କମୁାର େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YVY0909309
ପ ୁ /118524 33 204 524େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ସରୁ ନ ବିଶାଳ JTV2555167
ପ ୁ /118525 79 204 525ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁୀ 0R/06/043/250949
ୀ /118526 44 204 526ରଶିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ସେଦଶ େଚୗଧରୁୀ YVY0736983
ୀ /118527 50 204 527ସେଦଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/070377
ୀ /118528 53 204 528ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ମଲିକ ସା ରେମଶ ଚ  ମଲିକ YVY0856849
ୀ /118529 34 204 529ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV2446003

ପ ୁ /118530 54 204 530ନାରାୟଣ ପାତ ପି େଗାପାଳ ପାତ YVY0755306
ୀ /118531 49 204 531ଚ କା ି ପାତ ସା ନାରାୟଣ ପାତ YVY0755314

ପ ୁ /118532 50 204 532ୱାଇ ରାଘବାଇୟା ପି ବିରା ରାଘବାଇୟା JTV2555118
ୀ /118533 45 204 533ୱାଇ ରାେଜଶରୀ ସା ୱାଇ ରାଘବାଇୟା JTV2555068
ପ ୁ /118534 61 204 534ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2444941
ୀ /118535 52 204 535ନକ୍ଷତ ମାଳା ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV2444933
ୀ /119536 38 204 536ସନିୁତା େବେହରା ସା ରମାକା  େବେହରା YVY0807081
ପ ୁ /119537 35 204 537ଅନ  କମୁାର ପାଲଟାସିଂହ ପି ଭା ର ପାଲଟାସିଂହ JTV2445195
ପ ୁ /119538 70 204 538ଶବି ଚରଣ ରାଉତରାୟ ପି ଅେଦୖତ ରାଉତରାୟ JTV1581727
ୀ /119539 66 204 539କାମିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶବି ଚରଣ ରାଉତରାୟ 0R/06/043/246927
ୀ /119540 54 204 540ଅନିତା ରାଉତରାୟ ସା ଶବି ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/043/070384
ପ ୁ /119541 48 204 541କିଶାନ ରାଉତରାୟ ପି ଶବି ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/043/070383
ପ ୁ /119542 37 204 542େସୗମଯ୍ର ନ ରାଉତରାୟ ପି ଶବିଚରଣ ରାଉତରାୟ JTV2573541
ୀ /119543 34 204 543ରଶତିା ରାଉତରାୟ ପି ଶବି ଚରଣ ରାଉତରାୟ YVY0210559
ପ ୁ /120544 56 204 544ପଦୀ  ମହାପାତ ପି କା ିର୍କ ମହାପାତ JTV1807932
ପ ୁ /121545 90 204 545ଧୁବପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଶଭୁ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ 0R/06/043/068387
ପ ୁ /121546 56 204 546ପିୟର ନ ପ ନାୟକ ପି ଧୁବପସାଦ ପ ନାୟକ JTV1488291

9 152/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 54ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /121547 49 204 547ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ନାୟକ ପି ଧୁବପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0737130
ୀ /122548 85 204 548ରାଧାମଣି ବିଶାଳ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ OR/06/043/070403

ପ ୁ /122549 55 204 549ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବିଶାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ OR/06/043/070404
ପ ୁ /122550 52 204 550ହିମାଂଶ ୁଭୁଷଣ ବିଶାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ OR/06/043/070406
ୀ /122551 49 204 551ସୀତା ବିଶାଳ ସା ବିଭୁତି ବିଶାଳ 0R/06/043/071079
ୀ /122552 38 204 552ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ JTV2445344

ପ ୁ /123553 87 204 553ପ ୁ ର୍ଚ  ରଥ ପି ନଟବର ରଥ JTV1532126
ୀ /123554 74 204 554ସଷୁମା ରଥ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ରଥ JTV1532134

ପ ୁ /124555 69 204 555କ ର୍େଦବ ମଦୁୁଲି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମଦୁୁଲି OR/06/043/071084
ପ ୁ /124556 31 204 556ଗିରିଶ ଚ  ମଦୁୁଲି ପି କ ର୍େଦବ ମଦୁୁଲି YVY0373944
ୀ /124557 37 204 557ପଣତୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ରବି  ପାଣିଗାହୀ JTV2445864

ପ ୁ /124558 72 204 558ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଧେନଶର ବାହିନୀପତି OR/06/043/070336
ୀ /124559 65 204 559ରଜନୀରାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ OR/06/043/070337

ପ ୁ /124560 44 204 560ଅଭିେଷକ ଶତପଥୀ ପି ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ JTV2446094
ପ ୁ /124561 41 204 561ଅଭିଜିତ୍ ଶତପଥୀ ପି ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ JTV1513183
ପ ୁ /124562 36 204 562ଅଭିନବ ଶତପଥୀ ପି ବସ  କମୁାର ଶଥପଥୀ JTV2444958
ୀ /124563 39 204 563ସନୁ ା ଶତପଥୀ ସା ଅଭିେଷକ ଶତପଥୀ YVY0373936
ୀ /124564 28 204 564ଖସୁବୁ ଶମର୍ା ପି ମରୁଲୀଲାଲ ଶମର୍ା YVY0673681

ପ ୁ /124565 80 204 565ଚ େଶଖର ଶତପଥୀ ପି ଧେନଶର ବାହିନୀପତି OR/06/043/070339
ପ ୁ /124566 49 204 566ଚି ର ନ ଶତପଥୀ ପି ଚ େଶଖର ଶତପଥୀ OR/06/043/070342
ପ ୁ /124567 46 204 567ବିଶର ନ ଶତପଥୀ ପି ଚ େଶଖର ଶତପଥୀ OR/06/043/070343
ପ ୁ /125568 72 204 568ପ ାନନ ଦଳାଇ ପି ଭୀମ ଦଳାଇ JTV1529445
ୀ /125569 67 204 569ଶା ିଲତା ଦଳାଇ ସା ପ ାନନ ଦଳାଇ JTV1529130
ୀ /125570 44 204 570ପକାସିନୀ ଦଳାଇ ପି ପ ାନନ ଦଳାଇ JTV1529122

ପ ୁ /125571 42 204 571ବିେଜଶ ଦଳାଇ ପି ପ ାନନ ଦଳାଇ JTV1529437
ୀ /125572 40 204 572େଦବଯାନି ଦଳାଇ ପି ପ ାନନ ଦଳାଇ JTV1529429

ପ ୁ /125573 42 204 573ପ ୃ ର୍ଚ  ମହା ୀ ପି ରଘନୁାଥ ମହା ୀ YVY0405456
ପ ୁ /125574 81 204 574ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି ଦୁଗର୍ା ମିଶ JTV1513043
ପ ୁ /125575 55 204 575ଶୀହଷର୍  ମିଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ JTV1513118
ୀ /125576 48 204 576ସଦୁୀ ା ମିଶ ସା ଶୀହଷର୍  ମିଶ JTV1556877

ପ ୁ /126577 58 204 577ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି େଗାବି ଚ  ଦାସ JTV2445997
ୀ /126578 37 204 578ସୟଂପଭା ଦାସ ସା ବଟକୃ  େବେହରା YVY0971549
ୀ /126579 51 204 579କନିୁ ମହା ି ସା ମକରଧଜ ମହା ି YVY0908749

ପ ୁ /126580 31 204 580ଅକ୍ଷୟ ମହା ି ପି ମକରଧଜ ମହା ି YVY0908723
ୀ /126581 51 204 581ସନ୍ି ାରାଣୀ ପଲାଇ ସା ଦିଲୀପ ରାୟ OR/06/043/070527
ୀ /126582 61 204 582ଶା ିଲତା ପ ା ସା ରମାକା  ମିଶ JTV2445625

ପ ୁ /126583 94 204 583ପଦେଲାଚନ ରାୟ ପି େଗାବି  ରାୟ OR/06/043/070521
ପ ୁ /126584 63 204 584ରଣଜିତ ରାୟ ପି ପଦେଲାଚନ ରାୟ OR/06/043/070523
ପ ୁ /126585 56 204 585ଶଶୁା  ରାୟ ପି ପଦେଲାଚନ ରାୟ OR/06/043/070525
ପ ୁ /126586 54 204 586ଦିଲୀପ ରାୟ ପି ପଦେଲାଚନ ରାୟ OR/06/043/070524
ୀ /126587 53 204 587ରୀନା ରାୟ ସା ରଣଜିତ ରାୟ OR/06/043/070528
ୀ /126588 53 204 588ନ ିନୀ ରାୟ ସା ଶଶୁା  ରାୟ OR/06/043/070526
ୀ /126589 35 204 589ରଶୀ ରାୟ ପି ରଣଜିତ୍ ରାୟ JTV2554962

ପ ୁ /126590 33 204 590ରାହୁଲ ରାୟ ପି ରଣଜିତ୍ ରାୟ JTV2555225
ପ ୁ /126591 33 204 591ଦିପ ର ରାୟ ପି ଦିଲିପ ରାୟ JTV2555233
ପ ୁ /126592 31 204 592ବିପବ ରାୟ ପି ସସୁା ା ରାୟ YVY1066836
ପ ୁ /126593 28 204 593ସଂେକତ ରାୟ ପି ଶଶୁା  ରାୟ YVY0673889
ପ ୁ /127594 36 204 594ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ଶତୃଘନ୍ େଜନା JTV2555050
ୀ /127595 53 204 595ବିଭା ଝା ସା ଗିରିଧାରୀ ଝା JTV2555217
ପ ୁ /127596 57 204 596କ ଡ ନରସିଂହ ମ ୂ ର୍ୀ ପି କ ଡ କଶୁ ସବୁୁ ି YVY0581751
ୀ /127597 39 204 597ରଇଲା ନାୟିକା ସା ନରସିଂହା ନାୟିକା JTV2555340
ପ ୁ /127598 94 204 598ମାଧବ ସବୁୁ ି ପି ଯଧିୁ ିର ସବୁୁ ି OR/06/043/070514
ପ ୁ /127599 66 204 599ମେନାଜ ସବୁୁ ି ପି ମାଧବ ସବୁୁ ି OR/06/043/070516
ପ ୁ /127600 62 204 600ସେରାଜ ସବୁୁ ି ପି ମାଧବ ସବୁୁ ି OR/06/043/070518
ୀ /127601 60 204 601ସ ର୍ା ଳୀ ସବୁୁ ି ସା ମେନାଜ ସବୁୁ ି OR/06/043/070517
ୀ /127602 60 204 602ସଜୁାତା ସବୁୁ ି ସା ସେରାଜ ସବୁୁ ି OR/06/043/070519
ପ ୁ /127603 56 204 603କ୍ଷୀେରାଦ ସବୁୁ ି ପି ମାଧବ ସବୁୁ ି OR/06/043/070520
ୀ /127604 45 204 604ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସବୁୁ ି ସା କ୍ଷୀେରାଦ ସବୁୁ ି OR/06/043/071249
ୀ /127605 47 204 605େକ . ସଚୁୀତା ସା କ ଡ ନରସିଂହ ମ ୂ ର୍ୀ YVY0581769
ପ ୁ /127606 33 204 606ଅଦିତ ସମୁନ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସବୁୁ ି JTV2555365
ୀ /127607 25 204 607େଶତା ସରୁଭି ପି ସେରାଜ କମୁାର ସବୁୁ ି YVY0971598
ପ ୁ /128608 67 204 608ଏ.ଭି.ଜି. ଶମର୍ା  ପି ଏ.ବି. ରାଓ YVY0166462
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ୀ /128609 62 204 609ଏ.ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ.ଭି.ଜି.ଶମର୍ା  YVY0166454
ୀ /128610 32 204 610ଏ ଶୀ ଲତା ପି ଏ ଭି ଜି ଶମର୍ା YVY0197103
ୀ /128611 65 204 611ଅ ଳୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ JTV1513068
ୀ /128612 45 204 612ଗାୟତୀ ସାହୁ ମା ଅ ଳୀ ସାହୁ JTV1513092

ପ ୁ /128613 42 204 613ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ମା ଅ ଳୀ ସାହୁ JTV1513050
ପ ୁ /128614 71 204 614ଜୁିଗଲ କିେଶାର ଶମର୍ା ପି ହରନଂ  ରାଏ ଶମର୍ା YVY0831768
ୀ /128615 64 204 615ଲକି୍ଷେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଜୁଗଲ କିେଶାର ଶମର୍ା YVY0831743

ପ ୁ /128616 42 204 616ଵୀମଲ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ଶମର୍ା YVY0823823
ପ ୁ /129617 85 204 617କୃ ଚ  ବ ିଆ ପି ଉ ବ ବ ିଆ JTV1513175
ୀ /129618 82 204 618ସରସତୀ ବ ିଆ ସା କୃ ଚ  ବ ିଆ JTV1513449

ପ ୁ /129619 58 204 619ରତିକା  ବ ିଆ ପି କୃ ଚ  ବ ିଆ OR/06/043/070509
ପ ୁ /129620 57 204 620ରାଧାକା  ବ ିଆ ପି କୃ ଚ  ବ ିଆ OR/06/043/070510
ପ ୁ /129621 56 204 621ରଜନୀକା  ବ ିଆ ପି କୃ ଚ  ବ ିଆ OR/06/043/070511
ପ ୁ /129622 54 204 622ରମଣିକା  ବ ିଆ ପି କୃ ଚ  ବ ିଆ OR/06/043/070512
ୀ /129623 54 204 623ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ବ ିଆ ସା ରତିକା  ବ ିଆ YVY0210567
ୀ /129624 52 204 624ରାଜଲକ୍ଷୀ ବ ିଆ ସା ରଜନୀକା  ବ ିଆ JTV1513415

ପ ୁ /129625 33 204 625କି୍ଷତିଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରତିକା  ବ ିଆ YVY0210575
ପ ୁ /129626 30 204 626ଅମିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରତିକା  ବ ିଆ YVY0373951
ୀ /129627 25 204 627ସଭୁଶୀ ମହାପାତ ପି ରଜନୀ କା  ମହାପାତ YVY1085588

ପ ୁ /130628 83 204 628ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି କୁ  ବିହାରୀ ପ ା JTV1529544
ୀ /130629 78 204 629େମୖଥିଳି ପ ା ସା ସେ ାଷ ପ ା OR/06/043/070504

ପ ୁ /130630 56 204 630ଶା ନୁ ପ ା ପି ସେ ାଷ ପ ା OR/06/043/070505
ୀ /130631 47 204 631ଝରଣା ପ ା ସା ଶା ନୁ ପ ା YVY0736975
ୀ /130632 25 204 632ସଂେ ାନା ପ ା ପି ସା ନୁ କମୁାର ପ ା YVY1216589

ପ ୁ /130633 22 204 633ସଭୁମ କମୁାର ପ ା ପି ସା ନୁ କମୁାର ପ ା YVY1216571
ୀ /130634 53 204 634କା ନ ପଧାନ ସା ବିଭୂତି ପଧାନ JTV1528868

ପ ୁ /130635 49 204 635ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଷଣ ପଧାନ ପି ମରୁଲିଧର ପଧାନ JTV1513076
ୀ /130636 44 204 636ଆଶା ସିଂ ସା ବଳବ  ସିଂ OR/06/043/070007

ପ ୁ /132637 70 204 637ସଧୁାକର େଲ ା ପି ପଫଲୁ େଲ ା JTV1528751
ୀ /132638 62 204 638ଶା ିଲତା େଲ ା ସା ସଧୁାକର େଲ ା JTV1528769

ପ ୁ /132639 36 204 639େଦବାସିଷ େଲ ା ପି ସଧୁାକର େଲ ା JTV2555332
ପ ୁ /133640 43 204 640ସବଯ୍ସାଚୀ ବମର୍ା ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ YVY0319137
ପ ୁ /133641 62 204 641ସେରାଜ କମୁାର ଦିେବଦୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦିେବଦୀ JTV1624642
ୀ /133642 52 204 642ଜୟଶୀ ଦିେବଦୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦିେବଦୀ JTV1624634

ପ ୁ /133643 28 204 643ଅଭିେ◌ଷକ ଦ୍ଵିେବଦୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦିେବଦୀ YVY0673772
ୀ /133644 71 204 644ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ଖଟୁଆ ସା ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ YVY0319129
ୀ /133645 30 204 645େସାନାଲି ସଚୁରିତା ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦିେବଦୀ YVY0673764

ପ ୁ /134646 35 204 646େଦବାଶଷି କର ପି ରେମଶ ଚ  କର JTV2555209
ପ ୁ /134647 74 204 647ମଧସୁଦୁନ ମଲ ପି େଗାପୀନାଥ ମଲ JTV1529601
ୀ /134648 69 204 648ଲତିକା ମଲ ସା ମଧସୁଦୁନ ମଲ JTV1529619

ପ ୁ /134649 44 204 649ମଳୟ ମଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ମଲ JTV1529585
ପ ୁ /134650 42 204 650ଚିନୟ ମଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ମଲ JTV1529338
ପ ୁ /135651 59 204 651ହେରକୃ  ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା JTV1581420
ୀ /135652 55 204 652ସଣର୍ଲତା ପ ା ସା ହେରକୃ  ପ ା JTV1581438

ପ ୁ /136653 65 204 653ଧବୃ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଚି ାମଣି ସାଇଁ YVY0737007
ୀ /136654 62 204 654କବିତା ସାଇଁ ସା ଧବୃ ପସାଦ ସାଇଁ YVY0673707

ପ ୁ /136655 36 204 655ସସେରଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧୁବ ପସାଦ ସାଇଁ YVY0673640
ପ ୁ /136656 30 204 656ମାନେବଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧୁବ ପସାଦ ସାଇଁ YVY0673632
ପ ୁ /137657 62 204 657ସରତ ଚଦ ପ ା ପି ନ  କିେଶାର ପ ା YVY1216530
ୀ /137658 23 204 658ଜସିନ ପ ା ପି ସରତ ଚଦ ପ ା YVY1216548
ୀ /137659 72 204 659ବିଦଯ୍ତୁଲତା ପତି ସା ରାଜକିେଶାର ପତି OR/06/043/070499
ୀ /137660 56 204 660ମମତା ପତି ସା ସରତ ଚଦ ପ ା YVY1216555
ପ ୁ /137661 45 204 661ଗିରିଶ କମୁାର ପତି ପି ରାଜକିେଶାର ପତି YVY0373993
ୀ /137662 41 204 662ମଧସିୁତା ପତି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପତି YVY0373985
ପ ୁ /137663 38 204 663ଅେଶାକ ପତି ପି ରାଜକିେଶାର ପତି OR/06/043/070500
ୀ /137664 35 204 664ଦି ିମୟୀ ପତି ସା ଗିରିଶ କମୁାର ପତି YVY0319301
ପ ୁ /138665 63 204 665ରେମଶ ଚ  କର ପି ନୃସିଂହ କର YVY0737072
ୀ /138666 59 204 666ମୀରା କର ସା ରେମଶ ଚ  କର YVY0737015
ୀ /139667 61 204 667େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV2555183
ୀ /139668 32 204 668ସ ି ତା ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV2555191
ପ ୁ /139669 57 204 669ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ଅନାମ ସାହୁ OR/06/043/070496
ପ ୁ /139670 42 204 670ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY0835504
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ପ ୁ /139671 39 204 671ସ ିପ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV1529577
ୀ /140672 66 204 672ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅଖିଳ ର ନ ଦାସ ସାମ  ରାୟ JTV1555903

ପ ୁ /140673 30 204 673ଅମତୃାଂଶ ୁଦାସ ପି ଅଖିଳ ର ନ ଦସ ସାମ ରାୟ YVY0746214
ପ ୁ /140674 68 204 674ଅଖିଳ ର ନ ଦାସ ସାମ  ରାୟ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ ସାମ  ରାୟ JTV1555895
ୀ /141675 46 204 675ସଚିୁତା ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ପଧାନ YVY0737197
ୀ /141676 70 204 676େଗୗରୀରାଣୀ ପଧାନ ସା େକଶବ ପଧାନ OR/06/043/070491

ପ ୁ /141677 49 204 677ଶା େକଶବ ପଧାନ ପି େକଶବ ଚ  ପଧାନ OR/06/043/070494
ପ ୁ /142678 60 204 678ବିନୟ ଭୂଷଣ ପଧାନ ପି ବଜ ବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/070484
ୀ /142679 51 204 679ତନୁଜା ପଧାନ ସା ବିନୟଭୁଷଣ ପଧାନ OR/06/043/070488
ୀ /143680 62 204 680ସଚଳା େଜନା ସା େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ JTV1581651

ପ ୁ /143681 90 204 681କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ ପି କୃ  ରାଉତ JTV1528892
ପ ୁ /143682 66 204 682େକୖଳାଶ ରାଉତ ପି କୃ  ରାଉତ JTV1581669
ପ ୁ /144683 87 204 683ପାଣକୃ  ଦାସ ପି ବିମାଧର ଦାସ OR/06/043/070464
ୀ /144684 81 204 684ବତତୀ ଦାସ ସା ପାଣକୃ  ଦାସ OR/06/043/070465

ପ ୁ /144685 54 204 685ତେମାଜିତ ଦାସ ପି ପାଣ କୃ  ଦାସ OR/06/043/070466
ୀ /144686 49 204 686ଶଭୁା ଦାସ ସା ତେମାଜିତ୍ ଦାସ JTV1659168

ପ ୁ /144687 68 204 687ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ବାଲୁ ି  ସାଇଁ YVY0242776
ୀ /145688 79 204 688େଶାଭନା ମହା ି ସା ମନଥ ମହା ି JTV1581354
ୀ /145689 29 204 689ଆେଲଖିକା ପ ନାୟକ ପି ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0856732

ପ ୁ /145690 55 204 690ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/043/070449
ୀ /145691 47 204 691ଅନୁରାଧା ପ ନାୟକ ସା ପଦୀ  ପ ନାୟକ OR/06/043/070450

ପ ୁ /146692 80 204 692ସେୁର  କିେଶାର ପାଲ ପି ପରମାନ  ପାଲ JTV1562669
ପ ୁ /146693 50 204 693ସଧୁାଂଶ ୁପାଲ ପି ସେୁର  ପାଲ OR/06/043/070457
ପ ୁ /146694 48 204 694ହିମାଂଶ ୁପାଲ ପି ସେୁର  ପାଲ OR/06/043/070458
ୀ /146695 47 204 695ର ିତା ପାଲ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାଲ JTV1694181

ପ ୁ /146696 47 204 696ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାଲ ପି ସେୁର  କିେଶାର ପାଲ JTV1694207
ପ ୁ /148697 55 204 697ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ବଂଶୀଧର ବାରିକ JTV2445716
ୀ /148698 51 204 698େରଣବୁାଳା ବାରିକ ସା ବିଜୟ ବାରିକ JTV2445765

ପ ୁ /148699 86 204 699ନେଗନ ରାୟ ପି ନଟବର ରାୟ OR/06/043/070460
ୀ /148700 80 204 700ଉପମା ରାୟ ସା ନେଗନ ରାୟ OR/06/043/070461
ୀ /148701 51 204 701ଅଂଜଳୀ ସାହୁ ସା ଧରଣୀଧର ସାହୁ JTV2446136

ପ ୁ /149702 60 204 702ବଂଶୀଧର େଜନା ପି ମାଧବ ଚରଣ େଜନା JTV1581362
ୀ /149703 58 204 703କନକଲତା ମହା ି ସା ରାଧାମାଧବ ମହା ି JTV1581388
ୀ /150704 72 204 704ସାଧୀନ ବାଳା ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2445146
ୀ /151705 85 204 705ପମିଳା ଦାସ ସା େଗୗରହରି ଦାସ OR/06/043/070434

ପ ୁ /151706 63 204 706ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରହରି ଦାସ OR/06/043/070435
ୀ /151707 55 204 707ସେୁଲାଚନା ପରମାଣିକ ସା ପହଲୀ ପରମାଣିକ JTV2445617

ପ ୁ /151708 43 204 708ସିପ ୁପରମାଣିକ ପି ରଘନୁାଥ ପରମାଣିକ JTV2445237
ୀ /151709 38 204 709ଝରଣା ପରମାଣିକ ମା ସେୁଲାଚନା ପରମାଣିକ YVY0165886
ୀ /151710 35 204 710ପଜୁା ପରମାଣିକ ସା ସିପ ୁପରମାଣିକ JTV2445609

ପ ୁ /151711 62 204 711ଏକଦସୀ ସାହୂ ପି ମାଧବ ସାହୁ YVY0909424
ପ ୁ /152712 48 204 712ମେନାଜ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି େଗାବି  ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YVY1239292
ୀ /152713 42 204 713ସସିତା ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ସା ମେନାଜ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YVY1239300

ପ ୁ /152714 70 204 714ବଳରାମ େବେହରା ପି ଖଲି େବେହରା OR/06/043/070947
ୀ /152715 69 204 715ପତିମା େବେହରା ସା େଗାେଲଖ େବେହରା 0R/06/043/070951
ୀ /152716 60 204 716ମଂଜୁଲତା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/070950
ୀ /152717 47 204 717ପମିଳା େବେହରା ସା ପାଣ ୁେବେହରା OR/06/043/070949
ୀ /152718 41 204 718କମୁାରୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YVY0672675

ପ ୁ /152719 39 204 719ଚି ର ନ େବେହରା ମା ପତିମା େବେହରା YVY0165936
ୀ /152720 35 204 720ମାମିନା େବେହରା ସା ଚି  ର ନ େବେହରା YVY0165969
ୀ /152721 34 204 721କମଳା େବେହରା ସା ପଭାତ କମୁାର େବେହରା YVY0165951
ୀ /152722 32 204 722ସଷୁମା େବେହରା ସା େବୖକଂୁଠ େବେହରା ZQZ0811265
ୀ /152723 25 204 723ମଧସିୁତା େବଉରା ସା ବିଜୟ ପଧାନ YVY1281559
ୀ /152724 71 204 724ଭାନୁ ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ YVY0672717
ୀ /152725 65 204 725ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଅେଦୖତ ଚରଣ ଦାସ YVY0835496
ପ ୁ /152726 50 204 726ଆତିଶ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃସିେକଶ ଦାସ YVY0756023
ୀ /152727 49 204 727ଗୀତା ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ YVY0672758
ୀ /152728 48 204 728ରଞୁକ୍ତା ଦାସ ସା ଆତିଶ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0756007
ପ ୁ /152729 46 204 729ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ଦାସ YVY0835454
ପ ୁ /152730 40 204 730ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ଦାସ YVY0835488
ୀ /152731 38 204 731ଉମିର୍ଳା ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ YVY0672691
ପ ୁ /152732 37 204 732ଡମରୁଧର ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0165993
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ୀ /152733 36 204 733େସାନାଲି ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ YVY0672709
ୀ /152734 36 204 734ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ YVY0835462
ୀ /152735 34 204 735ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0166033
ୀ /152736 30 204 736ମାନିନୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ YVY0672733
ୀ /152737 30 204 737ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ YVY0672659

ପ ୁ /152738 28 204 738ରେମଶ ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ YVY0672725
ପ ୁ /152739 36 204 739ଆଇ କାଳିଆ ଆଇ କାଳିଆ ପି ଆଇ ରମୁ ିର୍ ଆଇ ରମ ୁ ିର୍ YVY1116623
ୀ /152740 30 204 740ଆଇ ଲଳିତା ଆଇ ଲଳିତା ସା ଆଇ କାଳିଆ ଆଇ କାଳିଆ YVY1116599
ୀ /152741 42 204 741ଗୀତା ଜୀ ପି ସଧିୁର କମୁାର ଜୀ OR/06/043/071076
ୀ /152742 51 204 742ସଜୁାତା େଲ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା YVY0755983

ପ ୁ /152743 49 204 743ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା ପି ପର୍ଶରୁାମ େଲ ା YVY0755959
ୀ /152744 23 204 744ଶକୁ ଳା ମାଝୀ ସା କମଳା କା  ମାଝୀ YVY1085653

ପ ୁ /152745 53 204 745େଦବାଶଷି ମିଶ ପି ଆଦିତଯ୍ପତାପ ମିଶ YVY0908814
ୀ /152746 21 204 746ଏଲିନା ମିଶ ପି ବି ୁ ଚ  ମିଶ YVY1116573
ୀ /152747 74 204 747ଯମନୁା ନାୟକ ସା ମରୁଲୀ ନାୟକ YVY0700096
ୀ /152748 69 204 748ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଇ ମଣି ନାୟକ YVY0165910

ପ ୁ /152749 44 204 749େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YVY0165902
ପ ୁ /152750 35 204 750ଶଭୁାଶଷି ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YVY0737155
ପ ୁ /152751 47 204 751ଅଜୁର୍ ନ ପରିଡା ପି ସ  ପରିଡା YVY0991372
ୀ /152752 41 204 752ବଷର୍ା ପରିଡା ସା ଅଜୁର୍ ନ ପରିଡା JTV2445427

ପ ୁ /152753 38 204 753ଚି ର ନ ପଧାନ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ପଧାନ YVY0166025
ୀ /152754 36 204 754ଝୁନାରାଣୀ ପଧାନ ସା ଚି  ର ନ ପଧାନ YVY0166009

ପ ୁ /152755 50 204 755ପଶା  କମୁାର ରଥ ପି ପଣୂର୍ଚ  ରଥ YVY1116557
ପ ୁ /152756 56 204 756ସ ୟ ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ OR/06/043/070429
ୀ /152757 52 204 757ମମତା ରାଉତ ସା ସ ୟ ରାଉତ OR/06/043/070430

ପ ୁ /152758 49 204 758ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ OR/06/043/070431
ପ ୁ /152759 43 204 759ତନୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ JTV2446060
ୀ /152760 47 204 760ରଶିତା ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ JTV1669332

ପ ୁ /152761 65 204 761ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ YVY0736991
ପ ୁ /152762 58 204 762ଧରଣୀଧର ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ JTV2446128
ପ ୁ /152763 22 204 763କାତିର୍୍କ େସଠୀ ପି େବୖକଂୁଠ େସଠୀ YVY1085570
ପ ୁ /152764 48 204 764ଭରତ ସାଇଁ ପି ନାଥ ସାଇଁ JTV2446086
ୀ /152765 44 204 765ସବିତା ସାଇଁ ସା ଭରତ ସାଇଁ YVY0165985

ପ ୁ /152766 43 204 766ଦିଲୀତପ ସାଇଁ ପି ନାଥ ସାଇଁ YVY0165977
ୀ /152767 21 204 767ଲି ା ସାଇଁ ପି ଭରତ ସାଇଁ YVY1085778
ୀ /153768 66 204 768େଦବଯାନୀ ନାଏକ ସା ବସ  ନାଏକ JTV1489111
ୀ /153769 62 204 769ମୀନା ନାଏକ ସା ରେମଶ ନାଏକ JTV1513563

ପ ୁ /153770 58 204 770େଦବଦ  ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ JTV1489178
ପ ୁ /153771 54 204 771େସାମଦ  ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ JTV1489186
ପ ୁ /153772 50 204 772ଶବିଦ  ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ JTV1489194
ପ ୁ /153773 44 204 773ଜ୍ଞାନଦ  ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ JTV1489145
ୀ /153774 43 204 774ଜାଜ୍ଞେସନୀ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ JTV1489160

ପ ୁ /153775 43 204 775େଜଯ୍ାତିଦ  ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ JTV1489210
ୀ /153776 43 204 776ବୀନତୀ ନାୟକ ସା ସମଦ ା ନାୟକ YVY1066844
ୀ /153777 42 204 777ବିନୀତା ନାୟକ ସା େସାମଦ  ନାୟକ YVY1168327
ୀ /153778 39 204 778ମନସିନୀ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ JTV1489152

ପ ୁ /154779 71 204 779କୃ  ଚରଣ ମିଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ମିଶ YVY0166058
ପ ୁ /154780 68 204 780ପଣୂର୍ାନ  ମିଶ ପି ଅନ  ମିଶ YVY0166066
ୀ /154781 67 204 781ମଣୃୟୀ ମିଶ ସା କୃ ଚରଣ ମିଶ JTV2445021
ୀ /154782 64 204 782ମକୁଲୁ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ାନ  ମିଶ YVY0166082
ପ ୁ /154783 39 204 783ସ ିପ ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ା ନ  ମିଶ YVY0166074
ୀ /154784 36 204 784ଜୟା ମିଶ ପି କୃ  ଚରଣ ମିଶ JTV2445013
ୀ /154785 36 204 785ମନିଷା ମିଶ ସା ସ ିପ ମିଶ YVY1216597
ପ ୁ /154786 68 204 786ରେମଶ ଚ  ନାଏକ ପି ସିେ ଶର ନାଏକ JTV1513571
ପ ୁ /154787 41 204 787ଶକି୍ତଧର ନାଏକ ପି ରେମଶ ନାଏକ JTV1513266
ୀ /154788 42 204 788ପତିମା ନାୟକ ସା େଦବଦ  ନାୟକ JTV1489129
ପ ୁ /154789 30 204 789ଅମିତ ର ନ ନାୟକ ପି େଦବଦତ ନାୟକ YVY0819276
ପ ୁ /154790 29 204 790ରଶୀ ରଞନ ସାମଲ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ YVY0819292
ପ ୁ /155791 37 204 791ଅରବି  ମଲ ପି ମୀନ େକତନ ମଲ YVY0210591
ୀ /155792 36 204 792ପଲବି ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ମିଶ YVY0166090
ପ ୁ /155793 50 204 793ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ନାୟକ JTV2445955
ୀ /155794 45 204 794ଶସିତା ନାୟକ ସା ରଂଜନ ନାୟକ JTV2445963
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ୀ /155795 88 204 795େହମଲତା ତାେରଣିଆ ସା ଶୀନାଥ ତାେରଣିଆ 0R/06/0358/26572
ପ ୁ /155796 62 204 796ଦୁଗର୍ାପଦ ତାେରଣିଆ ପି ଶୀନାଥ ତାେରଣିଆ YVY0421362
ୀ /155797 60 204 797ଦିପାଳୀ ତାେରଣିଆ ସା ଦୁଗର୍ାପଦ ତାେରଣିଆ YVY0421388
ୀ /155798 34 204 798ସିଲିମା ଶଭୁସନ୍ି ା ତାେରଣିଆ ପି ଦୁଗର୍ାପଦ ତାେରଣିଆ YVY0405530

ପ ୁ /156799 64 204 799ଧବୃଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାବି  େଚୗଧରୁୀ JTV1513290
ୀ /156800 60 204 800ବିଦୁଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଧବୃଚରଣ େଚୗଧରୁୀ JTV1513282
ୀ /156801 35 204 801ଶଭୁସିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଧବୃଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YVY0210617
ୀ /157802 40 204 802ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଦାସ ସା ବିଭୁ ପସନନ୍  ମହାପାତ YVY0166108

ପ ୁ /157803 54 204 803ତିନାଥ ଓଝା ପି ଅନାମ ଚରଣ ଓଝା YVY0835470
ପ ୁ /157804 56 204 804ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ଯଧୁୀ ିର ପ ା JTV1513258
ୀ /157805 55 204 805କମଳା ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା JTV1529254

ପ ୁ /157806 25 204 806ତେରଣୀ ପସାଦ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0937839
ୀ /159807 43 204 807ନିେବଦିତା ବିଶାଳ ପି ଗଦାଧର ବିଶାଳ JTV1581529

ପ ୁ /160808 70 204 808ଧରଣୀଧର ନାଥ ପି ବୁଲା ନାଥ OR/06/043/070441
ପ ୁ /160809 43 204 809ଅମିତ ନାଥ ପି ଧରଣୀଧର ନାଥ YVY0581777
ୀ /160810 67 204 810ଗାୟତୀ ଶା ୀ ସା ଧରଣୀଧର ନାଥ OR/06/043/070442

ପ ୁ /161811 88 204 811ଅରୁଣ ପାତ ପି ଜଗତାନ  ପାତ OR/06/043/070444
ୀ /161812 52 204 812ରଶି ପାତ ପି ଅରୁଣ ପାତ OR/06/043/070934
ୀ /162813 55 204 813ନିମର୍ଳା ବିଶାଳ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ଦଳାଇ JTV2445773

ପ ୁ /162814 57 204 814େଶୖେଳ  କମୁାର ଦଳାଇ ପି କାଶନିାଥ ଦଳାଇ JTV2445781
ପ ୁ /162815 78 204 815ବିଦୁର ଚରଣ ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ OR/06/043/070469
ୀ /162816 73 204 816ବୀଣାପାଣି ମହାପାତ ସା ବିଦୁର ମହାପାତ OR/06/043/070470

ପ ୁ /162817 52 204 817ବଜେମାହନ ମହାପାତ ପି ବିଦୁର ମହାପାତ OR/06/043/070471
ୀ /162818 47 204 818ପତିମା ମହାପାତ ସା ବଜେମାହନ ମହାପାତ JTV1513522

ପ ୁ /162819 45 204 819ବିଭୁପସନନ୍  ମହାପାତ ପି ବିଦୁର ମହାପାତ JTV1513191
ପ ୁ /162820 31 204 820ଶକି୍ତ ପସାଦ ମିଶ ପି ବିଶ େମାହନ ମିଶ YVY0374017
ୀ /162821 45 204 821ମମତା ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0374009
ୀ /162822 41 204 822ଦୀପା ଳୀ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2446011

ପ ୁ /162823 20 204 823େବୖଭବ ମହାପାତ ପି ବଜ େମାହନ ମହାପାତ YVY1216563
ପ ୁ /162824 49 204 824ଉଦୟ ନାରାୟଣ ପତି ପି କୃ ଚ  ପତି JTV2445849
ୀ /163825 27 204 825ପଗତି ବଳିୟାରସିଂହ ସା ପେରଶ ସାଇଁ YVY1281583
ୀ /163826 43 204 826େସୗଦାମିନୀ ବିଶାଳ ସା ହିମାଂଶ ୁଭୁଷଣ ବିଶାଳ JTV1715663

ପ ୁ /163827 63 204 827ବିଶେମାହନ ମିଶ ପି ମଧସୁଦୂନ ମିଶ JTV1692953
ୀ /163828 53 204 828ସିତା ମିଶ ସା ବିଶେମାହନ ମିଶ JTV1692961

ପ ୁ /163829 25 204 829େସୗମଯ୍ ପସାଦ ମିଶ ପି ବିଶେମାହନ ମିଶ YVY0971580
ପ ୁ /163830 74 204 830ଖଲି ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ OR/06/043/070475
ୀ /163831 68 204 831କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ଖଲି ସାଇଁ 0R/06/043/071054

ପ ୁ /163832 50 204 832କୃ ଚ  ସାଇଁ ପି ଖଲି ସାଇଁ OR/06/043/070477
ପ ୁ /163833 45 204 833ମରୁଲୀ ଧର ସାଇଁ ପି ଖଲୀ ସାଇଁ OR/06/043/070480
ପ ୁ /163834 31 204 834ପେରଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନିତ୍ଯାନ  ସାଇଁ YVY1275254
ପ ୁ /164835 46 204 835ପଶା  ଭୁୟଁା ପି ବହାନ  ଭୁୟଁା YVY0737023
ପ ୁ /164836 44 204 836ଶଶୁା  ଭୁୟଁା ପି ବହାନ  ଭୁୟଁା YVY0319145
ୀ /164837 43 204 837ରୁନୁବାଳା େଜନା ପି ପଶା  ଭୂଆଁ YVY0755280

ପ ୁ /165838 81 204 838ଭାଗୀରଥି ବିଶାଳ ପି ଅପିର୍ ବିଶାଳ 0R/06/043/070159
ୀ /165839 78 204 839ଉଷା ବିଶାଳ ସା ଭାଗିରଥି ବିଶାଳ 0R/06/043/070960

ପ ୁ /165840 56 204 840ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକ YVY0166157
ୀ /165841 46 204 841କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY0166165

ପ ୁ /166842 76 204 842ଭି.ସରକନୁାନ ପି ଭାର ଥାପଦା JTV1693266
ପ ୁ /166843 40 204 843ଅରୁଣ ପସାଦ ପି ଭି. ସରକନୁାନ JTV1693274
ୀ /166844 46 204 844ସ ର୍ଲତା ବାରିକ ସା ଶ ଶର୍ଣ ବାରିକ JTV2445450
ୀ /166845 66 204 845ବିଜୟା ସରକନୁାନ୍ ସା ଭି. ସରକନୁାନ୍ JTV1692979
ୀ /167846 52 204 846ବାସ ୀେଦବୀ ସାମ ରାୟ ସା ବିେନାଦ ସାମ ରାୟ YVY0737031
ୀ /168847 51 204 847ଦି ିରାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ହିେତ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0374033
ୀ /168848 54 204 848ସବୁାସିନୀ ଦାସ ସା ରାେଜ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0197111
ୀ /168849 38 204 849ଦୀପା ଦାସ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0374025
ୀ /168850 38 204 850ଦିପିନା ଦାସ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0823815
ୀ /168851 40 204 851ବବିତା ହରିଚ ନ ସା ରାଜକିେଶାର ହରିଚ ନ JTV2555258
ପ ୁ /168852 45 204 852ସବୁାଷ ପାଳ ପି ତିନାଥ ପାଳ JTV2445260
ୀ /168853 40 204 853ଉମା ପାଳ ସା ସବୁାଶ ପାଳ JTV2445245
ପ ୁ /168854 38 204 854ସତଦଶର୍  ପ ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2445153
ପ ୁ /168855 31 204 855ପରିକି୍ଷତ ରାଣା ପି େଗାବି  ରାଣା YVY0756494
ୀ /168856 51 204 856ଏ. ଆରତୀ ରାଓ ସା ଏ. ବସ  ରାଓ YVY0673665
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ପ ୁ /168857 29 204 857ଏ. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ. ବସ  ରାଓ YVY0673590
ପ ୁ /168858 78 204 858ନକଳୁ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ 0R/06/043/071016
ୀ /168859 64 204 859ସଚଳା ସାଇଁ ସା ନକଳୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2445310

ପ ୁ /168860 48 204 860ହିେତ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1626795
ପ ୁ /168861 43 204 861େଶୖେଳ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1513233
ପ ୁ /169862 43 204 862ନଳିନୀକା  ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମଲିକ JTV1513852
ପ ୁ /169863 42 204 863ଶଶୀକା  ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମଲିକ JTV1513845
ୀ /169864 45 204 864ସସୀତା େଦବୀ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମଲିକ JTV1513860

ପ ୁ /169865 71 204 865ନିମାଇ ଁଚରଣ ମଲିକ ପି ନଟବର ମଲିକ JTV1581479
ୀ /169866 69 204 866ଶକୁଲତା ମଲିକ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ମଲିକ JTV1581487

ପ ୁ /170867 57 204 867େଦବାଶଷି୍ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ OR/06/043/070535
ୀ /170868 47 204 868ରସୀେରଖା ଦାସ ସା େଦବାଶୀଷ ଦାସ JTV1532258

ପ ୁ /170869 24 204 869ସାରକ ଦାସ ପି େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0971556
ପ ୁ /171870 58 204 870େଦବପକାଶ େଲ ା ପି େଗାବି  ଚ  େଲ ା OR/06/043/056166
ୀ /171871 44 204 871କନକଲତା େଲ ା ସା େଦବ ପକାଶ େଲ ା GIL1494418
ୀ /171872 36 204 872ପତିଭା ପ ନାୟକ ପ ନାୟକ ସା େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ YVY0374041

ପ ୁ /171873 40 204 873େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ ପି ପହାଦ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0374058
ପ ୁ /171874 86 204 874ପହାଦ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ବହାନ  ପ ନାୟକ JTV1528629
ୀ /171875 79 204 875ବି ୁପିୟା ପ ନାୟକ ସା ପହାଦ ପ ନାୟକ JTV1528710

ପ ୁ /171876 41 204 876େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ ପି ପହାଦ ପ ନାୟକ JTV1528652
ପ ୁ /173877 40 204 877ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଚିତ େବେହରା JTV1581453
ୀ /173878 84 204 878ତୁଳସୀ େଦବୀ ସା ଶଶୀେଶଖର ମହାପାତ OR/06/043/070016

ପ ୁ /173879 61 204 879ଚିର ୟ ମହାପାତ ପି ଶଶୀେଶଖର ମହାପାତ JTV1529486
ପ ୁ /173880 59 204 880ସ ୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶଶୀେଶଖର ମହାପାତ JTV1529064
ୀ /173881 54 204 881ରାଜଶୀ ମହାପାତ ସା ସ ୟ ମହାପାତ JTV1532233

ପ ୁ /173882 33 204 882ଦିଗବିଜୟ ମହାପାତ ପି ଚିର ୟ ମହାପାତ YVY0319160
ୀ /173883 34 204 883ସତିୃେରଖା ମିଶ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ମିଶ YVY0319152

ପ ୁ /173884 42 204 884ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ JTV1581446
ପ ୁ /174885 32 204 885ସାଗରଜିତ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବରୁନ୍ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2554848
ପ ୁ /174886 72 204 886ପ ାନନ ଦଳାଇ ପି ଭିମ ଧଳାଇ YVY0405274
ୀ /174887 55 204 887ପଦଜା ନ ୀ ସା ବରୁନ୍ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0819300

ପ ୁ /174888 51 204 888ପଣବ କମୁାର ନ ି ପି କୃ େମାହନ ନ ି OR/06/043/070418
ପ ୁ /174889 42 204 889ପ ଜ କମୁାର ନ ି ପି କୃ େମାହନ ନ ି YVY0319178
ପ ୁ /175890 27 204 890ଶଶ ା େଶଖର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶବି ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0673905
ପ ୁ /175891 54 204 891ଶବି ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବଜ ବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0673863
ୀ /175892 43 204 892ପମିଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶବି ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0673855

ପ ୁ /175893 22 204 893ରାଜ େଶଖର ଆଚାଯଯ୍ ପି ଶବି ଚ ର୍ ଆଚାଯଯ୍ YVY1085752
ୀ /175894 70 204 894ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ YVY0210641

ପ ୁ /176895 66 204 896ରବୀ  ପଣିଗାହୀ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ପଣିଗାହୀ JTV1528819
ୀ /176896 60 204 897ରଂଜିତା ପଣିଗାହୀ ସା ରବୀ  ପଣିଗାହୀ JTV1528835

ପ ୁ /176897 30 204 898ଚ ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ରବୀ  ପାଣିଗାହୀ YVY0374066
ୀ /176898 39 204 899ପଭାତୀ ପଣିଗାହୀ ପି ରବୀ  ପଣିଗାହୀ JTV1528801

ପ ୁ /177899 53 204 900ଭିକାରୀ ଖଟୁଆ ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ JTV2445203
ପ ୁ /178900 61 204 901ଚି ର ନ ପଧାନ ପି ଚ େଶଖର ପଧାନ YVY0421453
ପ ୁ /178901 59 204 902ସତଯ୍ର ନ ପଧାନ ପି ଚ େଶଖର ପଧାନ OR/06/043/071367
ୀ /178902 56 204 903ସଷୁମା ପଧାନ ସା ଚି ର ନ ପଧାନ OR/06/043/070557
ୀ /178903 35 204 904ସରଣଯ୍ା ପଧାନ ପି ଚି  ରଂଜନ ପଧାନ YVY0405480

ପ ୁ /178904 29 204 905ଶବି ସେ ାଷ ପଧାନ ପି ସତଯ୍ ରଂଜନ ପଧାନ YVY0405472
ୀ /178905 80 204 906େଜମାମଣି ପଧାନ ସା ଚ େଶଖର ପଧାନ OR/06/043/070555
ୀ /178906 50 204 907ଦୀ ିବ ର୍ା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ର ନ ପଧାନ OR/06/043/070559
ପ ୁ /179907 29 204 908ସି ା  କାନୁନେଗା ପି ତନଯ କାନୁନେଗା YVY0405498
ୀ /179908 76 204 909ପମିଳା କାନୁନେଗା ସା ବିଜୟ କମୁାର କାନୁନେଗା OR/06/043/070565
ପ ୁ /179909 76 204 910ଅଜୟ କାନୁନେଗା ପି ରାଜକିେଶାର କାନୁନେଗା OR/06/043/070570
ପ ୁ /179910 75 204 911ବିଜୟ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ରାଜକିେଶାର କାନୁନେଗା OR/06/043/070564
ପ ୁ /179911 72 204 912ଅେଶାକ କାନୁନେଗା ପି ରାଜକିେଶାର କାନୁନେଗା OR/06/043/070572
ୀ /179912 70 204 913ସ ି କାନୁନେଗା ସା ଅେଶାକ କାନୁନେଗା OR/06/043/070573
ୀ /179913 66 204 914ସ ର୍ଲତା କାନୁନେଗା ସା ଅଜୟ କାନୁନେଗା OR/06/043/070571
ୀ /179914 41 204 915େଜଯ୍ାତିର୍ବିଦଯ୍ା କାନୁନେଗା ପି ବିଜୟ କାନୁନେଗା JTV1513670
ପ ୁ /179915 40 204 916ଆସତ କାନୁନେଗା ପି ଅେଶାକ କାନୁନେଗା JTV1513134
ୀ /179916 40 204 917ଧଯ୍ାନୀମଦୁା କାନୁନେଗା ପି ବିଜୟ କମୁାର କାନୁନେଗା OR/06/043/070567
ପ ୁ /179917 51 204 918ଅହୁଲଯ୍ କମୁାର ମଲିକ ପି ମେହ  ମଲିକ JTV1581461
ପ ୁ /180918 46 204 919ୱାଇ ନାରାୟଣ ପି ୱାଇ ମାଦିଆ JTV2555142
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ୀ /180919 66 204 920େପମଲତା ସାହୁ ସା ବଟକୃ  ସାହୁ 0R/06/043/070581
ପ ୁ /180920 42 204 921ରତନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ JTV1560663
ୀ /180921 37 204 922ଶଭୁାବତୀ ସାହୁ ସା ରତନ କମୁାର ସାହୁ YVY0374074

ପ ୁ /180922 72 204 923ବଟକୃ  ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ OR/06/043/070580
ପ ୁ /180923 48 204 924ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/070582
ୀ /180924 42 204 925ୱାଇ ସକୁରତନ୍ ପି ୱାଇ ନାରାୟଣ JTV2555100

ପ ୁ /181925 68 204 926ରାଧାଚରଣ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/071064
ୀ /181926 66 204 927ଛବିଲତା ଦାସ ସା ରାଧାଚରଣ ଦାସ OR/06/043/070023

ପ ୁ /181927 48 204 928ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାସ ପି ରାଧାଚରଣ ଦାସ JTV1513472
ୀ /181928 42 204 929ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ରାଧାଚରଣ ଦାସ JTV1513480

ପ ୁ /182929 36 204 930ସି ଏଚ େଭ େଟଶର ପି ସି ଏଚ ମଲୁକେୁ ଇ YVY0166199
ପ ୁ /182930 50 204 931ଏସ. ଗ ାଧର . ପି ଏମ େବୖରାଗୀ . JTV1532191
ୀ /182931 44 204 932କପା ବସ ୁ ରା ସା କମା ସଧୁାକର ରାଓ JTV2555126

ପ ୁ /182932 49 204 933ୁନୁଚୁ ମାଳାଦୀ ପି ୁନୁଚୁ ପାଲଖେ ୟା JTV2555084
ୀ /182933 46 204 934ୁନୁଚୁ ନାଗମଣୀ ପି ୁନୁଚୁ ମାଲା ୀ JTV2555092

ପ ୁ /182934 51 204 935କମାସଧୁାକର ରାଓ ପି ଏେରା କାଲାୟା JTV2555274
ପ ୁ /182935 36 204 936ରାେଜଶ କମୁାର େସଠି ପି େବୖରାଗି େସଠି JTV2555241
ପ ୁ /183936 52 204 937ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଉଦୟନାଥ ମହା ି JTV1489095
ୀ /184937 37 204 938ରୁଚିସିତା କର ପି ରେମଶ ଚ  କର JTV1581818

ପ ୁ /185938 66 204 939ବି ୁଚରଣ ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ YVY0737049
ୀ /185939 61 204 940ବାସ ୀ ଦାସ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0737056

ପ ୁ /185940 54 204 941ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0737064
ପ ୁ /185941 46 204 942ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ YVY0737114
ପ ୁ /185942 44 204 943ବିେନାଦ ପସାଦ ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ JTV1528686
ପ ୁ /185943 42 204 944ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ JTV1532035
ୀ /185944 41 204 945କବିତା ଦାସ ସା ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ଦାସ JTV1529247
ୀ /185945 40 204 946କ ନା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0166207

ପ ୁ /185946 38 204 947ବିେଘନ୍ଶର ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ JTV1581610
ୀ /185947 33 204 948ସସିତା ଦାସ ସା ବିେଘନ୍ଶର ଦାସ YVY0421461
ୀ /186948 49 204 949ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV2445393

ପ ୁ /186949 50 204 950ବିଜୟ କିେଶାର ମହାପାତ ପି ଗିରିଧାରୢ ମହାପାତ JTV2445302
ୀ /186950 72 204 951ଗୀତା ରାଣୀ ମହା ି ସା ପଦଚରଣ ମହା ି YVY0166231
ୀ /186951 64 204 952ସଧୁାରାଣୀ ମହା ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0166249

ପ ୁ /186952 55 204 953ଗିରିଜା ଶ ର ମହା ି ପି ବିଚିତା ନ  ମହା ି JTV2445476
ପ ୁ /186953 42 204 954ରଘ ୁନ ନ ମହା ି ପି ପଦ ଚରଣ ମହା ି YVY0574707
ପ ୁ /186954 56 204 955ପସନନ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ YVY0166215
ପ ୁ /186955 65 204 956ଶବି ଚରଣ ପରିଡା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଡା JTV2446078
ୀ /186956 56 204 957ଗୀତା ଳି ପରିଡା ସା ଶବି ଚରଣ ପରିଡା JTV2445971

ପ ୁ /186957 28 204 958ସଦୁୟ ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0673848
ପ ୁ /186958 57 204 959ରବୀ  କିେଶାର ରଣା ପି ଗିରିଧାରୀ ରଣା JTV2445831
ୀ /186959 55 204 960ମଂଜୁଲତା ରଣା ସା ରବୀ  କିେଶାର ରଣା JTV2445823
ପ ୁ /186960 51 204 961ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି କୃପାକର ସାହୁ JTV2445872
ୀ /186961 51 204 962େସୗଦାମିନୀ େସଣ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ନାୟକ YVY0166223

ପ ୁ /186962 64 204 963ନିମର୍ଳ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶତୃଘନ୍ େସଠୀ JTV2444974
ୀ /186963 51 204 964କଲଯ୍ାଣୀ େସଠୀ ସା ନମର୍ଳ କମୁାର େସଠୀ JTV2444966

ପ ୁ /187964 44 204 965ପଥୃୀରାଜ ରାୟ ପି ପତାପ କିେଶାର ରାୟ JTV1646041
ୀ /188965 48 204 966େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ସେରାଜ ମହା ି JTV1489137

ପ ୁ /188966 36 204 967େମାହନ େଦାରା ପି ଆନ  େଦାରା JTV2446177
ୀ /188967 34 204 968ଲକ୍ଷୀ େଦାରା ପି ଆନ  େଦାରା JTV2446102
ୀ /188968 57 204 969ମିନା ମହା ି ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ପ ନାୟକ YVY0756189
ପ ୁ /188969 82 204 970ପଦଚରଣ ମହା ି ପି ଋଷିନାଥ ମହା ି JTV2445468
ପ ୁ /188970 61 204 971ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଋଷିନାଥ ମହା ି JTV1513720
ୀ /188971 59 204 972ଅହଲଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି JTV1529239
ୀ /188972 46 204 973େଜଯ୍ାତି ଦଶର୍ନୀ ମହା ି ସା ସବୁାଶୀଷ ମହା ି YVY0197129
ୀ /188973 44 204 974େସୗମଯ୍ ଦଶର୍ନୀ ମହା ି ସା ସରୁଜିତ ମହା ି YVY0197137
ୀ /188974 41 204 975େରାଜାଲିନ୍ ମହା ି ସା ରଶିରଞନ ଦାସ YVY0166488
ପ ୁ /188975 35 204 976ଶୀତିକ  ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2446029
ପ ୁ /188976 30 204 977ଲି ରାଜ ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YVY0374124
ୀ /188977 24 204 978ଲିପସା ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YVY0971606
ପ ୁ /188978 38 204 979ମେନାଜ କମୁାର ଓଝା ପି ଧମର୍ାନ  ଓଝା JTV2446169
ପ ୁ /188979 46 204 980ଦିଲିପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଉମା ଚରଣ ପଧାନ JTV1703529
ୀ /188980 37 204 981ରଜନୀ ପଧାନ ସା ଦିଲିପ ପଧାନ JTV1703537
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ପ ୁ /188981 48 204 982ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭା ର େସଠୀ YVY0374132
ପ ୁ /188982 62 204 983େଭାଳାନାଥ ସିଂ ପି ଭଗବାନ ସିଂ YVY0166272
ୀ /188983 54 204 984କମୁଦୁୁନୀ ସିଂ ସା େଭାଳାନାଥ ସିଂ YVY0166264

ପ ୁ /188984 32 204 985ରୁଦ ନାରାୟଣ ସିଂ ପି େଭାଳାନାଥ ସିଂ JTV2555175
ୀ /189985 43 204 986ପଭାସିନୀ େସଠୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ YVY0374181

ପ ୁ /190986 49 204 987ରଶିର ନ ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YVY0166280
ପ ୁ /191987 33 204 988ବିଶଜିତ୍ ଦାସ ପି ବଲେଦବ ଦାସ YVY0166298
ପ ୁ /192988 57 204 989ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିରାମ ସାହୁ JTV1581404
ୀ /192/C989 30 204 990ସମୁନ କର ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ YVY0933374
ୀ /193990 29 204 991େସୗମଯ୍ ମହା ି ସା ଜନ୍ ପ ନାୟକ YVY1216613

ପ ୁ /193991 61 204 992ଜଜର୍  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବୀର କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV2573574
ୀ /193992 56 204 993ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ଜଜର୍  ପ ନାୟକ YVY0319186

ପ ୁ /193993 33 204 994ଜନ୍ ପ ନାୟକ ପି ଜଜର୍  ପ ନାୟକ JTV2554988
ପ ୁ /193994 55 204 995ଧଶୁାସନ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0319194
ପ ୁ /193995 72 204 996ଆଦିତଯ୍ ତିପାଠୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠୀ JTV1703503
ପ ୁ /194996 60 204 997ରାମଚ  ନାହାକ ପି େକ୍ଷତା ନାହାକ JTV1528744
ୀ /196997 58 204 998ଶା ି ଦାସ ସା ରାମହରି ଦାସ JTV1528660

ପ ୁ /197998 70 204 999ସାଧ ୁପଧାନ ପି ଶତୃଘନ୍ ପଧାନ JTV1528637
ପ ୁ /198999 44 204 1000ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ପାଣ ୁେବେହରା JTV1513084
ପ ୁ /1991000 56 204 1001ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ 0R/06/043/070998
ପ ୁ /1991001 21 204 1002ଚ ନ କମୁାର ସାହୂ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାହୂ YVY1083518
ପ ୁ /1991002 21 204 1003ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ରୂଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1239375
ପ ୁ /1991003 52 204 1004ରୁଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ JTV1513456
ୀ /1991004 46 204 1005ନୟନା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV1513514
ୀ /1991005 44 204 1006ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ରୁଦ ସାହୁ JTV1513464
ୀ /2001006 37 204 1007ପତିମା େଜନା ସା ଅକ୍ଷଯ କମୁାର େଜନା YVY0405506
ୀ /2001007 54 204 1008ମାନସୀ ପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାତ JTV1581578
ୀ /2001008 28 204 1009ବିଶକ ିତା ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାତ YVY0908707

ପ ୁ /2001009 84 204 1010ଦିବାକର ସାମଲ ପି େଲାକନାଥ ସାମଲ JTV1581545
ପ ୁ /2001010 42 204 1011ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ ପି ଦିବାକର ସାମଲ JTV1581552
ପ ୁ /2011011 49 204 1012ଅମେର  ପସାଦ ଦାଶ ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ଦାଶ JTV1624147
ୀ /2011012 55 204 1013ରୁଦପଭା ରଥ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ରଥ JTV1581495

ପ ୁ /2011013 36 204 1014ଦିଲିପ କମୁାର ରଥ ପି େଗାପାଳ ଚ  ରଥ JTV1581503
ପ ୁ /2021014 59 204 1015ଆେଲାକ କମୁାର ବଣିକ ପି ଅମଲ କୃ  ବଣିକ JTV1528942
ପ ୁ /2021015 54 204 1016ଅ ନ କମୁାର ବଣିକ ପି ଅମଲ କୃ  ବଣିକ JTV1513811
ପ ୁ /2021016 47 204 1017ସମାଟ କମୁାର ବଣିକ ପି ଅମଲ କୃ  ବଣିକ JTV1528934
ୀ /2021017 46 204 1018ତାପସୀ ବଣିକ ସା ଅ ନ କମୁାର ବଣିକ JTV1513803

ପ ୁ /2021018 43 204 1019ଅଶନୀ କାନୁନେଗା ପି ଅମୀୟ କମୁାର କାନୁନେଗା JTV1513621
ପ ୁ /2021019 33 204 1020ରାେଜ  ମହା ି ପି ରେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0909408
ପ ୁ /2041020 48 204 1021ସଂଗାମ େକଶରୀ ବମର୍ା ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ YVY0319277
ପ ୁ /2041021 44 204 1022ସ ୟ କମୁାର ବମର୍ା ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ YVY0319269
ୀ /2041022 41 204 1023େଜଯ୍ା ନ୍ି ପତିଭା ବମର୍ା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ବମର୍ା YVY0319251
ୀ /2041023 75 204 1024ଶା ି ଜି ସା ସଧୁୀର କମୁାର ଜି JTV1529270

ପ ୁ /2041024 55 204 1025ରଂଜନ କମୁାର ଜି ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଜି JTV1529304
ପ ୁ /2041025 45 204 1026ପଦୀପ କମୁାର ଜି ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଜି JTV1694116
ୀ /2041026 48 204 1027ପ ୂ ିର୍ମା ଜୀ ସା ର ନ କମୁାର ଜୀ YVY0210658

ପ ୁ /2041027 83 204 1028ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ ପି କା ାଳି ଖଟୁଆ YVY0319285
ୀ /2041028 31 204 1029ସନିୁତା ମଶ ପି ରାମ େମାହନ ମିଶ YVY0673574

ପ ୁ /2041029 52 204 1030ମାନସ େମାହନ ମିଶ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ମିଶ JTV1529221
ୀ /2041030 52 204 1031ର ିତା ମିଶ ସା ମାନସ େମାହନ ମିଶ JTV1692995
ପ ୁ /2041031 51 204 1032ରାମେମାହନ ମିଶ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େମାହନ ମିଶ YVY0319244
ୀ /2041032 48 204 1033ପଣତି ମିଶ ସା ରାମେମାହନ ମିଶ YVY0319236
ୀ /2041033 64 204 1034ଅମଲୂଯ୍ ମହା ି ସା ଚକଧର ମହା ି YVY0737098
ପ ୁ /2041034 48 204 1035ସ ୟ ମହା ି ପି ଚକଧର ମହା ି YVY0807107
ପ ୁ /2041035 40 204 1036ଅଜୟ ମହା ି ପି ଚକଧର ମହା ି YVY0166306
ୀ /2041036 41 204 1037େସମଲିନ୍ ପରିଜା ସା ପଦି  କମୁାର ଜୀ YVY0755215
ପ ୁ /2041037 75 204 1038ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ YVY0166355
ୀ /2041038 66 204 1039ଚ ମଣି ପଧାନ ସା ଡା.ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ YVY0166322
ପ ୁ /2041039 43 204 1040ସ ୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଡା.ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ YVY0166348
ୀ /2041040 39 204 1041ବିନିତା ପଧାନ ପି ଡା.ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ YVY0166330
ୀ /2041041 33 204 1042ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ସ ୟ କମୁାର ପଧାନ YVY0166363
ୀ /2041042 52 204 1043ବାସ ୀ ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ YVY0166314
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ୀ /2041043 55 204 1044ନାେଗଶରୀ େସଠୀ ସା କମା େସଠୀ JTV1513837
ୀ /2041044 64 204 1045କା ନବାଳା ତିପାଠୀ ସା ଆଦିତଯ୍ ତିପାଠୀ YVY0319228
ୀ /2051045 58 204 1046ମମତା ଦାସ ସା ଅସିତ ଦାସ JTV1693191

ପ ୁ /2051046 47 204 1047ବିଭୂ ଚରଣ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY0374223
ୀ /2061047 66 204 1048ଆଶାଲତା ଦାଶ ସା ରମାକା  ଦାଶ JTV1513225

ପ ୁ /2081048 85 204 1049ବି େସାମନାଥ ପି ବି ମ ୁଳିଆ JTV2445377
ପ ୁ /2101049 33 204 1050ରଶିକା  ଦାଶ ପି ରମାକା  ଦାଶ JTV2445898
ପ ୁ /2111050 86 204 1051ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଯଦୁନାଥ ନାୟକ JTV2445211
ପ ୁ /2111051 34 204 1052ସେରାଜକା  ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ JTV2445807
ପ ୁ /2121052 21 204 1053ସଭୁକା  ସାହୂ ପି ବା ାନିଧି ସାହୂ YVY1281542
ପ ୁ /2121053 52 204 1054ବା ନିଧି ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ JTV2444982
ୀ /2121054 45 204 1055ପଭାତୀ ସାହୁ ସା ବା ନିଧି ସାହୁ JTV2444990

ପ ୁ /2131055 37 204 1056ଆଶେୁତାଷ ବିଶାଳ ପି ଗଦାଧର ବିଶାଳ JTV2445757
ପ ୁ /2131056 36 204 1057ସେ ାଷ ଗୁ ା ପି େଗାଲାପଚ  ଗୁ ା JTV2445104
ପ ୁ /2131057 41 204 1058କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ମାଧବଚ  ନାୟକ JTV2445799
ୀ /2131058 51 204 1059ମିନତୀ ପାତ ସା ସେୁର ନାଥ ପାତ JTV2445583

ପ ୁ /2131059 33 204 1060ଅଭିନାଶ ପାତ ପି ସେୁର ନାଥ ପାତ JTV2445385
ପ ୁ /2131060 38 204 1061ଶଭୁଦଶ ିର୍ ପ ନାୟକ ପି ଅଭୟକମୁାର ପ ନାୟକ JTV2445039
ୀ /2131061 34 204 1062େଦବଦଶ ିର୍ ପ ନାୟକ ପି ଅଭୟକମୁାର ପ ନାୟକ JTV2445187
ୀ /2131062 36 204 1063ନମତା ପଧାନ ପି ଡକ୍ଟର ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ YVY0166371
ୀ /2131063 34 204 1064େସାନାଲୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0166389

ପ ୁ /2131064 36 204 1065ଲଳିେତ ୁ ସାହୂ ପି ରସାନ  ସାହୂ JTV2445252
ୀ /2141065 60 204 1066େସୗଦାମିନୀ ସାଇଁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ YVY0242859

ପ ୁ /2141066 37 204 1067କଶ େଦବସରୁପ ସାଇଁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ YVY0242867
ପ ୁ /2171067 60 204 1068ରାମଚ  ମିଶ ପି ହୃଦାୟାନ  ମିଶ YVY0416529
ୀ /2181068 31 204 1069ପିୟା ୁ ବିଥିକା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ YVY0486357
ୀ /2181069 39 204 1070ଉପାସନା ଦାସ ମା ଭାଗଯ୍ଲତା ଦାସ YVY0405316
ୀ /2181070 38 204 1071ଇପସିତା ଦାସ ସା ପ ଜ ନ ୀ YVY0405241
ୀ /2181071 54 204 1072ସିତା ନାୟକ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ YVY0486340

ପ ୁ /2181072 72 204 1073େକ୍ଷତ େମାହନ ପଢିଆରୀ ପି ଫକିର ଚରଣ ପଢିଆରୀ YVY0405373
ୀ /2181073 69 204 1074ସବିତା ମ ରୀ ପଢିଆରୀ ସା େଷତେମାହନ ପଢିଆରୀ YVY0405407
ୀ /2181074 38 204 1075ମଧଷିୁତା ସାଇଁ ପି ଫେମାଦ କମୁାର ସଇଁ YVY0405415
ୀ /2191075 30 204 1076କି ା ପରିଡା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ପରିଡା YVY0673657
ୀ /2211076 25 204 1077ଲିପାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ YVY1116680

ପ ୁ /2211077 78 204 1078ଅନ  ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ମାନ େଗାବି  ପ ନାୟକ YVY0755405
ପ ୁ /2471078 34 204 1079େଦବାଶୀଷ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0165084
ୀ /2851079 29 204 1080ପିଯ୍ନ୍କା େସନାପତି ସା ତପସ କମୁାର େସନାପତି YVY1251818

ପ ୁ /3941080 64 204 1081ସବୁତ କମୁାର େଜନା ପି ପୀତାମରୁ େଜନା YVY0756585
ପ ୁ /3941081 51 204 1082ସରୁଥ କମୁାର େଜନା ପି ପୀତାମର େଜନା YVY0756510
ପ ୁ /3941082 36 204 1083ସତଯ୍ବତ େଜନା ପି ସବୁତ କମୁାର େଜନା YVY0756528
ୀ /3941083 28 204 1084େମାନିକା େଜନା ପି ଶୀକା  କମୁାର େଜନା YVY0756502
ୀ /5161084 30 204 1085ଗୀତା ଳୀ ପଲଟା ସିଂହ ସା ଅନ  ପଲଟା ସିଂହ YVY1085620
ୀ /5791085 66 204 1086େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା େଦେବ ର ମହା ି YVY1281435
ୀ /9151086 25 204 1087େରାନାଲି ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ YVY1124791
ୀ /9991087 36 204 1088ସାତୀ ପା ିଆ ସା ସବୁତ ତାେରଣିଆ YVY0819318

ପ ୁ /9991088 28 204 1089ଆକାଶ ପଧାନ ପି ସତଯ୍ର ନ ପଧାନ YVY0937821
ପ ୁ /13921089 51 204 1090ସେୁବାଧ ପଈଟାଲ ପି କାଂଗାଳୀ ଚରଣ ପଈଟାଲ YVY1183086
ପ ୁ /191/C/11090 55 204 1091ଧେମର୍  କମୁାର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବଜେମାହନ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0971523
ୀ /26501091 56 204 1092ମଞୁଲତା େଜନା ସା ସବୁତ କମୁାର େଜନା YVY0756551
ପ ୁ /999991092 23 204 1093ଅଭିନ ନ ବିଶାଳ ପି ମନର ନ ବିଶାଳ YVY1166149
ୀ /999991093 24 204 1094ଓଝା ଦେଲଇ ପି ପଦୀପ ଦେଲଇ YVY1165562
ପ ୁ /999991094 40 204 1095ସକୁା  କମୁାର ମହାରଣ ପି କାଜଲ ମହାରଣ YVY1239334
ୀ /999991095 29 204 1096କାଜଲ ମହାରଣା ସା ସକୁା  କମୁାର ମହାରଣା YVY1083526
ୀ /999991096 23 204 1097ତୁଳସୀ ପାତ ପି ରାମଚଂଦ ପାତ YVY1165513
ୀ /999991097 23 204 1098ରଜନୀ େସଠୀ ସା ର ନ େସଠୀ YVY1170976
ୀ /.1098 40 204 1099ମମତା ରାଣୀ ଖଟୁଆ ସା ପଦୀ  କିେଶର ଚା YVY0823807
ପ ୁ /001099 24 204 1100ଲକ୍ଷୀକା  ମହାରଣା ପି େବୖ ବ ମହାରଣା YVY1200922
ପ ୁ /debendra1100 25 204 1101ବିକାଶ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲଳିତ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY1279876
ପ ୁ /Pota Pokh1101 43 204 1102କାଳ ୀ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୂ YVY1291418
ପ ୁ /PRASANNA1102 28 204 1103ପସାଦ ପଟନାୟକ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY1212539
ପ ୁ /11103 59 204 1104ପେମାଦ କମୁାର େବଉରା ପି ହଳଧର େବଉରା JTV1660455
ୀ /31104 26 204 1105ଅନେମାଲ ବାରିକ ପି ଆେଲାକ ବାରିକ YVY0909036
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ପ ୁ /31105 25 204 1106ଅମେରଶ ଦାସ ପି େଗାବି  ପସାଦ ଦାସ YVY1039916
ପ ୁ /Qtr.No- L1106 24 204 1107ପୀତମ ମିଶ ପି ୰ ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ YVY1154194
ୀ /41107 49 204 1108ରୀନା ବରାଳ ସା କିେଶାର ବରାଳ JTV1668938
ୀ /41108 60 204 1109ଉଷା ରାଣୀ ଦାସ ସା ରାଧା ମାଧବ ଦାସ ପ ନାୟକ YVY0673483

ପ ୁ /41109 48 204 1110ରାଧାକା  ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି YVY0405282
ପ ୁ /41110 33 204 1111େସୗମଯ୍ରଂଜନ ମଲିକ ପି ରେମଶ ଚ  ମଲିକ YVY0856682
ୀ /51111 46 204 1112ମାନସ ମ ରୀ ରାଉତ ସା େଦବପସାଦ ରାଉତ JTV1529312
ୀ /61112 87 204 1113ହାର ମହା ି ସା ଦୁଃଶାସନ ମହା ି JTV1643782

ପ ୁ /61113 59 204 1114ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି JTV1656156
ୀ /61114 28 204 1115ପାଚି ଚିନୟୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0746255

ପ ୁ /61115 28 204 1116ଚିନୟ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0746180
ପ ୁ /61116 48 204 1117ସଭୁାସ ଚ  ରାଉତ ପି କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ YVY0405290
ୀ /61117 44 204 1118ରାଜଶୀ ରାଉତ ସା ସଭୁାଷ ଚ  ରାଉତ YVY0673137

ପ ୁ /71118 60 204 1119ଦିଲିପ ରାଉତା ପି ନୀଳମଣୀ ରାଉତା JTV1643808
ପ ୁ /71119 29 204 1120ପଦିପ କମୁାର ରାଉତା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତା YVY0746198
ପ ୁ /SHASTRI 1120 60 204 1121ସାରଦା ପସନନ୍  ରାୟ ପି ନେଗନ ରାୟ YVY1326578
ୀ /81121 26 204 1122କ ରୁୀ ରାୟ ପି ସାରଦା ପସନନ୍  ରାୟ YVY0856690
ୀ /091122 24 204 1123ପିୟ ା ନାଇକ ସା ମେନାର ନ େବେହରା YVY1281120

ପ ୁ /101123 70 204 1125ତିନାଥ ପାତ ପି ବଂଶୀଧର ପାତ YVY0909135
ପ ୁ /111124 80 204 1126ଅମୀୟ କାନୁନେଗା ପି ରାଜ କିେଶାର କାନୁନେଗା OR/06/043/070568
ପ ୁ /121125 69 204 1127ରମାକା  ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ JTV1581735
ୀ /131126 41 204 1128ସ ିର୍କା ଦାସ ସା େଦବୀ ପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0728469

ପ ୁ /131127 30 204 1129ଚ ନ ଚ ିର୍ତ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY0909572
ପ ୁ /131128 68 204 1130ପତାପ କିେଶାର ରାଏ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ରାଏ JTV1657998
ପ ୁ /141129 39 204 1131ବିଶଜିତ୍ ରାୟ ପି ପତାପ କିେଶାର ରାୟ JTV1624303
ୀ /151130 61 204 1132େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା େଦେବ  କମୁାର ମହା ି YVY0991380

ପ ୁ /161131 57 204 1133ସଂକଷର୍ଣ ବାରିକ ପି ଭାବଗାହୀ ବାରିକ JTV2445336
ୀ /161132 54 204 1134ବାସଂତୀ ମିଶ ସା ନିର ନ ମିଶ YVY1281724

ପ ୁ /171133 24 204 1135ସାଗତ କମୁାର ବାରିକ ପି ବିଶଜିତ ବାରିକ YVY0971572
ପ ୁ /171134 18 204 1136अिसत कुमार दास ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0308353
ୀ /171135 57 204 1137ମମତା ଦାସ ସା ଅସିତ କମୁାର ଦାସ YVY0308361

ପ ୁ /171136 33 204 1138େସୗମଯ୍ ସମିତ ଦାସ ପି ଅସିତ କମୁାର ଦାସ YVY0308379
ପ ୁ /171137 27 204 1139ବାବୁ ମହାକଡୁ ପି ପିତବାସ ମହାକଡୁ YVY0971564
ୀ /181138 46 204 1140ପ ୁ ଲତା ମିଶ ସା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ବିଜୟହରି ଦାଶ YVY0673566

ପ ୁ /181139 50 204 1141ମାନସ ରଂଜନ ସାମ ରାୟ ପି ନିର ନ ସାମ ରାୟ YVY0405191
ୀ /181140 46 204 1142ଇତିଶୀ ସାମ ରାୟ ସା ମାନସ ରଂଜନ ସାମ ରାୟ YVY0405209
ୀ /181141 41 204 1143େସଲିମା ସାମ ରାୟ ସା ଆଶଷି ରଂଜନ ସାମ ରାୟ YVY0405217
ୀ /181142 39 204 1144େମାନାଲିସା ସାମ ରାୟ ସା ପିତିଶ ରଂଜନ ସାମ ରାୟ YVY0405423

ପ ୁ /191143 65 204 1145ରସାନ  ସାହୁ ପି ବଜବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/072765
ପ ୁ /201144 51 204 1146ନଳିନିକା  ମହାପାତ ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା YVY0405258
ୀ /201145 40 204 1147ସବିତାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ନଳିନିକା  ମହାପାତ YVY0405266
ୀ /211146 33 204 1148ବିନତା ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ YVY0728485

ପ ୁ /211147 27 204 1149ସବୁତ ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ YVY0728477
ପ ୁ /211148 38 204 1150ଅୟସକା  ସିଂ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂ JTV1554799
ପ ୁ /211149 66 204 1152ଅେଶାକ କମୁାର ତାେରଣିଆ ପି ଶୀନାଥ ତାେରଣିଆ OR/06/043/070422
ୀ /211150 59 204 1153ଅମିତା ତାେରଣିଆ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ତାେରଣିଆ OR/06/043/070424
ୀ /211151 31 204 1154ଶି ା ତାେରଣିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତାେରଣିଆ YVY0197145
ୀ /221152 21 204 1155ଉମା େସଠୀ ସା ଲି ରାଜ େସଠୀ YVY1281096
ୀ /221153 19 204 1156େଜଯ୍ାତି େସଠୀ ପି କାମ େସଠୀ YVY1281666
ପ ୁ /221154 50 204 1157କମା େସଠୀ ପି ଲଛଣ େସଠୀ JTV1513829
ପ ୁ /221155 26 204 1158ଲି ରାଜ େସଠୀ ପି କମା େସଠୀ YVY0909598
ପ ୁ /221156 20 204 1159ବିଶ୍ଵନାଥ େସଠୀ ପି କାମ େସଠୀ YVY1281088
ପ ୁ /231157 60 204 1160ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାଶ ପି କରୁଣାକର ଦାଶ YVY0405522
ପ ୁ /231158 28 204 1161ସି ା  େଶଖର ଦାଶ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାଶ YVY0673384
ପ ୁ /231159 32 204 1162ଜିେତ  କମୁାର ପି ସେୁବଦାର . YVY0673491
ପ ୁ /231160 31 204 1163ଜଗନନ୍ାଥ ଠାକରୁ ପି ରାମନେରଶ ଠାକରୁ YVY0673715
ପ ୁ /241161 36 204 1164ଅଂଶମୁାନ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY0405332
ପ ୁ /251162 67 204 1165ଅକ୍ଷଯ କମୁାର ମହା ି ପି କୁ ବିହାରୀ ମହା ି YVY0405340
ପ ୁ /261163 73 204 1166ପତାପ ଚ  ଦାସ ପି ମଧସୁଦୂନ ଦାସ YVY0405167
ୀ /261164 71 204 1167ଭାଗଯ୍ଲତା ଦାସ ସା ପତାପ ଚ  ଦାସ YVY0405308
ପ ୁ /261165 44 204 1168ିତପଜ୍ଞା ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YVY0405324
ୀ /261166 40 204 1169ପାଲୁ ା ଦାସ ପି ପତାର ଚ  ଦାସ YVY0405175
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ୀ /261167 26 204 1170ଆଇସା ଦାସ ପି ତିେଲାଚନ ଦାସ YVY0819342
ପ ୁ /261168 29 204 1171ଶଭୁଜେୟାତି ମହା ି ପି େଗୗର କିେଶାର ମହା ି YVY0405225
ୀ /261169 34 204 1172ସ ି ତା ମହାପାତ ସା ିତ ପଜ୍ଞା ଦାସ YVY0405183

ପ ୁ /261170 62 204 1173ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YVY0486332
ୀ /261171 36 204 1174ଉକ୍ତଳ ଲକି୍ଷ ପଢିଆରୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ପଢିଆରୀ YVY0405381

ପ ୁ /261172 35 204 1175କଳି ଲକ୍ଷୀ ପଢିଆରୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ପଢିଆରୀ YVY0405399
ୀ /261173 31 204 1176େସୖଭାଗଯ୍ ଲକି୍ଷ ପଢିଆରୀ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ପଢିଆରୀ YVY0405365

ପ ୁ /261174 32 204 1177ଦିଲିରାମ େଶ ପି ଜୟବାହାଦୁର ସାେର ା YVY0405233
ପ ୁ /261175 49 204 1178ପେମାଦ ସିଂ ପି ବିଶନାଥ ସିଂ YVY0405357
ୀ /271176 31 204 1179କ ନା େବଦବାଗିସ ସା ବିେନାଦ କମୁାର େବଦବାଗିସ YVY0728428
ୀ /271177 27 204 1180ସିଲପା ସିଂ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ YVY0672865

ପ ୁ /281178 27 204 1181ଅଶିନୀ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0856724
ପ ୁ /281179 47 204 1182କୃ  ଚ  ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0672923
ପ ୁ /281180 46 204 1183ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0672931
ୀ /281181 42 204 1184ନିଦାବତୀ ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YVY0672907

ପ ୁ /281182 41 204 1185କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0672899
ୀ /281183 40 204 1186ସମିୁତା ରାଣୀ ସାହୁ ସା କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0672915

ପ ୁ /291184 27 204 1187ବିଶଜିତ ପତି ପି ଶଶିରି କମୁାର ପତି YVY0728394
ୀ /291185 44 204 1188କିରଣବାଳା ରଥ ସା େହମ  କମୁାର ରଥ YVY0673459
ୀ /291186 42 204 1189ସରସତୀ ସାମ ରାୟ ସା ରମାକା  ସାମ ରାୟ YVY0673129

ପ ୁ /301187 23 204 1190ପଭ ନ ପସାଦ ଦାସ ପି ଅସିତ୍ କମୁାର ଦାସ YVY1029701
ପ ୁ /301188 36 204 1191ଦିଲୀପ କମୁାର ରଥ ପି କଳୁମଣି ରଥ YVY0673020
ୀ /301189 32 204 1192ସତିୃେରଖା ରଥ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ରଥ YVY0728451

ପ ୁ /311190 70 204 1193ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହାରଣା YVY0673046
ୀ /311191 61 204 1194ଭାନୁପିୟା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା YVY0673038
ୀ /311192 29 204 1195େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0672949

ପ ୁ /321193 29 204 1196ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ YVY0673228
ୀ /331194 31 204 1197ପ ୁ ା ଳୀ ମହା ି ପି ଚ  େମାହନ ମହା ି YVY0728436
ୀ /331195 28 204 1198ଶ ା ଳୀ ମହା ି ପି ଚ  େମାହନ ମହା ି YVY0728444

ପ ୁ /341196 28 204 1199ରାମ ଚଂଦ ବିସ୍ଵାଲ ବିଶାଳ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0673004
ପ ୁ /341197 26 204 1200ବଦିନାରାୟଣ େହାତା ପି ଚି ରଞନ େହାତା YVY0756759
ପ ୁ /341198 60 204 1201ଚ ମଣୀ ନାୟକ ପି ନିଳମଣୀ ନାୟକ YVY0673236
ୀ /341199 48 204 1202ସବିତା ନାୟକ ସା ଚ ମଣୀ ନାୟକ YVY0673145

ପ ୁ /341200 32 204 1203ସାଇଶଭୁ ସାଇଁ ପି ଶୀ ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ YVY0755330
ୀ /351201 36 204 1204ମିତାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପକାଶ ଚ  ପରିଡା YVY0672808
ୀ /361202 35 204 1205ନମିତା ସିଂ ସା ଦୀପକ ସିଂ YVY0672873
ୀ /371203 31 204 1206ପବୂର୍ାଶା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େଦେବ  ନାଥ ଷଡ ୀ YVY0673400
ୀ /381204 47 204 1207ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ମରୁଲିଧର ସାଇଁ YVY0673152

ପ ୁ /391205 58 204 1208ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଗୁ ା ପି ବଦି ପସାଦ ଗୁ ା YVY0673053
ୀ /401206 68 204 1209ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ରାମ ଚ  େବେହରା YVY0755579

ପ ୁ /401207 62 204 1210ରାମ ଚ  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YVY0673798
ୀ /401208 51 204 1211ସଭୁଦା େବେହରା ସା ରାମ ଚ  େବେହରା YVY0673780
ୀ /401209 34 204 1212ମମତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0746172

ପ ୁ /401210 31 204 1213େଖାକନ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0746222
ୀ /401211 29 204 1214ମନସା େବେହରା ସା େଖାକନ େବେହରା YVY0746230
ୀ /411212 46 204 1215ମାନୁବାଳା ରାଉତରାୟ ସା କିଶାନ ରାଉତରାୟ YVY0673913
ୀ /421213 35 204 1216ରିତୁପ ର୍ା ପ ନାୟକ ପି ପିୟ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0673178

ପ ୁ /431214 27 204 1217ଦିବଯ୍ େଜଯ୍ାତି ଦୀକ୍ଷୀତ ପି ପଭୁଦ  ଦୀକ୍ଷୀତ YVY0673103
ପ ୁ /431215 27 204 1218ନବ େଜଯ୍ାତି ଦୀକ୍ଷୀତ ପି ପଭୁଦ  ଦୀକ୍ଷୀତ YVY0673111
ପ ୁ /431216 27 204 1219େଜଯ୍ାତି ରାଜ ଦିକ୍ଷୀତ୍ ପି ଭଗବତ୍ ଦିଖିତ YVY0856716
ପ ୁ /431217 42 204 1220ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହା ପି ରଘନୁାଥ ମହା YVY0672998
ୀ /431218 30 204 1221ଯେଶାଦା ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହା ି YVY0672972
ପ ୁ /441219 30 204 1222େସୗରଭ େଶଖର ସବୁୁ ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ସବୁୁ ି YVY0728402
ପ ୁ /441220 30 204 1223ସି ା  ଅଭିଜିତ ସବୁୁ ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ସବୁୁ ି YVY0728410
ପ ୁ /451221 28 204 1224େଲାକନାଥ େବେହରା ମା େଶୖଳବାଳା େବେହରା YVY0746206
ୀ /461222 41 204 1225େସନ୍ହଲତା ପାଲ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାଲ YVY0673012
ୀ /471223 55 204 1226ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0673343
ପ ୁ /471224 27 204 1227େଗୗରବ ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ YVY0673335
ୀ /471225 88 204 1228େକାକିଳ ପରମାଣିକ ସା କାଶୀ ପରମାଣିକ YVY0673756
ପ ୁ /481226 49 204 1229ଅଜୟ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0673210
ୀ /481227 47 204 1230ପଦିନୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା YVY0673186
ୀ /481228 69 204 1231ବିଳାସ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ YVY0673269
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ୀ /481229 29 204 1232ପି ି  ଦାସ ସା ଛଇନ ଦାସ YVY0756429
ପ ୁ /481230 73 204 1233ରଘନୁାଥ ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି YVY0673277
ୀ /481231 64 204 1234ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ରଘନୁାଥ ମହା ି YVY0673285

ପ ୁ /481232 23 204 1235ମେନାଜ ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YVY1039932
ପ ୁ /481233 44 204 1236ନିଲୁ ପଧାନ ପି ଧସୂରୁ ପଧାନ YVY0673301
ୀ /481234 39 204 1237ବିମଳା ପଧାନ ସା ନିଲୁ ପଧାନ YVY0673293

ପ ୁ /481235 29 204 1238ସମିତ ରାଉତ ପି ସ ୟ ରାଉତ YVY0673327
ୀ /491236 30 204 1239ଲିସମା େଚୗଧରୁୀ ପି ଧବୃ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YVY0672881

ପ ୁ /501237 68 204 1240ସନାତନ ମଲିକ ପି ହାଡିବ ୁ ମଲିକ YVY0856823
ୀ /501238 43 204 1241ସସିତା ମଲିକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  େସଠି YVY0856856

ପ ୁ /501239 39 204 1242ସତଯ୍ବତ ମଲିକ ପି ସନାତନ ମଲିକ YVY0856807
ୀ /501240 34 204 1243ସଜୁାତା ମଲିକ ପି ସନାତନ ମଲିକ YVY0856799

ପ ୁ /501241 28 204 1244ଅ ିର୍ତ ନାଥ ପି ଧରଣୀଧର ନାଥ YVY0673368
ୀ /501242 38 204 1245ବିଜୟିନୀ ରାଉତ ସା ସତଯ୍ବତ ମଲିକ YVY0856815

ପ ୁ /501243 50 204 1246ସଯୂଯ୍ର୍କା  େସଠି ପି ଆଦିକ  େସଠି YVY0856831
ୀ /501244 38 204 1247ମଧସିୁତା ଶମର୍ା ସା ଅମିତ ନାଥ YVY0672980
ୀ /511245 30 204 1248ସମୁତୀ େବେହରା ସା ଶଶୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0909499
ୀ /511246 49 204 1249ବି ୁ କାନୁନେଗା ସା ଶୀପସାଦ ମହା ି YVY0673434

ପ ୁ /511247 56 204 1250ଶୀପସାଦ ମହା ି ପି ରୁଦ ପସାଦ ମହା ି YVY0673426
ପ ୁ /511248 49 204 1251ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ YVY0856773
ୀ /511249 35 204 1252ବନିତା ସାହୁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0856781
ୀ /521250 33 204 1253ବି ୁ ପିୟା ମଲିକ ସା ନଳିନୀ କା  ଦାସ YVY0673350
ୀ /531251 42 204 1254ସଜୁ୍ଞାନୀ ଦାସ୍ ସା ସଜିୁତ୍ ମହା ି YVY0856708
ୀ /531252 32 204 1255ପିତୀେରଖା ପାତ ସା ସ ୀପ ମହା ି YVY0909119

ପ ୁ /531253 31 204 1256ପବିତ ରଣା ପି ରବୀ  କିେଶାର ରଣା YVY0672832
ପ ୁ /531254 28 204 1257ପଦଯ୍ମୁନ କମୁାର ରଣା ପି ରବି  କିେଶାର ରଣା YVY0673160
ପ ୁ /541255 72 204 1258ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି କୁ  ଦାସ YVY0673244
ୀ /541256 62 204 1259ସରସତୀ ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0673251

ପ ୁ /541257 38 204 1260ବିଧ ୁଭୂଷଣ ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0673392
ୀ /541258 33 204 1261ଲିପିକା ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0673376

ପ ୁ /541259 25 204 1262ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ ଗୁ ା ପି ଜଗଦିଶ ପସାଦ  YVY1187053
ପ ୁ /551260 28 204 1263ସନ ପ ନାୟକ ପି ଜଜର୍  ପ ନାୟକ YVY0673418
ପ ୁ /561261 73 204 1264ହେରକୃ  ଦାସ ପି ମାଧ ଦାସ YVY0672840
ୀ /561262 70 204 1265ଲତିକା ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ YVY0672857

ପ ୁ /561263 47 204 1266ପତାପ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY0755587
ୀ /561264 41 204 1267ରୀତା ଦାସ ସା ପତାପ ଦାସ YVY0755595
ୀ /561265 38 204 1268େରାଜାଲିନ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YVY0672964

ପ ୁ /561266 70 204 1269ଗଦାଧର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ YVY0755389
ପ ୁ /571267 34 204 1270ପି ନୁା ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0755348
ୀ /571268 28 204 1271ସସିତା ପଧାନ ସା ପି ନୁା ପଧାନ YVY0746248

ପ ୁ /581269 43 204 1272ଲଲାେଟ ୁ େଲ ା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚନ୍◌ାଦ େଲ ା YVY0909234
ପ ୁ /581270 36 204 1273ବି ୁପସାଦ େଲ ା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଲ ା YVY0909259
ୀ /581271 34 204 1274ଲକ୍ଷୀପିୟା େଲ ା ସା ଲଲେଟ ୁ େଲ ା YVY0909317

ପ ୁ /581272 32 204 1275ପଭୁ ପସାଦ େଲ ା ପି ପାେରଶର େଲ ା YVY0909192
ୀ /581273 51 204 1276ମ ଲୁତା ମହା ି ସା ସ ୟ ମହା ି YVY0673608
ୀ /591274 70 204 1277ବି. ଲକ୍ଷୀ ସା ବି. େସାମନାଥ YVY0673319

ପ ୁ /591275 35 204 1278ଏସ୍. ତିନାଥ େରଡି ପି ଏସ୍. ଭା ର େରଡି YVY0673194
ପ ୁ /591276 33 204 1279ଏସ୍. ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ େରଡି ପି ଏସ୍. ଭା ର େରଡି YVY0673202
ୀ /591277 38 204 1280ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ଅସିତ୍ କମୁାର ପାତ YVY0856617
ୀ /601278 31 204 1281ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପାତ ସା ଅଭିନାଶ ପାତ YVY0672824
ପ ୁ /611279 59 204 1282ମରୁଲୀଧର ବାରିକ ପି ଗ ୁ ିଚା ବାରିକ YVY0672956
ୀ /621280 33 204 1283ପନୁଯ୍ା ପଲୁକିତା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0673806
ପ ୁ /631281 19 204 1284ଆଶୀଷ ରାମ୍ଯାଶ େଚୗରସିଯା ପି ରାମ୍ଯାଶ େଚୗରସିଯା YVY1281138
ପ ୁ /631282 27 204 1285ପଦି  କମୁାର ଦାଶ ପି ଡମରୁଧର ଦାଶ YVY1281500
ପ ୁ /631283 25 204 1286ଶୀନିବାଶ ମହାରଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରଣା YVY1281492
ପ ୁ /631284 19 204 1287ସାଵନା ପହାଡ଼ଆି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପହାଡ଼ଆି YVY1281146
ୀ /711285 41 204 1288ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମଦୁୁଲି YVY0909358
ୀ /731286 40 204 1289ସଜୁାତା େବେହରା ମା ସଚୂୀସିତା େବେହରା YVY1284454
ୀ /731287 35 204 1290ରଶତିା ସାହୁ ସା ସଚିଦାନ  ରାଉତ YVY0856641
ୀ /751288 39 204 1291ଜୟଶୀ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ YVY0909085
ପ ୁ /811289 20 204 1292ଭାରତ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1281062
ପ ୁ /841290 53 204 1293ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ସପନି ସାହୁ YVY0756676
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ୀ /841291 48 204 1294ସଧୁାଶଂୁ ବାଳା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0756692
ପ ୁ /961292 43 204 1295ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ଗୟା ସିଂ YVY1029719
ୀ /971293 22 204 1296ପାଚିତା େମାହ ି ପି ପତାପ କମୁାର େମାହ ି YVY1281740
ୀ /991294 37 204 1297ସନିୁତା ସାଇଁ ସା କୃ  ଚ  ସାଇଁ YVY0934562

ପ ୁ /1011295 58 204 1298ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା YVY0755157
ପ ୁ /1051296 21 204 1299େଶାଭିତ ରାଉତ ପି ଚି  ର ନ ରାଉତ YVY1125137
ପ ୁ /1161297 26 204 1300ଅରୁଣ ମହା ି ପି େଦବବତ ମହା ି YVY0756783
ୀ /1161298 26 204 1301ମନୁମନୁ ମହା ି ପି ବିଭୁବତ ମହା ି YVY0909044

ପ ୁ /1231299 24 204 1302ପଶନଜିତ ରଥ ପି ପଶା  କମୁାର ରଥ YVY1029727
ପ ୁ /1261300 31 204 1303ବିପବ ରାୟ ପି ସସୁା  ରାୟ YVY0856625
ପ ୁ /1391301 41 204 1304ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YVY0756296
ୀ /1391302 40 204 1305ରଶିତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା YVY0756270
ୀ /1401303 66 204 1306କନୁୀ ସାହୂ ସା ବିଜୟା କମୁାର ସାହୂ YVY1281930

ପ ୁ /1401304 33 204 1307ନିର ନ ସାହୂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1281112
ପ ୁ /1401305 31 204 1308ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1281070
ୀ /1401306 31 204 1309ରସୀତା ସାହୂ ସା ନିର ନ ସାହୂ YVY1281955
ୀ /1401307 25 204 1310ସପିୁୟା ସାହୁ ସା ସେତାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1273861

ପ ୁ /1511308 21 204 1311ଦୀପକ ପରମାଣୀକ ପି ପଫଲୁ ପରମାଣୀକ YVY1166222
ୀ /1511309 51 204 1312େରାନୀ ସାହୂ ସା ଏକାଦଶ ିସାହୁ YVY0909564
ୀ /1511310 29 204 1313େରାନାଲି ସାହୁ ପି ଏକାଦଶୀ ସାହୁ YVY0909531
ୀ /1521311 55 204 1314େହନାମଣୀ ଦାସ ସା ରାମ ଚ  ଦାସ YVY0756411
ୀ /1521312 26 204 1315ଇପସୀତା ଦାସ ସା ଡମରୁ ଧର ଦାସ YVY1029776
ୀ /1521313 26 204 1316ରିନାରାଣୀ ଦାସ ପି ରାମ ଚ  ଦାସ YVY0756403
ୀ /1521314 24 204 1317ଝରଣା ଦାସ ସା କବିରାଜ ଦାସ YVY1029784
ୀ /1521315 40 204 1318ରଶୀେରଖା ପ ା ସା େଦବାଶଷି ମିଶ YVY0908830

ପ ୁ /1521316 34 204 1319ପଫଲୁ େପାଥାଳ ପି ମେହ  େପାଥାଳ YVY0755322
ୀ /1521317 30 204 1320ସରସତୀ େପାଥାଳ ସା ପଫଲୁ େପାଥାଳ YVY0755298

ପ ୁ /1521318 42 204 1321ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କରୁଣା କର ସାହୁ YVY0756650
ପ ୁ /1521319 71 204 1322ଦାେମାଦର େସଠୀ ପି ନାଥ େସଠୀ YVY0908962
ୀ /1521320 65 204 1323ଦୁଲଣା େସଠୀ ପି ନାଥ େସଠୀ YVY0908988
ୀ /1521321 56 204 1324ରମା େସଠୀ ପି ଦାେମାଦର େସଠୀ YVY0908954

ପ ୁ /1521322 41 204 1325ଦିଲିପ େସଠୀ ପି ଦାେମାଦର େସଠୀ YVY0909010
ପ ୁ /1521323 35 204 1326ଅଜୁର୍ ନ େସଠୀ ପି ଦାେମାଦର େସଠୀ YVY0908996
ୀ /1521324 31 204 1327ମ ଲୁତା େସଠୀ ସା ଦିଲିପ େସଠୀ YVY0909002

ପ ୁ /1521325 24 204 1328ର ନ େସଠୀ ପି େବୖକୁ  େସଠୀ YVY0971531
ପ ୁ /1521326 41 204 1329ମେନାର ନ େସଠୀ ପି ଦାେମାଦର େସଠୀ YVY0908939
ୀ /1521327 37 204 1330ଦମୟ ୀ େସଠୀ ସା ମେନାର ନ େସଠୀ YVY0908921
ୀ /1521328 41 204 1331ବନାନୀ ସାଇଁ ସା େଦବାଶଷି ନାୟକ YVY0755249

ପ ୁ /1521329 23 204 1332ଭଗୀରଥି ସାଇଁ ପି ଭରତ ସାଇଁ YVY1039957
ୀ /1531330 39 204 1333ପିନୁପମା ନାୟକ ସା ଶବିଦ  ନାୟକ YVY0856658
ୀ /1541331 48 204 1334ପିୟତମା େଜନା ସା ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି YVY0909481
ପ ୁ /1541332 29 204 1335ଆକାଶ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି YVY0909465
ପ ୁ /1541333 28 204 1336ଅବିନାଶ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି YVY0909457
ପ ୁ /1681334 77 204 1337ରମାକା  ହରିଚ ନ ପି ବା ନିଧି ହରିଚ ନ YVY0856666
ପ ୁ /1681335 33 204 1338େବୖରାଗୀ ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ YVY0756601
ୀ /1681336 28 204 1339ମମତା ରାଓ ସା େବୖରାଗୀ ରାଓ YVY0756635
ୀ /1701337 26 204 1340ସରନ୍ଯା ଦାସ ପି େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0909077

ପ ୁ /1801338 48 204 1341ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ତିପାଠୀ YVY0856633
ୀ /1801339 44 204 1342ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY0909143
ୀ /1881340 82 204 1343ଡି.କମୁାରି େଜାରା ସା ଡି ଆନ  େଜାରା OR/06/043/072951
ପ ୁ /1881341 34 204 1344ଡି.ପର୍ଶରୁାମ େଦାରା ପି ଆନ  େଦାରା YVY0909523
ୀ /1881342 33 204 1345ବଷର୍ା େଡାରା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େଡାରା YVY0909283
ୀ /1881343 29 204 1346ଜାନକୀ େଜାରା ପି ସ.ଆନ  େଜାରା YVY0908848
ୀ /1881344 54 204 1347ମିନାକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତ YVY0856765
ୀ /1881345 33 204 1348ବବିତା େସଠୀ ସା ଅଜୁର୍ ନ େସଠୀ YVY0756239
ପ ୁ /1881346 26 204 1349ନିଳକ  େସଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ YVY0756817
ୀ /1881347 34 204 1350ବଷର୍ା େବୖଶାଳୀ ସିଂ ସା ରୁଦ ନାରାୟଣ ସିଂ YVY0856740
ୀ /2021348 39 204 1351ଅଭୟ ପଧାନ ପି ଧେନଶର ପଧାନ YVY0909374
ୀ /2021349 33 204 1352ଶମି ା ପଧାନ ସା ଅଭୟ ପଧାନ YVY0909366
ୀ /2131350 34 204 1353ସେୁଦ ା ମହା ି ସା ଆଶେୁତାଷ ବିଶାଳ YVY0755207
ପ ୁ /2201351 73 204 1354ଗେଣଶର ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି YVY0756049
ୀ /2201352 66 204 1355େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ଗେଣସର ମହା ି YVY0756163
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ପ ୁ /2201353 45 204 1356ପଦୀ  କିେଶାର ମହା ି ପି ଗେଣଶର ମହା ି YVY0756106
ପ ୁ /2201354 44 204 1357ସଂଜୀବ କମୁାର ମହା ି ପି ଗେଣଶର ମହା ି YVY0756080
ୀ /2201355 41 204 1358େଲାପାମଦୁା ମହା ି ସା ପଦୀ  କିେଶାର ମହା ି YVY0756148

ପ ୁ /2201356 38 204 1359ରାଜୀବ କମୁାର ମହା ି ପି ଗେଣଶର ମହା ି YVY0756064
ୀ /2201357 34 204 1360ସଧୁାରାଣୀ ମହା ି ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ମହା ି YVY0756122
ୀ /2201358 47 204 1361ଗୀତା ଳି ମହା ି ସା େହମ  କମୁାର ମହା ି YVY0909341

ପ ୁ /2201359 26 204 1362ର ିତ କମୁାର ମହା ି ପି େହମ  କମୁାର ମହା ି YVY0909242
ୀ /2211360 71 204 1363େଦବବାଳା ମହା ି ସା ଅନ  ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0755397
ୀ /2221361 33 204 1364ସଚୁରିତା ବାସବ ଦ ସା ବାସବ ଦ YVY0756361

ପ ୁ /2221362 39 204 1365ବାସବ ଦ ପି ହଜ କିେଶାର ନାୟକ YVY0756346
ପ ୁ /2221363 69 204 1366ବଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ YVY0756395
ୀ /2221364 61 204 1367ନଳିନୀ ପଭା ନାୟକ ସା ବଜ କିେଶାର ନାୟକ YVY0756379
ୀ /2231365 30 204 1368ସାଇ ଅପ ା ପି େକ୍ଷତ େମାହନ େସଠୀ YVY1029768
ୀ /2231366 27 204 1369ସାଇ ଚିନୟୀ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ େସଠୀ YVY1029743

ପ ୁ /2231367 59 204 1370େକ୍ଷତ େମାହନ େସଠୀ ପି ମେନଇ େସଠୀ YVY1029735
ୀ /2231368 58 204 1371ଲୀଳାବତୀ େସଠୀ ସା େକ୍ଷତ େମାହନ େସଠୀ YVY1029750
ୀ /15601369 72 204 1372ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ହରିଚ ନ ସା ରମାକା  ହରିଚ ନ YVY0856674
ୀ /PLOT NO.1370 35 204 1373ମମ୍ତା ଶମର୍ା ସା ପଵନ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1198688

ପ ୁ /504/C/31371 50 204 1374ତିପରୁ େବେହରା ପି କାଠିଆ େବେହରା YVY0856757
ପ ୁ /219/341372 24 204 1375ଅନୁରାଗ େଲ ା ପି ଅମେରଂଦ େଲ ା YVY1288497
ୀ /219/341373 21 204 1376ଅକଂକ୍ଷ୍ଯା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଅମେରଂଦ େଲ ା YVY1288489

ପ ୁ /333/26301374 21 204 1377ନିମର୍ଳ କମୁାର ଘଡାଇ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ଘଡାଇ YVY1200435
ପ ୁ /342/11591375 32 204 1378େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ JTV2500197
ପ ୁ /1056/15491376 54 204 1379ନିର ନ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV2501302
ପ ୁ /C/ O- Bat1377 19 204 1380ସମିତ େବଉରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବଉରା YVY1320993
ୀ /1521378 33 204 1381ସଷୁମା େବେହରା ସା େବୖକଂୁଠ ବିହାରୀ େବେହରା YVY1324268

ପ ୁ /031379 19 204 1382ଅରବି  ପାତ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାତ YVY1324326
ୀ /1251380 19 204 1383େସାନୀ େସାହାନୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଦି ୀ ର ନ େଜନା YVY1328848

ପ ୁ /1521381 19 204 1384ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ YVY1328863
ପ ୁ /1521382 51 204 1385ଚ ମଣି ସାହୁ ପି ମନିୁ  ସାହୁ YVY1328889
ୀ /1401383 30 204 1386ଲିପିସିତା ନାୟକ ସା ଅମତୃାଂଶ ୁଦାସ YVY1328905
ୀ /1521384 40 204 1387ସଷୁମା ସାହୁ ସା ଚ ମଣି ସାହୁ YVY1328996
ୀ /1631385 22 204 1388ସସିତା ସାଇଁ ସା ମରୁଲିଧର ସାଇଁ YVY1329010
ୀ /051386 23 204 1389ମମତା େସଠୀ ମା କମୁାରୀ େସଠୀ YVY1340215
ୀ /2231387 31 204 1390େସାନୀ ଶମର୍ା ସା ର ୀତ ଶମର୍ା YVY1341197
ୀ /2231388 22 204 1391ରାଣୀ ଶମର୍ା ପି ନେରଶ ଶମର୍ା YVY1341205
ୀ /2051389 47 204 1392ରିତା ପରିଡ଼ା ସା ବିଭୂ ଚରଣ ପରିଡ଼ା YVY1341213

ପ ୁ /2241390 53 204 1393ଭଗବତ ଦୀକ୍ଷିତ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦୀକ୍ଷିତ YVY1341221
ୀ /2241391 52 204 1394ଚ ଳା ଦୀକ୍ଷିତ ସା ଭଗବତ ଦୀକ୍ଷିତ YVY1341239
ୀ /999991392 21 204 1395େରଖା େମାହାପାତ ସା ସତଯ୍ଭୂଷଣ ସାହୁ YVY1341247

ପ ୁ /2041393 19 204 1396ରାଜୁ େସଠୀ ପି ଗ ାଧର େସଠୀ YVY1341254
ପ ୁ /001394 58 205 1ବହନ୍ାନ  ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY1029818
ୀ /001395 41 205 2େଦୗପଦୀ ସାହୁ ସା ବହାନ  ସାହୁ YVY1029826

ପ ୁ /AT-GATIR1396 65 205 3ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ YVY0168302
ୀ /C/o- Basa1397 28 205 4ଅରନିତା ନାୟକ ସା ବାସବ ଦ YVY1289602

ପ ୁ /MADHYAKA1398 39 205 5ପଭାତ ର ନ ସାମଲ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ସାମଲ YVY0168393
ପ ୁ /Pota Pokh1399 19 205 6ଦୀପକ ବ ିଆ ପି ଶଂକର ବ ିଆ YVY1284439
ୀ /POTAPOKH1400 29 205 7ସବିତା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା YVY1308584

ପ ୁ /Potapokh1401 30 205 8ଜୀ ବାସ ୁେଡାରା ପି ଜୀ ଧମର୍ା େଡାରା YVY1291715
ପ ୁ /Potapokh1402 20 205 9ସଚିନ ମହାରଣା ପି ମାନସ ମହାରଣା YVY1291699
ପ ୁ /Potapokh1403 72 205 10ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାହୂ ପି ନାବଘନ ସାହୂ YVY1291822
ପ ୁ /POTAPOKH1404 50 205 11ସଶୁା  କମୁାର ସାହୂ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1281575
ୀ /POTAPOKH1405 49 205 12ଝୁନୁବାଳା ସାହୂ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୂ YVY1278605
ପ ୁ /SEBATI N1406 45 205 13ସ ିବ କମୁାର ତିପାଠି ପି ଯଦୁନାଥ ତିପାଠି JTV1487263
ୀ /SEBATI N1407 38 205 14ରିତାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ସ ୀବ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2562692
ପ ୁ /Soro Hous1408 26 205 15ଵରୂନ େମାହ ି ପି ପଭୁବରତା େମାହ ି YVY1282268
ପ ୁ /Sreekhet1409 41 205 16େଦବୀପସାଦ େମାହପାତରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େମାହପାତରା YVY1198910
ପ ୁ /011410 23 205 17ପଶା  ବାରିକ ପି ମରୁଲୀ ଧର ବାରିକ YVY1030006
ୀ /011411 46 205 18ମିଲି େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା YVY1030030
ପ ୁ /011412 29 205 19େଜାତିମୟ ଦାସ ପି ଦୁଃେଯାଧନ ଦାସ YVY1030055
ପ ୁ /011413 27 205 20ଦିୟୁଟି ଦାସ ପି ଦୁଃେଯାଧନ ଦାସ YVY1030089
ପ ୁ /11414 71 205 21ଧୀେର  େବେହରା ପି ବିଶେିକଶନ େବେହରା OR/06/043/072001
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ପ ୁ /11415 48 205 22ଶବି େବେହରା ପି ନାରଣ େବେହରା OR/06/043/072004
ପ ୁ /11416 48 205 23େଦେବ  କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YVY0754549
ପ ୁ /11417 44 205 24କଳୁମଣି େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV1668953
ପ ୁ /11418 40 205 25େଯାଗୀନାଥ େବେହରା ପି ଧୀେର  େବେହରା JTV1486984
ୀ /11419 37 205 26ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY0421594
ୀ /11420 37 205 27ରଶିତା େବେହରା ସା େଦେବ କମୁାର େବେହରା YVY1288463
ୀ /11421 69 205 28େକତକୀ େଦଇ ସା ଧୀେର  େବେହରା OR/06/043/072002
ୀ /11422 52 205 29ନ ିନୀ ଦୀକି୍ଷତ ସା ପଵୁଦ  ଦୀକି୍ଷତ YVY1289768

ପ ୁ /11423 73 205 30େଜଯ୍ାତିର ନ ମହା ି ପି ବଜେମାହନ ମହା ି OR/06/043/072605
ପ ୁ /021424 24 205 31ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ମା ଦୀଲିପ ଦାସ YVY1030048
ପ ୁ /021425 43 205 32ସନାତନ ରାଉଳ ପି ଫକିର ରାଉଳ YVY0971465
ୀ /021426 30 205 33ଅନିତା ସାହୁ ପି ଲକି୍ଷଧର ସାହୁ YVY1030071

ପ ୁ /21427 79 205 34େଗାପୀନାଥ ଦାସ ପି ମାଗଣୁୀ ଦାସ OR/06/043/070869
ୀ /21428 59 205 35ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/06/043/070870

ପ ୁ /21429 46 205 36ତିନାଥ ଦାସ ପି େଗାପୀନାଥ ଦାସ OR/06/043/070871
ପ ୁ /21430 46 205 37ଦୀଲିପ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ YVY0210799
ୀ /21431 45 205 38ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ଦିଲୀପ୍ ଦାସ JTV1532282
ୀ /21432 44 205 39ଭାରତୀ ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ JTV1487198

ପ ୁ /21433 42 205 40ଧେନଶର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0166926
ପ ୁ /21434 31 205 41େପମାନ  ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0421586
ୀ /21435 69 205 42ମାଳତୀ େଦଇ ସା କୃ ଚ  ଦାସ YVY0705079

ପ ୁ /21436 55 205 43ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା JTV1670124
ୀ /21437 50 205 44ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହାରଣା JTV1670132

ପ ୁ /21438 27 205 45ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି େବୖକୁ  ମହାରଣା YVY1040088
ପ ୁ /21439 41 205 46ବିଜୟ କମୁାର ମାଳତୀ ପି ମାଧବାନ  ମାଳତୀ YVY0166504
ୀ /21440 38 205 47ଗୀତାଂଜଳୀ ମାଳତି ସା ବିଜୟ ମାଳତି YVY0166512

ପ ୁ /21441 39 205 48କାକିନା ମଲିକ ପି ଭଗବାନ ମଲିକ YVY0755108
ୀ /21442 37 205 49ସ କୁ୍ତା ରାଉଳ ସା ସନାତନ ରାଉଳ YVY0754630

ପ ୁ /21443 55 205 50ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି କୃ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0907824
ୀ /21444 49 205 51ସଷୁମା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0907832

ପ ୁ /21445 37 205 52କା ିର୍କ ସାହୁ ପି ହରୀହର ସାହୁ YVY0907873
ୀ /21446 32 205 53ଅମିତା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ YVY0907915

ପ ୁ /21447 28 205 54ସା ୁନୁ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0907857
ୀ /21448 48 205 55ସବିତା େସଠୀ ସା ଅେଶାକ େସଠୀ JTV1623289

ପ ୁ /041449 23 205 56ଅବିନାଶ ସାଇଁ ପି ପେଦାଶ ସାଇଁ YVY1029925
ପ ୁ /041450 22 205 57ତୁଷାର ର ନ ସାଇଁ ପି ଉଛବ ସାଇଁ YVY1115427
ପ ୁ /41451 67 205 58ଗେଜ  ସାହୁ ପି ଅନ  ସାହୁ JTV1582279
ପ ୁ /41452 72 205 59ବହାନ  ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ OR/06/043/072005
ୀ /41453 70 205 60ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ସାଇଁ ସା ବହାନ  ସାଇଁ OR/06/043/072006
ୀ /41454 47 205 61ସମିତା ସାଇଁ ସା ପେଦାଷ ସାଇଁ JTV2556991

ପ ୁ /41455 46 205 62ପଭାସ ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ OR/06/043/072008
ପ ୁ /41456 44 205 63ପେଦାଶ ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ OR/06/043/072007
ୀ /41457 43 205 64େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ ସାଇଁ JTV2557007

ପ ୁ /41458 42 205 65ପଦୀପ ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ OR/06/043/073022
ୀ /051459 24 205 66େରାଜା ମଲିକ ସା ଜୀତୁ ମଲିକ YVY1216779
ୀ /051460 30 205 67ସ୍େଵଟଶୀ ମିଶ ସା େଦବାଶଷି ଦାଶ YVY1281443

ପ ୁ /051461 22 205 68ପଣୟ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY1281468
ପ ୁ /51462 58 205 69ଗଣନାଥ ପାତ ପି ମଧସୁଦୁନ ପାତ YVY0703959
ପ ୁ /51463 57 205 70କିେଶାର କମୁାର ପାତ ପି ମଧସୁଦୁନ ପାତ JTV1499987
ୀ /51464 49 205 71ପତିମା ପାତ ସା ଗଣନାଥ ପାତ YVY0705012
ୀ /51465 45 205 72ମମତା ପାତ ସା ଦିଲିପ ପାତ YVY0166538
ପ ୁ /51466 32 205 73ସଦିୁ  କମୁାର ପାତ ପି ଗଣନାଥ ପାତ JTV2516920
ୀ /061467 32 205 74େବବିନା େବେହରା ସା ବୁବୁନା େବେହରା YVY1029883
ୀ /061468 24 205 75ମାନସୀ ଗରୁୁମ ପି ରତନ ବାହାଦୁର YVY1030022
ୀ /061469 21 205 76ଆରତୀ ଗରୁୂମ ପି ରତନ ବାହାଦୁର YVY1088467
ୀ /61470 70 205 77ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା JTV1499540
ପ ୁ /61471 65 205 78ବଳରାମ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/072023
ପ ୁ /61472 50 205 79ନାରୁେଗାପାଲ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY0755132
ୀ /61473 39 205 80ବନିତା େବେହରା ସା େସାମନାଥ େବେହରା JTV2516474
ପ ୁ /61474 39 205 81େସାମନାଥ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା JTV2556892
ପ ୁ /61475 36 205 82ବୁବୁନା େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY0166934
ପ ୁ /61476 26 205 83ନିଳକ  େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY0754648
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ପ ୁ /61477 38 205 84ବି ୁକା  ରଖିତ ପି ଚ କା  ରଖିତ JTV1499433
ୀ /61478 37 205 85ଅ ଳୀ ରାଣୀ ରକି୍ଷତ୍ ସା ବି ୁକା  ରକି୍ଷତ୍ YVY0908087

ପ ୁ /71479 49 205 86ବିଜୟ ବ ିଆ ପି ଲକ୍ଷଣ ବ ିଆ JTV1703479
ପ ୁ /71480 47 205 87ଜଗନନ୍ ାଥ ବ ିଆ ପି ଲକ୍ଷଣ ବ ିଆ OR/06/043/072030
ପ ୁ /71481 46 205 88େକଶବ ବ ିଆ ପି ପତିତପାବନ ବ ିଆ YVY0807057
ୀ /71482 44 205 89ମ ଲୁତା ବ ିଆ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ବ ିଆ JTV1703453

ପ ୁ /71483 42 205 90େଦେବ  ବ ିଆ ପି ଲକ୍ଷଣ ବ ିଆ JTV1487107
ୀ /71484 36 205 91ସରସତୀ ବ ିଆ ସା େକଶବ ବ ିଆ YVY0166959
ୀ /71485 28 205 92ବ ନା ବ ିଆ ସା େଦେବ  ବ ିଆ YVY0754671
ୀ /71486 68 205 93ବିଦଯ୍ତୁଲତା େଦଇ ସା ପତିତପାବନ ବ ିଆ OR/06/043/072029

ପ ୁ /71487 87 205 94ଉମାକା  ମହା ି ପି ମାୟାଧର ମହା ି JTV1500040
ପ ୁ /71488 44 205 95ସଦୁାମ ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY0674713
ୀ /71489 41 205 96ମାମିନା ସାଇଁ ସା ସଦୁାମ ସାଇଁ YVY0166942
ୀ /081490 32 205 97ଲିପସା ବିଶାଳ ସା ଲକି୍ଷଧର ବିଶାଳ YVY1029917

ପ ୁ /81491 45 205 98ମେନାର ନ ବିଶାଳ ପି ରବି  ନାଥ ବିଶାଳ JTV1643832
ପ ୁ /81492 40 205 99କାହନ୍ଚୁରଣ ବିଶାଳ ପି ରବୀ  ନାଥ ବିଶାଳ JTV1639723
ୀ /81493 40 205 100ପଦିନୀ ବିଶାଳ ପି ମେନାର ନ ବିଶାଳ JTV1643824

ପ ୁ /81494 40 205 101ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ ପି ରବି  ବିଶାଳ JTV1660943
ୀ /81495 34 205 102ସମିୁତା ବିଶାଳ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ବିଶାଳ JTV2516482

ପ ୁ /81496 32 205 103େଯାେଗ  ନାଥ ବିଶାଳ ପି ରବି  ନାଥ ବିଶାଳ YVY0242917
ୀ /091497 32 205 104ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ ପଧାନ YVY1216696
ୀ /91498 73 205 105ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ରାମ ଚ  େବେହରା OR/06/043/072046

ପ ୁ /91499 69 205 106ରାମଚ  େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/06/043/072045
ପ ୁ /91500 69 205 107ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ହରି େବେହରା YVY0674788
ୀ /91501 69 205 108ସକୁା ି େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV2731081
ୀ /91502 59 205 109ସରସତୀ େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା OR/06/043/072048

ପ ୁ /91503 56 205 110ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/06/043/072050
ୀ /91504 55 205 111ପ ୁ ା େବେହରା ସା ଅଜୁ େବେହରା OR/06/043/072051

ପ ୁ /91505 47 205 112ବାବାଜୀ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/072053
ପ ୁ /91506 47 205 113ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି େକୖଳାଶ େବେହରା YVY0807073
ପ ୁ /91507 39 205 114ତୀଥର୍ବାସୀ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା JTV2731057
ପ ୁ /91508 35 205 115ପୀତବାସ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV2731503
ପ ୁ /91509 33 205 116ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା YVY0166975
ୀ /91510 32 205 117ଝୁନିଆ େବେହରା ସା ପୀତବାସ େବେହରା YVY0674580
ୀ /91511 32 205 118ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ତୀଥର୍ବାସୀ େବେହରା JTV2516490

ପ ୁ /91512 32 205 119ଚ ନ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY0166967
ପ ୁ /91513 29 205 120ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0404376
ପ ୁ /91514 29 205 121ଦିପକ େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0746289
ୀ /91515 21 205 122ରାନୁ େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY1240944
ୀ /91516 37 205 123ମମତା ବିଶକମର୍ା ସା ରାେଜଶ ବିଶକମର୍ା YVY0166553

ପ ୁ /91517 41 205 124ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ JTV1486851
ୀ /91518 34 205 125ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ YVY0754812

ପ ୁ /91519 76 205 126ହାଡିବ ୁ ସିଂହ ପି େଲାକନାଥ ସିଂହ JTV1693969
ୀ /91520 68 205 127ବିମଳା ସିଂହ ସା ହାଡିବ ୁ ସିଂହ JTV1693845

ପ ୁ /91521 54 205 128ଶୀଧର କମୁାର ସିଂହ ପି ହାଡିବ ୁ ସିଂହ JTV1693985
ପ ୁ /91522 53 205 129ଧୀେର  କମୁାର ସିଂହ ପି ହାଡିବ ୁ ସିଂହ JTV1693787
ୀ /91523 46 205 130େବୖଜୟ ୀ ସିଂହ ସା ଶୀଧୀର କମୁାର ସିଂ JTV1694041
ୀ /91524 43 205 131ସଂଯକୁ୍ତା ସିଂହ ସା ଧୀେର  କମୁାର ସିଂହ JTV1694058

ପ ୁ /91525 43 205 132ବୀେର  କମୁାର ସିଂହ ପି ହାଡିବ ୁ ସିଂହ YVY0421503
ୀ /101526 85 205 133େବ  ମହା ି ସା ଧଡି ମହା ି OR/06/043/072055
ୀ /101527 71 205 134ରମା ମହା ି ସା େତୖେଲାକଯ୍ ମହା ି OR/06/043/072059
ପ ୁ /101528 69 205 135ମେହ  ମହା ି ପି ଧଡି ମହା ି OR/06/043/072062
ପ ୁ /101529 68 205 136କୃ ଚ  ମହା ି ପି ଧଡି ମହା ି OR/06/043/072061
ୀ /101530 67 205 137େଜମା ମହା ି ସା ଅେଲଖ ମହା ି YVY0703140
ପ ୁ /101531 67 205 138ସନାତନ ମହା ି ପି ଧଡି ମହା ି OR/06/043/072060
ପ ୁ /101532 52 205 139ନିର ନ ମହା ି ପି ଧଡି ମହା ି OR/06/043/072063
ୀ /101533 52 205 140ସମୁା ମହା ି ସା ସନାତନ ମହା ି OR/06/043/072065
ୀ /101534 52 205 141ରୁନା ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି JTV1532480
ପ ୁ /101535 43 205 142ହାଡିବ ୁ ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ମହା ି JTV1487453
ୀ /101536 42 205 143ଝୁନା ମହା ି ସା ମେହ  ମହା ି YVY0704932
ପ ୁ /101537 40 205 144ବି ୁଚରଣ ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ମହା ି OR/06/043/072066
ପ ୁ /101538 39 205 145ସେ ାଷ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି JTV1487206
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ପ ୁ /101539 39 205 146କା ିର୍କ ମହା ି ପି ତିେଲାକଯ୍ ମହା ି JTV1694223
ପ ୁ /101540 36 205 147ବିଜୟକମୁାର ମହା ି ପି ଅେଲଖଚ  ମହା ି YVY0374686
ୀ /101541 31 205 148ଲିଲିମା ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0674176

ପ ୁ /101542 28 205 149ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି ମେହ  ମହା ି YVY0754663
ୀ /101543 28 205 150ରୀନାରାଣୀ ମହା ି ସା ସେ ାଷ ମହା ି YVY1240886

ପ ୁ /101544 25 205 151ପଭାକର ମହା ି ପି କୃଷ ଚଦ ମହା ି YVY1240936
ପ ୁ /101545 25 205 152ହୃଷିେକଷ ମହା ି ପି ମେହ  ମହା ି YVY0907709
ପ ୁ /101546 24 205 153ସଭୁମ ପ ନାୟକ ପି ନେରଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY1029792
ପ ୁ /101547 64 205 154ଇଶର ଚ  ସାହୁ ପି ପରିକି୍ଷତ ସାହୁ YVY0166991
ପ ୁ /101548 49 205 155ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ ପି ଉ ବ େସଠୀ JTV1487602
ପ ୁ /111549 61 205 156ଉଦ୍ ବିଘନ୍ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି OR/06/043/072071
ପ ୁ /111550 58 205 157ଉତକ ାନାଥ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି OR/06/043/072069
ୀ /111551 53 205 158କବିତା ମହା ି ସା ଉ ାନାଥ ମହା ି OR/06/043/072070
ୀ /111552 50 205 159ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ଉଦ୍ ବିଘନ୍ ମହା ି YVY0704924

ପ ୁ /111553 39 205 160ପିୟୁଷ ମହା ି ପି ଉ ାନାଥ ମହା ି YVY0166579
ପ ୁ /111554 31 205 161ଅଂଶମୁାନ ମହା ି ପି ଉଦବିଘନ୍ ମହା ି YVY0674309
ପ ୁ /111555 28 205 162ଅବିନାଶ ମହା ି ପି ଉଦବିଘନ୍ ମହା ି YVY0674291
ପ ୁ /111556 48 205 163ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧ ୁସାହୁ JTV1488774
ୀ /111557 44 205 164ସଂଘମିତା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ JTV1488766

ପ ୁ /121558 45 205 165ସ ୟ ଦାସ ପି ମରୁଲି ଦାସ YVY0167049
ପ ୁ /121559 55 205 166ପଦୀପ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ OR/06/043/072080
ୀ /121560 42 205 167ମମତା ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ OR/06/043/072076
ୀ /121561 37 205 168ଅନିତା ନାୟକ ପି ଶଚୁ  ନାୟକ YVY0167015
ୀ /121562 34 205 169ବନିତା ନାୟକ ପି ଶଚୁ  ନାୟକ YVY0167007
ୀ /131563 30 205 170କାଜଲ େବେହରା ସା ଚ  ମଣୀ େବେହରା YVY0907659

ପ ୁ /131564 78 205 171ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା ପି କପିଳ ମହାରଣା OR/06/043/072097
ୀ /131565 74 205 172ଓଷାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/043/072086

ପ ୁ /131566 69 205 173ମେହଶର ମହାରଣା ପି କପିଳ ମହାରଣା YVY0704965
ପ ୁ /131567 61 205 174ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା YVY1281039
ୀ /131568 60 205 175େକାକିଳ ମହାରଣା ସା ମେହଶର ମହାରଣା YVY0704999

ପ ୁ /131569 58 205 176କପୃାସି ୁ ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା YVY1197151
ୀ /131570 55 205 177ଛବିଲତା ମହାରଣା ସା ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା YVY1281054
ୀ /131571 49 205 178ଆରତୀ ମହାରଣା ସା କପୃାସି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/073025

ପ ୁ /131572 44 205 179ପାଣବ ୁ ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା JTV1582196
ପ ୁ /131573 43 205 180ଜଗବ ୁ ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା YVY0704957
ପ ୁ /131574 32 205 181ରୁଦ ପସାଦ ମହାରଣା ପି ଦିନବ ୁ ମହାରଣା YVY0210807
ୀ /131575 32 205 182ନଳିନୀ ପଭା ମହାରଣା ସା ପାଣବ ୁ ମହାରଣା YVY0728550

ପ ୁ /131576 26 205 183େରାନିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି କପୃାସି ୁ ମହାରଣା YVY0754705
ପ ୁ /131577 22 205 184ଅନିେକତ ମହାରଣା ପି କପୃାସି ୁ ମହାରଣା YVY1115278
ୀ /131578 42 205 185ସ ଯ୍ା ସାହୁ ସା ର ିତ କମୁାର ସାହୁ YVY0703926
ୀ /131579 72 205 186ତନୁଲତା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV1499516
ପ ୁ /131580 50 205 187ର ିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV1487701
ପ ୁ /131581 38 205 188ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ YVY0167056
ୀ /141582 41 205 189ସବିତା ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ YVY1029891

ପ ୁ /141583 34 205 190ସମୀର ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ JTV2516433
ୀ /141584 60 205 191ପ ୁ  ଲତା ପ ନାୟକ ସା ଚି  ର ନ ପ ନାୟକ JTV1628312

ପ ୁ /151585 72 205 192ବାସେୁଦବ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0704916
ୀ /151586 58 205 193ସତଯ୍ଭାମା ମହା ି ସା ବାସେୁଦବ ମହା ି YVY0704908

ପ ୁ /151587 46 205 194େକୖଳାଶ ଚ  ମହା ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା ି JTV1621887
ପ ୁ /151588 39 205 195ପକାଶ ମହା ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା ି JTV1621580
ପ ୁ /151589 28 205 196ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ରାଉତ YVY1211408
ପ ୁ /151590 49 205 197ଭିକାରୀ ଚରଣ ସିଂହ ପି ସେୁରଶ ସିଂହ OR/06/043/073015
ୀ /151591 39 205 198ଆରତୀ ସାଇଁ ସା ମାଧଵ ସାଇଁ YVY1211390
ୀ /161592 49 205 199ପ ୁ ିର୍ମା ରାୟ ସା ଅଜିତ କମୁାର ରାୟ JTV2516458
ପ ୁ /161593 32 205 200ପଦୀପ ସିଂ ପି ମଗନ ସିଂ JTV2516441
ପ ୁ /171594 74 205 201େଧାଇ ମହାରଣା ପି କପିଳ ମହାରଣା OR/06/043/072105
ୀ /171595 60 205 202ରଜନୀ ମହାରଣା ସା େଧାଇ ମହାରଣା OR/06/043/072106
ପ ୁ /171596 46 205 203ହରିହର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା JTV1487313
ପ ୁ /171597 45 205 204ନେର  ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା JTV1487321
ପ ୁ /171598 44 205 205ବଳରାମ ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା JTV1486919
ପ ୁ /171599 40 205 206ବିଶଜିତ ମହାରଣା ପି େଧାଇ ମହାରଣା YVY0703942
ୀ /171600 38 205 207ସଶୁୀ ସ ୀତା ମହାରଣା ସା ହରିହର ମହାରଣା YVY0167106
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ୀ /171601 35 205 208ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି େଧାଇ ମହାରଣା YVY0167080
ପ ୁ /171602 33 205 209ଶଭୁଜିତ ମହାରଣା ପି େଧାଇ ମହାରଣା YVY0167064
ୀ /171603 32 205 210ସରସତି ମହାରଣା ସା ନେର  ମହାରଣା YVY1216704
ୀ /171604 44 205 211ସସିତା ମହାରଣା ସା ବିଶଜିତ ମହାରଣା YVY0819417
ୀ /171605 53 205 212କ ନା ପଧାନ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YVY0167098

ପ ୁ /181606 54 205 213ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/043/072888
ୀ /191607 34 205 214ରଶିତା ମଲିକ ପି ଶରତ ମଲିକ YVY0167122

ପ ୁ /191608 32 205 215ର ନ ମଲିକ ପି ଶରତ ମଲିକ YVY0167114
ୀ /201609 38 205 216ଅମିତା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY1300813
ୀ /201610 20 205 217ରୀତୂ ପଭା ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY1300821
ୀ /201611 41 205 218ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YVY0971507
ୀ /201612 40 205 219ଇତିଶୀ ସାହୁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0971515
ୀ /201613 46 205 220ନମର୍ଦା ସାଇଁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ JTV1488311

ପ ୁ /201614 44 205 221ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ JTV1488121
ୀ /201615 21 205 222ପିୟ ା ସାଇଁ ପି ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ YVY1288471

ପ ୁ /211616 61 205 223ରେମଶ ଚଂଦ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ YVY1212448
ୀ /211617 39 205 224ଅନୀତା ନାୟକ ସା େଦବାଶଷି ନାୟକ YVY0167155

ପ ୁ /211618 43 205 225ପକାଶ ଚ  ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାମଲ YVY0167130
ୀ /221619 45 205 226ଜୟଶୀ ବିଶାଳ ସା ବିଜ୍ଞାନ ବିହାରି ବିଶାଳ JTV1486802
ୀ /221620 39 205 227ପକୃତିରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ବିଜୟ େକତନ ବିଶାଳ YVY0703660
ୀ /221621 37 205 228େମାନାଲିସା ମହାରଣା ପି ବଜବ ୁ ମହାରଣା YVY0167189

ପ ୁ /221622 29 205 229ଦିେପଶ ପେଟଲ ପି ଜୟ  ଲାଲ ପେଟଲ YVY0728493
ପ ୁ /221623 27 205 230କରନ ପେଟଲ ପି ରେମଶ ପେଟଲ YVY0728709
ୀ /221624 27 205 231ପିୟ ା ପେଟଲ ପି ମେନାଜ ପେଟଲ YVY0728568

ପ ୁ /231625 46 205 232ସରୁ ନ ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0674853
ୀ /231626 39 205 233ସପନ୍ା ପଧାନ ସା ସରୁ ନ ପଧାନ YVY0674846

ପ ୁ /241627 45 205 234ଭଜେଗାବି  ଦାସ ପି ଶୀନିବାସ ଦାସ JTV1486810
ପ ୁ /241628 81 205 235େଗାପାଳ ପେଟଲ ପି ବାଲଜି ପେଟଲ YVY0210849
ପ ୁ /241629 40 205 236ଦିେନଶ ପେଟଲ ପି େଗାପାଳ ପେଟଲ YVY0210823
ୀ /241630 40 205 237ଲତାେବନ୍ ପେଟଲ ସା ଦିେନଶ ପେଟଲ YVY0210831

ପ ୁ /251631 81 205 238ଆ ର୍ତାଣ ବଳ ପି କଳୁମଣି ବଳ JTV1499110
ପ ୁ /251632 50 205 239ବିଶର ନ ବଳ ପି ଆ ର୍ତାଣ ବଳ YVY0806919
ପ ୁ /251633 49 205 240ସତିୃ ର ନ ବଳ ପି ଆ ର୍ତାଣ ବଳ JTV1488295
ୀ /251634 41 205 241ସ ଦା ବଳ ସା ସତିୃ ରଂଜନ ବଳ JTV2516664
ୀ /251635 45 205 242ଶଭୁଶୀ ବ ିଆ ସା ମେନାଜ ବ ିଆ YVY0167197

ପ ୁ /251636 37 205 243ମେନାଜ କମୁାର େଘାଡାଇ ପି ବି ୁ ଚରଣ େଘାଡାଇ YVY0674903
ପ ୁ /251637 60 205 244ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ JTV2516508
ୀ /251638 57 205 245ଜୟ ୀ ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2516755

ପ ୁ /251639 34 205 246େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2516557
ପ ୁ /251640 41 205 247ଯଜ୍ଞ ପକାଶ ପରିଡା ପି ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା JTV2516516
ୀ /251641 37 205 248ସଚିୁସିତା ପରିଡା ସା ଯଜ୍ଞପକାଶ ପରିଡା YVY0754556
ପ ୁ /251642 35 205 249େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପରିଡା ପି ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା JTV2516565
ପ ୁ /251643 34 205 250ବିଶ ପକାଶ ପରିଡା ପି ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା JTV2516524
ପ ୁ /251644 48 205 251ସବର୍ ଶୀ ପ ନାୟକ ପି ରେମଶ ପ ନାୟକ OR/06/043/072110
ୀ /251645 29 205 252ପଣତୀ ପିୟଦଶର୍ନି ପି ପଣୂର୍ଚ  ନାୟକ YVY0937854
ୀ /251646 28 205 253ବିନୀତା ସାମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ YVY0674556

ପ ୁ /251647 28 205 254ଜିତାମିତ ସାମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ YVY0674564
ୀ /271648 72 205 255ଛବିରାଣୀ ଦାସ ସା େରଣକୁା  ଦାସ JTV2516532

ପ ୁ /271649 46 205 256ରଶିକା  ଦାସ ପି େରଣକୁା  ଦାସ JTV2516607
ୀ /271650 39 205 257ଉଷା କିରଣ ଦାସ ସା ରଶକିା  ଦାସ JTV2516599
ପ ୁ /271651 62 205 258ରାମକୃ  ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି JTV2563492
ୀ /271652 56 205 259କ ନାରାଣୀ ମହା ି ସା ରାମକୃ  ମହା ି JTV2516615
ପ ୁ /271653 54 205 260ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ JTV2516722
ୀ /271654 51 205 261ଇ ାଣୀ ପେୁଲାମଜା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2562718
ପ ୁ /281655 44 205 262ନୀଳମାଧବ ବ ିଆ ପି ଉ ବ ବ ିଆ OR/06/043/072150
ୀ /281656 35 205 263ରଶୀତା େବେହରା ସା ଗଯ୍ନ ର ନ େବେହରା YVY0908061
ୀ /281657 36 205 264ମେନାରମା େବ ିଆ ସା ନୀଳ ମାଧବ ବ ିଆ YVY0754820
ୀ /281658 29 205 265ପତୀକ୍ଷା ମହା ି ପି ପତାପ ମହା ି YVY1030063
ପ ୁ /281659 69 205 266ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି JTV1487008
ପ ୁ /281660 67 205 267ପତାପ କମୁାର ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି JTV1557115
ୀ /281661 60 205 268େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି JTV1563618
ୀ /281662 51 205 269ଇଲା ସ ୁ ରୀ ମହା ି ସା ପତାପ କମୁାର ମହା ି JTV1557123
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ୀ /281663 25 205 270ଲିପସା ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0937862
ୀ /281664 37 205 271ଆଶାଲତା ସାମଲ ସା ତପନ କମାର ସାମଲ YVY0908038
ୀ /281665 37 205 272ରାଧାରାଣୀ ସାଇଁ ସା କୃ ର୍ ଚ  ସାଇଁ YVY0907956
ୀ /291666 46 205 273ମ ଲୁତା ଦାସଗୁ ା ସା ଭବାନିପସାଦ ଦାସଗୁ ା JTV1488006
ୀ /291667 44 205 274େମାନା ଦାସଗୁ ା ସା ଅଶମି ଦାସଗୁ ା JTV1487941
ୀ /291668 59 205 275ପାବର୍ ତୀ େଦଇ ସା ଛବିଲା ନାୟକ OR/06/043/072190

ପ ୁ /291669 66 205 276ଛବିଲା ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ OR/06/043/072189
ପ ୁ /291670 37 205 277ଉ ମ ନାୟକ ପି ଛବିଲା ନାୟକ YVY0167213
ୀ /291671 35 205 278ପଭାସିନୀ ନାୟକ ସା ଉ ମ ନାୟକ YVY0754655
ୀ /301672 52 205 279ଉନନ୍ତି ନାୟକ ସା ରବି ନାଥ ନାୟକ OR/06/043/072192

ପ ୁ /301673 26 205 280େଦବୀ ପକାଶ ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0754978
ପ ୁ /311674 82 205 281ହୀରାଲାଲ ପରିଡା ପି ହରିବ ୁ ପରିଡା JTV1703164
ୀ /311675 62 205 282ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପରିଡା ସା ହିରାଲାଲ ପରିଡା JTV1703172

ପ ୁ /311676 45 205 283ହିେତଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ହିରାଲାଲ ପରିଡା JTV1703149
ୀ /311677 39 205 284ରଶୀରାଣୀ ପ ନାୟକ ପି ଚି ର ନ ପ ନାୟକ JTV1487768
ୀ /321678 24 205 285େମାନାଲିସା େବହୂରୀ ସା ରଶୀର ନ ସାହୁ YVY1284058
ୀ /321679 54 205 286ଶଭୁା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/007280
ୀ /321680 34 205 287ଗୀତାଜ୍ଞଳୀ ଦାସ ସା ଶାରଦା କା  ପ ନାୟକ YVY1115492

ପ ୁ /321681 39 205 288ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି କୃ ିବାସ ମହା ି YVY0755041
ପ ୁ /321682 46 205 289ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା YVY0167247
ପ ୁ /321683 64 205 290େଦବୀପସନ ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି YVY0574780
ପ ୁ /321684 62 205 291ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି OR/06/043/007274
ୀ /321685 56 205 292ମୀରା ମହା ି ସା େଦବୀ ପସନନ୍  ମହା ି OR/06/043/072176

ପ ୁ /321686 55 205 293ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି YVY0210856
ପ ୁ /321687 39 205 294ସମର ମହା ି ପି େଦବ ପସନନ୍  ମହା ି JTV2731842
ୀ /321688 30 205 295ଅନୁରାଧା ମହା ି ସା ସମର ମହା ି YVY0938126

ପ ୁ /321689 44 205 296ଶାରଦା କା  ପ ନାୟକ ପି ଚି  ର ନ ପ ନାୟକ JTV1486752
ୀ /321690 49 205 297କ ନା ପହୁାଣ ସା ଉଦୟ କମୁାର ପହୁାଣ YVY1088483

ପ ୁ /321691 62 205 298ବୁ ୀମ  ସାହୁ ପି େକଶବ ଚଂଦ ସାହୁ YVY1282763
ୀ /321692 54 205 299ପମିଳା ସାହୁ◌ୁ ସା ବୁ ିମ  ସାହୁ YVY1284009

ପ ୁ /321693 39 205 300ରଶିର ନ ସାହୁ ପି ବୁ ିମ  ସାହୁ YVY1284025
ପ ୁ /321694 35 205 301ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ବୁ ିମ  ସାହୁ YVY1284504
ପ ୁ /331695 32 205 302ସୀମା ଳ େବେହରା ପି କା ୁରା େବେହରା YVY0167270
ପ ୁ /331696 72 205 303ପତିତପାବନ ବିଶାଳ ପି ଶ ର ବିଶାଳ JTV1499185
ୀ /331697 66 205 304ନୟନା ବିଶାଳ ସା ପତିତପାବନ ବିଶାଳ YVY0703991

ପ ୁ /331698 38 205 305ପଦୀପ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପତିତପାବନ ବିଶାଳ JTV1500149
ୀ /331699 34 205 306ପିୟ ା ବିଶାଳ ପି ପତିତପାବନ ବିଶାଳ YVY0210864
ୀ /331700 28 205 307ସ୍ଵାତୀ ସାରକୀ ସାହୁ ସା ଅଭିେଷକ ସାହୁ YVY1115500

ପ ୁ /331701 27 205 308େସନ୍ହାଶଷି ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0674663
ପ ୁ /331702 32 205 309ଅଭିେଷକ ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YVY0167262
ପ ୁ /341703 57 205 310ଲଲାଟ କିେଶାର ରାୟ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରାୟ JTV2562684
ୀ /341704 56 205 311ବି ୁପିୟା ରାୟ ସା ଲଲାଟ କିେଶାର ରାୟ YVY0814145
ୀ /341705 33 205 312ଅନୀତା ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ YVY0167288

ପ ୁ /341706 80 205 313ଯଦୁନାଥ ତିପାଠି ପି ଅନ  ତିପାଠି JTV1486836
ପ ୁ /341707 53 205 314ଦିବଯ୍ର ନ ତିପାଠି ପି ଯଦୁନାଥ ତିପାଠି JTV1488493
ୀ /341708 45 205 315େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ଦିବଯ୍ରଂଜନ ତିପାଠୀ JTV1488485
ୀ /341709 24 205 316ପଲଵୀ ତିପାଠୀ ପି ଚିତର ନ ତିପାଠୀ YVY1088442

ପ ୁ /341710 19 205 317ଶଭିମ ତିପାଠୀ ପି ଚିତର ନ ତିପାଠୀ YVY1285519
ପ ୁ /351711 45 205 318ପହଲାଦ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/072211
ୀ /351712 42 205 319ମୀନା ସାହୁ ସା ପହଲାଦ ସାହୁ YVY0704007
ୀ /351713 32 205 320ମେନାରମା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ YVY0674168
ପ ୁ /351714 42 205 321ଅେଲଖ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0167312
ୀ /351715 39 205 322କନୁୁ ସାହୁ ସା େଯାଗୀ ସାହୁ YVY0167320
ପ ୁ /361716 75 205 323ଗଲୁାବ ଚ  ଗୁ ା ପି ବିଶନାଥ େଜଶୱାଲ୍ ଗୁ ା YVY0210872
ୀ /361717 59 205 324ମାଳତୀ ଗୁ ା ସା ଗଲୁାବ ଚ  ଗୁ ା YVY0210880
ୀ /361718 39 205 325ମିଲି ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ YVY0814137
ୀ /361719 38 205 326େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ YVY0167353
ପ ୁ /361720 36 205 327ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ YVY0167346
ପ ୁ /361721 46 205 328ରାଜ କମୁାର ଓଝା ପି େଦବିଦ  ଓଝା YVY0167361
ୀ /371722 55 205 329ଆେଲାକରଶ ିବରାଳ ସା ଛଇଳମଣି ସାଇଁ JTV2563435
ପ ୁ /371723 72 205 330କୃ ଚ  ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/072198
ପ ୁ /371724 45 205 331ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/072202
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ୀ /371725 44 205 332ନିେବଦିତା ମହାରଣା ସା ରାେଜଶ ମହାରଣା JTV2732139
ୀ /371726 35 205 333ଭାବନା ମହାରଣା ସା ମାନସକମୁାର ମହାରଣା JTV2730802

ପ ୁ /371727 70 205 334ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି ପି ଚ ମଣୀ ମହା ି YVY0674093
ପ ୁ /371728 58 205 335ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଚ  େଶଖର ମହା ି YVY0167379
ୀ /371729 47 205 336ନିତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି YVY0167387
ୀ /371730 46 205 337କୁ ଲତା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି YVY0374694

ପ ୁ /371731 54 205 338ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/072200
ୀ /371732 46 205 339ସଲିଳା ମହାରଣା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/043/072945
ୀ /371733 27 205 340ଶତା ୀ ମହାରଣା ପି ମେନାଜ ମହାରଣା YVY0674861
ୀ /371734 27 205 341ଜ୍ଞାନଶୀ ମହାରଣା ପି ରାେଜଶ ମହାରଣା YVY0674879

ପ ୁ /371735 27 205 342ସମିତ ମହାରଣା ପି ମେନାଜ ମହାରଣା YVY0674887
ପ ୁ /371736 59 205 343ସହେଦବ ସାସମଲ ପି ପଭାକର ସାସମଲ JTV2562957
ୀ /371737 50 205 344ସାଗରିକା ସାସମଲ ସା ସହେଦବ ସାସମଲ JTV2562940

ପ ୁ /371738 31 205 345ପିୟବତ ସାସମଲ ପି ଉଦୟନାଥ ସାସମଲ YVY0863878
ପ ୁ /371739 59 205 346ଛଇଳମଣି ସାଇଁ ପି ଭଜନି ସାଇଁ JTV2563476
ପ ୁ /381740 46 205 347ନିର ନ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା JTV2563575
ପ ୁ /381741 36 205 348ରାେଜଶ ରାୟ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ରାୟ YVY0167411
ପ ୁ /381742 58 205 349ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0703785
ପ ୁ /381743 55 205 350ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ JTV2562742
ୀ /381744 45 205 351ସସିତା ସାହୁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ JTV2562759

ପ ୁ /381745 24 205 352ଶଶିରି କା  ସାହୁ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY1040021
ୀ /381746 53 205 353କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/072947

ପ ୁ /381747 40 205 354ଶାରଦା ପସନନ୍  ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ JTV1487214
ପ ୁ /381748 52 205 355ପଥୃୀରାଜ ସାଇଁ ପି ଦୁଃଖିରାମ ସାଇଁ JTV2562809
ୀ /381749 48 205 356ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ପଥିୃରାଜ ସାଇଁ JTV2562791

ପ ୁ /381750 60 205 357ଅଜୟ ତିପାଠୀ ପି ସନାତନ ତିପାଠୀ YVY0167395
ପ ୁ /391751 53 205 358ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଦାସ JTV1703560
ୀ /391752 48 205 359ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0703843
ୀ /391753 64 205 360ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା କୃପାସି ୁ ମହା ି YVY0167437

ପ ୁ /391754 37 205 361ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି କପୃାସି ୁ ମହା ି YVY0167429
ୀ /391755 42 205 362ଅରୁ ତି ପତି ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପତି YVY0167445
ୀ /391756 42 205 363ପ ୂ ିର୍ମା ପତି ସା ଲକ୍ଷୀକା  ପତି YVY0703868
ୀ /391757 68 205 364ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଗେଜ  ସାହୁ JTV1582287
ୀ /391758 43 205 365ଭାନୁମତୀ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସାହୁ YVY0166645
ୀ /401759 75 205 366ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବାରିକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ YVY0210898

ପ ୁ /401760 54 205 367ଜଗନନ୍ାଥ ପ ୃ ି ପି ଶୀଧର ପ ୃ ି YVY0210906
ୀ /401761 46 205 368ଲତା କସୁମୁ ପ ୃ ି ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପ ୃ ି YVY0210914
ୀ /401762 41 205 369ପଜ୍ଞାପରମିତା ପ ୃ ି ସା ପକାଶ ଚ  ପ ୃ ି YVY0210922
ୀ /401763 37 205 370ଅରୁଣାରାଣୀ ପ ୃ ି ସା ବିକାଶ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0210930
ୀ /401764 34 205 371ହୀରା ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି YVY0210948
ୀ /401765 32 205 372ନୀଳା ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି YVY0210955
ପ ୁ /401766 51 205 373ସଶୁୀଲ ସାଇଁ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2563195
ୀ /401767 46 205 374ନଳିନୀପଭା ସାଇଁ ସା ସଶୁୀଲ ସାଇଁ JTV2563187

ପ ୁ /411768 49 205 375ସକୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV2563211
ପ ୁ /411769 45 205 376ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV2563203
ୀ /411770 44 205 377ଦିପୀକା ମହା ି ସା ସକୁା  କମୁାର ମହା ି YVY0814129

ପ ୁ /411771 83 205 378ପରି ନାୟକ ପି ନିଧି ନାୟକ YVY0806950
ୀ /411772 67 205 379ଦୁଲ ନାୟକ ସା ପରି ନାୟକ YVY0704015
ୀ /411773 50 205 380ତିେଳା ମା ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ JTV2731297
ପ ୁ /411774 48 205 381କନୁୁ ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ YVY0806968
ପ ୁ /411775 48 205 382କାଳ ୀ ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ YVY0806976
ୀ /411776 46 205 383ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା କନୁୁ ନାୟକ JTV1488709
ପ ୁ /411777 35 205 384େପନା ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ JTV2731511
ୀ /411778 35 205 385ସସିତା ନାୟକ ସା କାଳ ୀ ନାୟକ JTV2731123
ପ ୁ /411779 32 205 386ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ JTV1487917
ପ ୁ /411780 28 205 387ଚିନୟ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YVY0675058
ପ ୁ /421781 32 205 388େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ରମାକା  ରାଉତ JTV2563229
ପ ୁ /431782 66 205 389ଏମ୍ ପି େଚୗଧରୁୀ ପି ଏମ୍ େଚୗଧରୁୀ JTV2563690
ୀ /431783 32 205 390ଏମ୍ ଲକ୍ଷୀ ପି ଏମ୍ ପି େଚୖଧରୁୀ JTV2563708
ପ ୁ /431784 44 205 391ଶକି୍ତ ପସାଦ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି YVY0421529
ୀ /431785 57 205 392ଏମ୍ ପଦା ସା ଏମ୍ ପି େଚୗଧରୁୀ JTV2563351
ପ ୁ /441786 82 205 393ସରୁ ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ପହାଦ ଚ  ବିଶାଳ YVY0806935
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ୀ /441787 78 205 394ବିଣାପାଣୀ ବିଶାଳ ସା ସରୁପସାଦ ବିଶାଳ YVY0806927
ୀ /451788 64 205 395ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/072519

ପ ୁ /461789 80 205 396ଏମ୍ ରାମାଚାୟୁର୍ଲୁ ପି ଏମ୍ ଭି ରାଘବାଚାୟୁର୍ଲୁ YVY0210971
ୀ /461790 74 205 397ଏମ୍ ସୀତା ସା ଏମ୍ ରାମାଚାୟର୍ଲୁ YVY0210963
ୀ /471791 49 205 398ମନସା ଦାସ ସା ଦିବାକର ନାୟକ JTV2563237
ୀ /471792 32 205 399େମାନାଲିସା ମିଶ ପି ହର ପସାଦ ମିଶ YVY0728626
ୀ /471793 27 205 400ଲିସା ମିଶ ପି ହର ପସାଦ ମିଶ YVY0728543

ପ ୁ /471794 59 205 401ସକୁା  ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ YVY0699934
ପ ୁ /471795 53 205 402ଦିବାକର ନାୟକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ନାୟକ JTV2563252
ୀ /471796 49 205 403େସୗଦାମିନୀ ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ JTV2563245
ୀ /481797 42 205 404ମେନାରମା ବ ିଆ ସା ନବ କିେଶାର ବ ିଆ YVY0210997

ପ ୁ /491798 36 205 405ବିେନାଦ ବ ିଆ ପି େଦେବ  ବ ିଆ YVY0167452
ୀ /491799 34 205 406ଲୀନା ବ ିଆ ସା ଜିେତ  ବ ିଆ YVY0167460
ୀ /491800 42 205 407େଲାପାମଦୁା ମିଶ ସା ତପନ କମୁାର ଷଡ ୀ JTV2731453

ପ ୁ /491801 51 205 408ତପନ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି େଗାେଲାକ ଚ  ଷଢ ୀ JTV2731461
ୀ /501802 37 205 409ଇତିଶୀ ବ ିଆ ସା େହମ  କମୁାର ବ ିଆ YVY0806984
ୀ /501803 55 205 410ମଧମିୁତା ପ ା ସା ପଦଯ୍ନୁନ୍ ା କମୁାର ପ ା YVY0674523

ପ ୁ /501804 71 205 411ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/073077
ପ ୁ /511805 36 205 412ନାରାୟଣ ରକି୍ଷତ ପି ଚ କା  ରକି୍ଷତ JTV2563062
ୀ /511806 33 205 413ସବୁାସିନୀ ରାକି୍ଷତ୍ ସା ନାରାୟଣ ରାକି୍ଷତ୍ YVY0907972

ପ ୁ /521807 69 205 414ଯତୀ  ନାଥ େବେହରା ପି ମକୁୁ  େବେହରା YVY0704023
ପ ୁ /521808 26 205 415େକୗ ଭୁ ଦାସ ପି କିରଣ କମୁାର ଦାସ YVY0755140
ୀ /531809 36 205 416ରଶିତା ବ ିଆ ସା ବିଜୟ ବ ିଆ YVY0167478
ୀ /541810 43 205 417ଉନାବାଳା ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ JTV2563278
ୀ /541811 41 205 418ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YVY1077072
ୀ /541812 40 205 419ଇତିଶୀ SAHOO ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର SAHOO YVY1077049
ୀ /551813 55 205 420ଠୁକରିୁ ଦାସ ସା ବିପିନ୍ ଦାସ YVY0374702

ପ ୁ /551814 41 205 421ରବି  ଦାସ ପି ଆକଳିୁ ଦାସ YVY0167486
ୀ /551815 38 205 422ଗୀତା ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ YVY0167502
ୀ /551816 32 205 423େରାଜି ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ YVY0167494

ପ ୁ /551817 29 205 424ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ବିପିନୀ ଦାସ YVY0754754
ପ ୁ /561818 34 205 425ସଂଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ନିର ନ ମଲିକ YVY0167510
ପ ୁ /561819 28 205 426ବିଶ ରଂଜନ ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି YVY0674499
ପ ୁ /571820 50 205 427ମଣୃାଳକା ି ଦାସ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ YVY0755090
ପ ୁ /571821 33 205 428େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ YVY0167536
ପ ୁ /571822 28 205 429ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ YVY0167528
ପ ୁ /571823 45 205 430ପଭାକର ମଲିକ ପି ଗ ବର୍  ମଲିକ YVY0167544
ୀ /571824 41 205 431ଜୟ ି ମଲିକ ସା ପଭାକର ମଲିକ YVY0167551

ପ ୁ /571825 32 205 432ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ମନ େମାହନ ସାହୁ YVY0211003
ୀ /581826 43 205 433ବନେଜଯ୍ାସନ୍ା ପାଲ ସା ମଣୃାଳକା ି ଦାସ YVY0755082

ପ ୁ /581827 50 205 434ଦିଗବିଜୟୀ ଖାରେବଳ ପାତ ପି କୃ ିବାସ ପାତ YVY0814111
ପ ୁ /581828 33 205 435ମୀନେକତନ ସାହୁ ପି ନିଗମାନ  ସାହୁ YVY0167569
ୀ /591829 75 205 436ଲକ୍ଷୀ ବ ିଆ ସା ଆନ  ବ ିଆ YVY0703165

ପ ୁ /591830 48 205 437ନବକିେଶାର ବ ିଆ ପି ଆନ  ବ ିଆ YVY0807040
ପ ୁ /591831 48 205 438କଶୁ ବ ିଆ ପି ଆନ  ବ ିଆ YVY0704056
ୀ /591832 40 205 439ସବିତା ବ ିଆ ସା କୃଷ ବ ିଆ YVY0754895

ପ ୁ /591833 72 205 440ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ YVY0755074
ପ ୁ /591834 28 205 441ସବଯ୍ସାଚୀ ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YVY0728519
ୀ /591835 24 205 442େସୗମଶୀ ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0971416
ପ ୁ /591836 63 205 443ପଶନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ ର ଚରଣ ସାହୁ YVY0167577
ୀ /591837 54 205 444ଇ ୁେରଖା ସାହୁ ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0167585
ପ ୁ /591838 44 205 445ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଶ ର ଚରଣ ସାହୁ YVY0167593
ପ ୁ /601839 64 205 446େଦେବ  ବ ିଆ ପି ମେହ  ବ ିଆ YVY0704031
ୀ /601840 57 205 447ପମିଳା ବ ିଆ ସା େଦେବ  ବ ିଆ JTV2731271
ପ ୁ /601841 42 205 448ଜିେତ  ବ ିଆ ପି େଦେବ  ବ ିଆ JTV2731909
ୀ /601842 26 205 449ପଦିନୀ ବ ିଆ ପି ସାଗର କମୁାର ବ ିଆ YVY1040104
ୀ /601843 90 205 450ଲକ୍ଷୀ େବୱା ସା ମେହ  ବ ିଆ YVY0704049
ୀ /601844 67 205 451େଶଳୖବାଳା ଦାସ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ YVY0755066
ୀ /601845 39 205 452ସୀମଂଟିକା େଗାେଛୖତ ସା ପିୟୂଷ ପ ା YVY0674333
ୀ /601846 47 205 453ସଜନୀ କଅୁଁର ସା ନାରାୟଣ କଅୁଁର YVY0908152
ପ ୁ /601847 67 205 454କୃ  ଚ  ପ ା ପି େଦୖତାରୀ ପ ା YVY0674911
ୀ /601848 60 205 455ତିେଳା ମା ପ ା ସା କୃ  ତ  ପ ା YVY0674341
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ପ ୁ /601849 39 205 456ପିୟୁଷ ପ ା ପି କୃ  ଚ  ପ ା YVY0674325
ୀ /601850 33 205 457ସସିତା ସାହୁ ସା ଦି ି ରଂଜନ ସାହୁ YVY0674184

ପ ୁ /611851 73 205 458ମଦନ ବ ିଆ ପି ବନମାଳୀ ବ ିଆ YVY0705210
ୀ /611852 71 205 459ମିନା ବ ିଆ ସା ମଦନ ବ ିଆ JTV1499524

ପ ୁ /611853 45 205 460େହମ  ବ ିଆ ପି ମଦନ ବ ିଆ JTV1486976
ପ ୁ /611854 40 205 461ଶଶିରି ବ ିଆ ପି ମଦନ ବ ିଆ JTV1486711
ୀ /611855 39 205 462ମମତା ବ ିଆ ସା ଶ ର ବ ିଆ JTV1488048
ୀ /611856 39 205 463ଇତିଶୀ ବ ିଆ ସା େହମ  ବ ିଆ YVY0754689
ୀ /611857 29 205 464ପଜୂା ଶୀ ବ ିଆ ସା ଶଶିରି ବ ିଆ YVY0907618

ପ ୁ /611858 42 205 465ତୁଷାରକା ି ଦାସ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ YVY0755058
ପ ୁ /621859 45 205 466ଅଭୟ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ JTV2562874
ପ ୁ /621860 38 205 467ଶ ର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ YVY0703876
ପ ୁ /621861 49 205 468ସକୁା  କମୁାର େଜଠୀ ପି ଅନାଦି େଜଠୀ JTV2563724
ୀ /621862 50 205 469ମ ଲୁତା ମହା ି ସା ଦିପକ କମୁାର ମହା ି YVY0814103

ପ ୁ /621863 22 205 470େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି YVY1115443
ୀ /621864 56 205 471ଅଳକା ପ ା ସା ଚି  ର ନ ପ ା JTV2563096

ପ ୁ /621865 42 205 472ରାେଜଶ ଶମର୍ା ପି ମେହଶ ପସାଦ ଶମର୍ା JTV2563070
ପ ୁ /631866 81 205 473ରାମଚ  ବ ିଆ ପି ବା ାନିଧି ବ ିଆ OR/06/043/070058
ୀ /631867 77 205 474ମେନାରମା ବ ିଆ ସା ରାମଚ  ବ ିଆ YVY0166678

ପ ୁ /631868 59 205 475େପମାନ  ବ ିଆ ପି ରାମଚ  ବ ିଆ OR/06/043/070861
ପ ୁ /631869 56 205 476ନିମାଇ ଁଚରଣ ବ ିଆ ପି ରାମ ଚ  ବ ିଆ OR/06/043/070862
ପ ୁ /631870 51 205 477ଅଜୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ରାମଚ  ବ ିଆ JTV1499086
ୀ /631871 47 205 478ରାଜଲକ୍ଷୀ ବ ିଆ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ବ ିଆ YVY0703884
ୀ /631872 44 205 479ଦି ୀ ରାଣୀ ବ ିଆ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବ ିଆ JTV2731198
ୀ /631873 44 205 480ମିନାକ୍ଷୀ ବ ିଆ ସା େପମାନ  ବ ିଆ JTV2731164
ୀ /631874 26 205 481ଶ ାସମୁନ ବ ିଆ ପି େପମାନ  ବ ିଆ YVY0755116
ୀ /631875 22 205 482ସତିୃ ସମୁନ ବ ିଆ ପି େପମାନ  ବ ିଆ YVY1115591
ୀ /631876 22 205 483ସତିୃ ସମୁନ ବ ିଆ ପି େପମାନ  ବ ିଆ YVY1088525

ପ ୁ /631877 21 205 484ପତୀକ ର ନ ବ ିଆ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ବ ିଆ YVY1088533
ୀ /631878 57 205 485ଛବିରାଣୀ େଜନା ସା ସବୁାସ ଚ  େଜନା YVY0907626
ୀ /631879 39 205 486ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି YVY0755033

ପ ୁ /631880 62 205 487ହଳଧର ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ YVY0908202
ୀ /631881 60 205 488ସ ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ହଳଧର ନାୟକ YVY0908178

ପ ୁ /631882 38 205 489ଦିଲିପ ରାୟ ପି ମ ୁଳି ରାୟ YVY0754713
ୀ /631883 39 205 490ପଣମିକା ସାମ ରାୟ ପି ନିଗମାନ  ସାମ ରାୟ YVY0674432

ପ ୁ /631884 36 205 491ସଜିୁତ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ନିଗମାନ  ସାମ ରାୟ YVY0674424
ୀ /641885 42 205 492ସବିତା ଦାସ ସା ବିପିନ୍ ଦାସ YVY0167619
ୀ /641886 37 205 493ଅଲିଭା ମହା ି ସା ପକାଶ ଚ  ମହା ି YVY0755025
ୀ /651887 39 205 494ସଶୁା ୀ ଦାସ ସା ରତନ ଦାସ YVY0167627

ପ ୁ /651888 33 205 495ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁେଦବ ଦାସ YVY0167635
ପ ୁ /651889 46 205 496ପକାଶଚ  ମହା ି ପି େକଳୁଚରଣ ମହା ି YVY0755017
ପ ୁ /661890 36 205 497କୃ ଚ  ମାେଦଳୀ ପି ସେପନ୍ଶର ମାେଦଳୀ YVY0319335
ପ ୁ /661891 46 205 498ବି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପି ବି ସାମୟା JTV2563088
ୀ /661892 43 205 499ଡି ରାମଣା ସା ଡି ଭଗବତି ରାଓ JTV2563104

ପ ୁ /661893 46 205 500ଡି ଭଗବତି ରାଓ ପି ଡି ଆଚାନା ରାଓ JTV2563336
ପ ୁ /661894 43 205 501ବି. ତାତା ରାଓ ପି ବି. ଆ ୟା JTV2563120
ପ ୁ /661895 38 205 502ସଲୁ ଶ ର ରାଓ ପି ଏସ୍ ବିମୟା JTV2563112
ପ ୁ /661896 36 205 503ଇ ଶୀନୁ ରାଓ ପି ଇ. େବାେଗଶ JTV2563138
ପ ୁ /661897 53 205 504ଗଗନବିହାରି ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ  ୁସାହୁ YVY0755009
ପ ୁ /671898 37 205 505ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା YVY0754762
ୀ /671899 34 205 506ରୁପାଲୀ େବେହରା ସା ମାନସ କମୁାର େବେହରା YVY0754770
ପ ୁ /671900 85 205 507ଆକଳିୁ ଦାସ ପି ଚ  ଦାସ JTV1532464
ୀ /671901 69 205 508ର ା ଦାସ ସା ଆକଳିୁ ଦାସ JTV1487693
ପ ୁ /671902 56 205 509ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0705129
ୀ /671903 51 205 510ମେନାରମା ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ YVY0703892
ପ ୁ /671904 49 205 511ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0814095
ପ ୁ /671905 48 205 512ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଆକଳିୁ ଦାସ JTV1499797
ପ ୁ /671906 36 205 513େକଶବ ଦାସ ପି ବସ କମୁାର ଦାସ JTV2731131
ୀ /671907 23 205 514ଦି ୀ ମୟୀ ଦାସ ପି ଅମଲୂଯ୍ ଦାସ YVY1029834
ପ ୁ /671908 49 205 515ରାମାସମଝୁ୍ ପସାଦ ପି ବାେଗଦୁ ପସାଦ JTV2563146
ପ ୁ /671909 61 205 516ମନୁସି ଶାହା ପି ନୂନୁଲାଲ ଶାହା YVY0374710
ୀ /671910 42 205 517େଗୗରୀବାଳା ସାହୁ ସା ଗଗନବିହାରି ସାହୁ YVY0754994
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ପ ୁ /671911 42 205 518ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0167643
ୀ /671912 39 205 519େସାନାଲି ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0167650

ପ ୁ /671913 62 205 520ମସୁାଫିର ଶମର୍ା ପି ଠାକରୁ ଶମର୍ା YVY0703512
ପ ୁ /671914 44 205 521ଅନିଲ ଶମର୍ା ପି ମଶୁାଫିର୍ ଶମର୍ା YVY0167668
ପ ୁ /671915 40 205 522ରାମ ପକୁାର ଶମର୍ା ପି ମଶୁାଫିର୍ ଶମର୍ା YVY0167676
ପ ୁ /671916 39 205 523ରାଜୁ ଶମର୍ା ପି ମଶୁାଫିର୍ ଶମର୍ା YVY0167684
ୀ /671917 42 205 524ପନୁମ ସିଂ ସା କି ା ସିଂ YVY0674390
ୀ /671918 21 205 525ସେ ାଷୀ ସିଂ ପି କି ା ସିଂ YVY1088608

ପ ୁ /681919 54 205 526ନିର ନ ମଳିକ ପି ଗଣୁ ମଳିକ YVY0807016
ୀ /681920 25 205 527ରଶିତା ମଲିକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମଲିକ YVY1088582
ୀ /681921 84 205 528ରସି ମଲିକ ସା ଗଣୁ ମଲିକ YVY0807065
ୀ /681922 53 205 529ମ ଲୁତା ମଲିକ ସା ନିର ନ ମଲିକ YVY0807008
ୀ /681923 24 205 530େମାନାଲିସା ମଲିକ ପି ନିର ନ ମଲିକ YVY1088558
ୀ /681924 22 205 531ରି ି  ମଲିକ ସା ଚିନୟ କମୁାର ମଲିକ YVY1088830

ପ ୁ /691925 60 205 532ବାବାଜୀଚରଣ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY0806943
ପ ୁ /691926 54 205 533ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ JTV1499854
ୀ /691927 50 205 534ଅନିତା ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ JTV1488238
ୀ /691928 48 205 535ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV1488220
ୀ /691929 27 205 536ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ YVY0754507

ପ ୁ /691930 26 205 537େଦବାଶସି ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ YVY0754481
ପ ୁ /691931 28 205 538ଦୀପକ ରାଉତ ପି ଦୀବାକର ରାଉତ YVY0728691
ପ ୁ /691932 59 205 539ଭମରବର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YVY0167692
ପ ୁ /691933 44 205 540ସବୁାସ ସାଇଁ ପି ଭିମେସନ ସାଇଁ YVY0754515
ୀ /691934 33 205 541ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ସବୁାସ ସାଇଁ YVY0754523
ୀ /701935 40 205 542ନିତୁଶୀ ଦାସ ସା ଆଶଷି୍ ଦାସ YVY0754960
ୀ /701936 32 205 543ମାନସୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ YVY0674770
ୀ /701937 31 205 544ପୀୟ ା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ YVY0728618

ପ ୁ /701938 28 205 545ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ YVY0754473
ପ ୁ /701939 35 205 546ଦିପକ କମୁାର ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି JTV2563161
ୀ /701940 29 205 547ଭାଗଯ୍ଶୀ ରାଉତ ପି ଦିବାକର ରାଉତ YVY0728600

ପ ୁ /711941 67 205 548ରେମଶଚ  ଦାସ ପି େଦୖତାରୀ ଦାସ YVY0703546
ପ ୁ /711942 67 205 549ଗଣୁନିଧି ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ YVY0813964
ପ ୁ /711943 64 205 550ଶୀନିବାସ ଦାସ ପି େଦୖତାରୀ ଦାସ YVY0703538
ୀ /711944 60 205 551ବିଦଯ୍ତୁଲତା ଦାସ ସା ଶୀନିବାସ ଦାସ YVY0703496
ୀ /711945 59 205 552ବୁଲି ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ YVY0166736
ୀ /711946 56 205 553ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଗଣୁନିଧି ଦାସ YVY0813972

ପ ୁ /711947 50 205 554େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YVY0703553
ୀ /711948 37 205 555ସରିତା ଦାସ ସା େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ YVY1029842

ପ ୁ /711949 26 205 556ପିୟକା  ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ YVY0754499
ୀ /721950 60 205 557ଫସୁୀ ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଦାସ YVY0166744

ପ ୁ /721951 45 205 558ମ ରାଜ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ JTV1703230
ପ ୁ /721952 44 205 559ଚ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ JTV1488683
ୀ /721953 42 205 560ପତିମା ଦାସ ସା ଚ ନ ଦାସ JTV1488691

ପ ୁ /721954 42 205 561ଦୀପକ ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ JTV1487222
ପ ୁ /721955 40 205 562ମାନସ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ YVY0674259
ପ ୁ /721956 62 205 563ବଟକୃ  ମହାରଣା ପି ଶୀରାମ ମହାରଣା YVY0167718
ୀ /721957 54 205 564ମ ବୁାଳା ମହାରଣା ସା ବଟକୃ  ମହାରଣା YVY0167726
ୀ /721958 32 205 565ବି ୁପିୟା ମହାରଣା ପି ବଟକୃ  ମହାରଣା YVY0167734
ୀ /721959 60 205 566ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଧିେର  ମହା ି YVY0167742
ୀ /721960 38 205 567େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ବାବୁ ମହା ି JTV2563153
ୀ /721961 30 205 568ସନିୁତା ମହା ି ପି େକଶବ ଚ  ମହା ି YVY0728634
ୀ /721962 38 205 569ଅନିତା ରଥ ସା ମାନସ ରଂଜନ ଦାଶ YVY0674648
ୀ /731963 78 205 570ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ YVY0704064
ୀ /731964 68 205 571ସଷୁମା ଦାସ ସା ନବ କିେଶାର ଦାସ JTV1499649
ପ ୁ /731965 67 205 572ନବକିେଶାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ JTV1499557
ପ ୁ /731966 53 205 573ବଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ JTV1488253
ପ ୁ /731967 51 205 574ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ YVY0703694
ପ ୁ /731968 50 205 575ଭ କିେଶାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ JTV1499425
ପ ୁ /731969 49 205 576ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ JTV1499193
ୀ /731970 49 205 577େଗାଲାପ ଦାସ ସା ବଜକିେଶାର ଦାସ JTV1499698
ପ ୁ /731971 48 205 578ସ ୟ ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ JTV1487404
ୀ /731972 45 205 579ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ଭ କିେଶାର ଦାସ OR/06/043/072957
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ୀ /731973 44 205 580ଭାରତୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV1488089
ପ ୁ /731974 37 205 581ସଶୁା  ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ JTV2730919
ପ ୁ /731975 36 205 582ସମୁ  ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ YVY0166777
ୀ /731976 36 205 583ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ JTV2730901

ପ ୁ /731977 36 205 584ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ ପି ବଜ କିେଶାର ଦାସ JTV2731289
ୀ /731978 34 205 585ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ବଜ କିେଶାର ଦାସ JTV2730992
ୀ /731979 31 205 586ରୁବୀନା ଦାସ ସା ସମୁ  ଦାସ YVY0908004
ୀ /731980 26 205 587ସଚିୁସିତା ଦାସ ପି ରାଜ୍ କିେଶାର ଦାସ YVY0754952

ପ ୁ /731981 26 205 588ପନୁଯ୍ବିତ ଦାସ ପି ଭ  କିେଶାର ଦାସ YVY0754929
ପ ୁ /731982 26 205 589ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YVY0754937
ପ ୁ /731983 25 205 590ସତଯ୍ବିତ୍ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY0907758
ୀ /731984 24 205 591େଦବିପିୟା ଦାସ ସା ଜିେତଂଦ କମୁାର ଦାସ YVY1283837
ୀ /731985 21 205 592ଶମିର୍ ା ଦାସ ପି ସଂଜୟ ଦାସ YVY1240894

ପ ୁ /731986 35 205 593ଯବୁରାଜ ନାୟକ ପି ଅନୁପ କମୁାର ନାୟକ YVY0674473
ପ ୁ /731987 34 205 594ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ YVY0167759
ପ ୁ /731988 33 205 595ଚିନୟ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ YVY0167767
ପ ୁ /731989 31 205 596ଧରମ ରାଜ ନାୟକ ପି ଅନୁପ କମୁାର ନାୟକ YVY0674481
ପ ୁ /731990 29 205 597ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY0674515
ୀ /731991 39 205 598ମମତା ପ ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପ ା YVY0908483

ପ ୁ /741992 59 205 599େଦାଳ େଗାବି  ପାତ ପି ବଂଶୀଧର ପାତ YVY0211011
ୀ /741993 50 205 600ସଜୁାତା ମଂଜରୀ ସାମଲ ସା େଦାଳ େଗାବି  ପାତ YVY0211029

ପ ୁ /751994 66 205 601ନିର ନ ଦାସ ପି ଧବୃ ଚତଣ ଦାସ JTV1499342
ୀ /751995 66 205 602େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ JTV1499490
ୀ /751996 43 205 603ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ସଂଜୟ ଦାସ JTV1487370
ୀ /751997 43 205 604ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ରଂଜନ ଦାସ JTV1620772

ପ ୁ /751998 42 205 605ପେଦାସ କମୁାର ଦାସ ପି େଦେବ  କମୁାର ଦାସ JTV1487123
ୀ /751999 40 205 606ରଶିରଂଜିତା ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ JTV1487099

ପ ୁ /752000 29 205 607ସ ୟ ମାହାରଣା ପି େବୖକୁ  ମହାରଣା YVY1029990
ୀ /752001 35 205 608କାଳିଆ ସାହୁ ପି ରାଜା ରାମ ସାହୁ YVY1030014
ୀ /752002 34 205 609ସନିୁତା ସାହୁ ସା ରାେଜ  ସାହୁ YVY0907790
ୀ /752003 33 205 610ଆଶା ସାହୁ ସା କାଳିଆ ସାହୁ YVY0907774

ପ ୁ /752004 30 205 611ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ ପି ଫଲୁଚ  ମେଭୟା ସାହୁ YVY1029875
ପ ୁ /762005 35 205 612ସଶୁା  େସଠୀ ପି ପଫଲୁ େସଠୀ JTV2563179
ପ ୁ /772006 33 205 613ରଜତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ YVY0167783
ପ ୁ /772007 56 205 614ବି ୁଚରଣ େସଠୀ ପି ହାଡିବ ୁ େସଠୀ JTV1500008
ପ ୁ /772008 29 205 615ସ ୟ େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ YVY0674127
ପ ୁ /772009 28 205 616ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ YVY0674143
ପ ୁ /772010 33 205 617ସାଇଶଭୁ ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ JTV2562858
ପ ୁ /782011 40 205 618ଚ ନ କମୁାର େଜନା ପି ନିଳମଣୀ େଜନା YVY0167809
ୀ /782012 37 205 619ସୀତା େଜନା ସା ଚ ନ କମୁାର େଜନା YVY0167817
ୀ /782013 28 205 620ଗାୟତୀ େସଠୀ ପି ପଫଲୁ େସଠୀ YVY0674275
ୀ /792014 28 205 621ଶାବଣୀ ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ YVY0674283

ପ ୁ /802015 28 205 622ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YVY0674549
ପ ୁ /802016 67 205 623ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ JTV2563344
ପ ୁ /802017 37 205 624ଅମିତ ବିକମ ଦାଶ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ JTV2563310
ପ ୁ /802018 33 205 625ସମିୁତ୍ ବିକମ ଦାଶ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ YVY0703710
ୀ /802019 51 205 626ଟୁନି ମହା ି ସା ମକରଧଜ ମହା ି YVY0754788
ୀ /802020 32 205 627େଦବସିତା ପରିଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା JTV2563286

ପ ୁ /802021 37 205 628ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି କୁ  ସାହୁ YVY0167833
ୀ /802022 33 205 629ନିହାରୀକା ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ସାହୁ YVY0703702
ୀ /802023 27 205 630ସତିୃ ସାହୂ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୂ YVY1216688
ପ ୁ /802024 32 205 631ବସେୁଦବ ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0167825
ପ ୁ /802025 51 205 632ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶ ର ଚରଣ ସାଇଁ YVY0167841
ୀ /802026 48 205 633ମମତା ସାଇଁ ସା ପଶା  ସାଇଁ YVY0167858
ପ ୁ /812027 51 205 634େପମାନ  ବାରିକ ପି ଯଦୁମଣି ବାରିକ JTV2563047
ୀ /812028 48 205 635କୃ ପିୟା ବାରିକ ସା େପମାନ  ବାରିକ JTV2562973
ପ ୁ /812029 38 205 636ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ YVY0167882
ପ ୁ /812030 23 205 637ସଧିୁର ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YVY1040096
ୀ /812031 65 205 638ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ YVY0703272
ୀ /812032 37 205 639ଅମିତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2563880
ୀ /812033 35 205 640ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ନୀରଦ କମୁାର ସାହୁ JTV2563013
ପ ୁ /812034 25 205 641ସବୁାଷ ଚ  େସଠୀ ପି ରବି  େସଠୀ YVY0908244
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ପ ୁ /812035 38 205 642ପବିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିମାଧର େସଠୀ YVY0167890
ପ ୁ /812036 27 205 643ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବି  କମୁାର େସଠୀ YVY1040039
ୀ /822037 58 205 644ପ ୁ େରଣ ୁମହା ି ସା ଅନ ଚରଣ ମହା ି YVY0754606
ୀ /822038 40 205 645ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV2563716
ୀ /822039 38 205 646ଅପିର୍ତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ JTV2563799
ୀ /832040 43 205 647ପ ୂ ିର୍ମା ମହାପାତ ସା ଜଗଦିଶ ମହାପାତ YVY0167908
ୀ /842041 47 205 648ଶଭୁରତନ୍ମ ଦୁବାପଲୀ ସା ମାଲଯ୍ାଦୀ ଦୁବାପଲୀ JTV2563377

ପ ୁ /842042 42 205 649ଶୀନିବାସଲୁୁ େକାଲା ପି ରାମରଂଜନ େକାଲା JTV2563831
ୀ /842043 34 205 650ପସନନ୍  ଲକ୍ଷୀ େକାଲା ସା ଶୀନିବାସଲୁୁ େକାଲା JTV2563815
ୀ /852044 42 205 651ବିଶେମାହିନୀ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା YVY0754796

ପ ୁ /852045 58 205 652େବୖେଲାଚନ ପଢିହାରୀ ପି ପାଣକୃ  ପଢିହାରୀ YVY0167916
ପ ୁ /852046 35 205 653ବିଶର ନ ପଢିହାରୀ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପଢିହାରୀ YVY0167924
ପ ୁ /852047 28 205 654ହିମାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସମୀର କମୁାର ସାହୁ YVY0674218
ପ ୁ /862048 48 205 655ପକାଶ େବେହରା ପି ଇଶର ଚ  େବେହରା YVY0754804
ପ ୁ /862049 54 205 656ରୁପ ନାରାୟଣ ବିଶାଳ ପି ଭମରବର ବିଶାଳ YVY0167965
ୀ /862050 48 205 657ତନୁଲତା ବିଶାଳ ସା ରୁପ ନାରାୟଣ ବିଶାଳ YVY0167973
ୀ /862051 26 205 658ସସିତା ବିଶାଳ ପି ରୁପ ନାରାୟଣ ବିଶାଳ YVY1029958

ପ ୁ /862052 36 205 659କବି  ଧଳ ପି ରାମଚ  ଧଳ JTV2563823
ପ ୁ /862053 54 205 660ବବୁବାହାନ େଜନା ପି େବୖକୁ  ନାଥ େଜନା YVY0167999
ୀ /862054 34 205 661ଲକି ପରିଡା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପରିଡା YVY0167957

ପ ୁ /862055 51 205 662ଅୟଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭାବଗାହୀ ରାଉତ YVY0167932
ୀ /862056 50 205 663ଇରାନୀ ରାଉତ ସା ଅୟଶ କମୁାର ରାଉତ YVY0167940

ପ ୁ /862057 59 205 664େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି ନାଲୁ ସାହୁ JTV2562965
ପ ୁ /862058 54 205 665ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ପହଲି ସାହୁ JTV2563369
ପ ୁ /862059 43 205 666ମାଧବ ସାଇଁ ପି ରାଘବ ସାଇଁ YVY0167981
ୀ /872060 55 205 667ଉଲାସ ମ ରୀ ମହାପାତ ସା କମଳ େଲାଚନ ସାମଲ YVY0699942

ପ ୁ /872061 66 205 668ରବି  କମୁାର ରାଉତ ପି କଳୁମଣି ରାଉତ JTV2563856
ୀ /872062 58 205 669େପମଲତା ରାଉତ ସା ରବି  କମୁାର ରାଉତ JTV2563864
ୀ /872063 46 205 670ଝୁନାବାଲା ସାହୂ ସା କାଳ ୀ ଚରଣ ସାହୂ YVY1291350
ୀ /872064 20 205 671କାଜଲ ସାହୂ ପି କାଳଂଦୀ ଚରଣ ସାହୂ YVY1291657

ପ ୁ /872065 56 205 672କମଳ େଲାଚନ ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ JTV2563807
ୀ /872066 27 205 673େସାମାଲିନ ସାମଲ ପି କମଳ େଲାଚନ ସାମଲ YVY0674747

ପ ୁ /872067 25 205 674ସମିତ୍ ର ନ ସାମଲ ପି କମଳ େଲାଚନ ସାମଲ YVY0907808
ପ ୁ /872068 49 205 675ବରଦା ପସନନ୍ ଶତପଥି ପି ବହାନ  ଶତପଥି JTV2563849
ୀ /882069 36 205 676େସନ୍ହଲତା ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ YVY0703728

ପ ୁ /892070 35 205 677ବିକମ ମହାପାତ ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ JTV2563500
ୀ /892071 68 205 678କୁ ିଲତା ମହାପାତ ସା ବୃ ାବନ ମହାପାତ YVY0574756

ପ ୁ /892072 34 205 679ର ନ ମହାପାତ ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ YVY0574764
ୀ /902073 33 205 680ସମିୁତା ଦାସ ସା ମିଲନ କମୁାର ଦାସ YVY0211052
ୀ /902074 81 205 681ସମୁନ େଦବୀ ସା ପଦ ବାହାଦୂର YVY0211060

ପ ୁ /902075 33 205 682ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ ପି ସକୁା  ଚ  ମଲିକ YVY0168005
ପ ୁ /902076 26 205 683େହମ  କମୁାର ମଲିକ ପି ସକୁା ଚ  ମଲିକ YVY0754986
ପ ୁ /902077 54 205 684ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ନରହରି ମହା ି YVY0433920
ପ ୁ /902078 52 205 685ହଳଧର ପାଳ ପି ପଦନ ପାଳ YVY0211037
ୀ /902079 41 205 686ନୟନା ବାଳା ପାଳ ସା ହଳଧର ପାଳ YVY0211045
ୀ /902080 44 205 687ଚିନୟୀ ସାହା ସା ବମ ବାହାଦୂର ସାହା YVY0242933

ପ ୁ /902081 26 205 688ଦିପ ୁବାହାଦୁର ସାହା ପି େଲଟ ବାମ ବାହାଦୁର ସାହା YVY0908418
ପ ୁ /902082 25 205 689ପଦିପ ବାହାଦୁର ସାହା ପି ବାମ ବାହାଦୁର ସାହା YVY0908434
ପ ୁ /902083 65 205 690ବାବୁ ସିଂ ପି ନଥ ୁସିଂ YVY0168013
ୀ /902084 37 205 691ସ ୀତା ସାଇଁ ସା ମଳୟ ସାଇଁ YVY0703744
ୀ /912085 35 205 692ଜମନୁା ମଲିକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ YVY0674895
ୀ /922086 67 205 693କା ନବାଳା ଦାସ ସା ପତିତପାବନ ଦାସ YVY0813980
ୀ /922087 49 205 694ନିରୁପମା ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0168047
ପ ୁ /922088 39 205 695ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ YVY0813998
ୀ /922089 36 205 696ମିଟି ଦାସ ସା ରାେକଶ ଦାସ YVY0168039
ୀ /922090 35 205 697ଜୟ ି ଦାସ ସା ଶ ର କମୁାର ଦାସ YVY0168021
ପ ୁ /932091 41 205 698ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY0168054
ୀ /932092 54 205 699ଅନିତା ଦାଶ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0168070
ପ ୁ /932093 33 205 700ସତଯ୍ ଶ ର ଦାଶ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0168062
ୀ /942094 41 205 701ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ନେରା ମ େବେହରା YVY0168088
ପ ୁ /952095 32 205 702େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ମହାପାତ YVY0211078
ପ ୁ /952096 26 205 703େସୗମଯ୍ ନ ମହାପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ମହାପାତ YVY0907717
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ପ ୁ /962097 70 205 704ରବି  ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ YVY0703751
ୀ /962098 63 205 705ଦୁଲା ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ YVY0703769
ୀ /962099 68 205 706ପଭାତ ନଳିନୀ ମହା ି ସା ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YVY0806992

ପ ୁ /972100 53 205 707ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YVY0754531
ପ ୁ /972101 28 205 708ଶଭୁ ଶ ର ଦାଶ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0674630
ୀ /972102 42 205 709ପଦାସିନୀ ମହା ି ସା ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି JTV2563872

ପ ୁ /982103 77 205 710େଗୗରା  ଦାସ ପି ହରି ଦାସ JTV1500123
ପ ୁ /982104 71 205 711ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ YVY0754879
ୀ /982105 70 205 712ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା େଗୗରା  ଦାସ JTV1499896
ୀ /982106 65 205 713ବନଶୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0754887

ପ ୁ /982107 52 205 714ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି େଗୗରା  ଦାସ JTV1500115
ପ ୁ /982108 50 205 715ଚ କା  ଦାସ ପି େଗୗରା  ଦାସ JTV1499870
ପ ୁ /982109 48 205 716ରେମଶଚ  ଦାସ ପି େଗୗରା  ଦାସ JTV1499243
ପ ୁ /982110 47 205 717ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV1486992
ୀ /982111 45 205 718ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ କା  ଦାସ JTV1499920
ୀ /982112 43 205 719େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ JTV1487818

ପ ୁ /982113 42 205 720ସଂଜୟ ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ JTV1486844
ପ ୁ /982114 27 205 721ଶଭୁମ ଦାସ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ କା  ଦାସ YVY0754721
ୀ /982115 27 205 722େଲାପାମଦୁା ଦାସ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ କା  ଦାସ YVY0754697
ୀ /982116 44 205 723ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାଶ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାଶ JTV2730893

ପ ୁ /982117 28 205 724ବିେରନ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ବହାନ  ପାଣିଗାହୀ YVY0754838
ପ ୁ /982118 27 205 725ଜଗବ ୁ ପାଣିଗାହୀ ପି କବିରାଜ ପାଣିଗାହୀ YVY0908335
ୀ /982119 42 205 726ସଲୁକ୍ଷଣା ରାଉତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YVY0754861

ପ ୁ /982120 32 205 727ଅସୀମ ଅନୁପମ ସାଇଁ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ସାଇଁ JTV2563526
ୀ /992121 42 205 728ରିନା େବଉରା ସା ସ ଦ େବଉରା YVY1282383

ପ ୁ /992122 69 205 729ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ ନାଥ ଦାସ JTV1498955
ପ ୁ /992123 60 205 730ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାସ JTV1486901
ୀ /992124 54 205 731ସ  ୁଦାସ ସା େଭାଳି ଦାସ YVY0168096

ପ ୁ /992125 48 205 732କଳି  କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV1499581
ୀ /992126 48 205 733େସନ୍ହା ଳୀ ଦାସ ସା କିରଣ ଦାସ YVY0433938

ପ ୁ /992127 48 205 734ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ YVY1299064
ୀ /992128 45 205 735େମୗସମୁୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ JTV1500156
ୀ /992129 45 205 736ମନସିନୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YVY0814004
ୀ /992130 44 205 737କି ାକାେବରୀ ଦାସ ପି ଅନୀଲ ଦାସ JTV1498914
ୀ /992131 43 205 738ତପସିନୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ JTV1499888

ପ ୁ /992132 39 205 739ସବୁତ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ JTV2737609
ପ ୁ /992133 38 205 740ଶାଶତ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV2731495
ପ ୁ /992134 25 205 741ପିୟବତ ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0908343
ୀ /992135 23 205 742ଅଂକିତା ଦାସ ପି ଆେଲାକକମୁାର ଦାସ YVY1066828
ୀ /992136 68 205 743କି ିର୍ପଭା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ JTV1488824
ୀ /992137 46 205 744ଭାରତୀ ମହା ି ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ JTV1552868
ୀ /992138 64 205 745ସଷୁମା ପରିଜା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV1498948

ପ ୁ /992139 78 205 746େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି ୰ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY1228071
ୀ /992140 43 205 747ସସିତା ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YVY1228063
ୀ /992141 21 205 748ଅେରାସିଖା ସାହୁ ପି ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YVY1282391

ପ ୁ /1002142 47 205 749ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0703470
ୀ /1002143 44 205 750ରଂଞୁଶୀ ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY0703777
ୀ /1002144 24 205 751େରାଜାଲିନ୍ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY1115518

ପ ୁ /1002145 29 205 752ସାଇ ଜୟ ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି YVY0754614
ପ ୁ /1002146 61 205 753ଅନ ଚରଣ ମହା ି ପି େଗାବି ଚ  ମହା ି YVY0754598
ପ ୁ /1002147 32 205 754ପୀୟୁଷର ନ ମହା ି ପି ଅନନ୍ତଚରଣ ମହା ି YVY0754622
ପ ୁ /1002148 48 205 755ରାଧନୁାଥ ମଳିକ ପି ଶୀଧର ମଳିକ YVY0814020
ପ ୁ /1002149 34 205 756ଜଗଦିଶ ମଳିକ ପି ଯଦୁନାଥ ମଳିକ YVY0168104
ୀ /1002150 35 205 757ମଧସିୁତା ମଲିକ ସା ରାଧ ୁନାଥ ମଲିକ YVY0674507
ପ ୁ /1012151 63 205 758ନେର  ଦାସ ପି ଗେଜ  ଦାସ YVY0703793
ପ ୁ /1012152 59 205 759ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଧି ଦାସ YVY0168112
ୀ /1012153 59 205 760ବିମଳା ଦାସ ସା ନେର  ଦାସ YVY0703454
ୀ /1012154 49 205 761ସରସତୀ ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ YVY0168120
ପ ୁ /1012155 42 205 762ଅଜୟ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1486893
ପ ୁ /1012156 40 205 763ଆଶୀଷ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1488071
ପ ୁ /1012157 38 205 764ଅତୀଷ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1487677
ୀ /1012158 38 205 765ଡଲି ଦାସ ସା ଅତିସ କମୁାର ଦାସ YVY1115526
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ପ ୁ /1012159 21 205 766େଦବୀ ପସାଦ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY1216761
ୀ /1022160 37 205 767ସ ର୍ପଭା ଦାସ ସା ସଧୁାକର ଦାସ JTV1488097

ପ ୁ /1022161 21 205 768ସଂଗାମ ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ YVY1240928
ୀ /1022162 35 205 769ଚିନୟୀ ପ ନାୟକ ପି ଚି ର ନ ପ ନାୟକ YVY0168138

ପ ୁ /1032163 67 205 770ରଣଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ JTV1694272
ୀ /1032164 63 205 771ଝୁନୁରାଣୀ ଦାସ ସା ରଣଜିତ ଦାସ OR/06/043/073082

ପ ୁ /1032165 63 205 772ପଦଚରଣ ଦାସ ପି ନେଗ  ଦାସ JTV1499714
ପ ୁ /1032166 63 205 773େଲାଚନ ଦାସ ପି ନେଗ  ଦାସ YVY0581827
ପ ୁ /1032167 60 205 774ବାଦଲ ଦାସ ପି ନେଗ  ଦାସ JTV1500099
ୀ /1032168 58 205 775େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା େଲାଚନ ଦାସ YVY0581835
ୀ /1032169 52 205 776ପତିମା ଦାସ ସା ପଦ ଦାସ JTV1693753
ୀ /1032170 51 205 777ସମିୁତା ଦାସ ସା ବାଦଲ ଦାସ YVY0581843
ୀ /1032171 49 205 778ସବିତା ଦାସ ସା ପଦ ଦାସ YVY0581850

ପ ୁ /1032172 45 205 779ମିଲନ ଦାସ ପି ରଣଜିତ ଦାସ OR/06/043/072893
ପ ୁ /1032173 40 205 780ସଚିନ ଦାସ ପି େଲାଚନ ଦାସ JTV1487297
ପ ୁ /1032174 38 205 781ସେ ାଷ ଦାସ ପି େଲାଚନ ଦାସ JTV1487552
ପ ୁ /1032175 24 205 782ସମିତ ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ YVY1029966
ପ ୁ /1032176 79 205 783ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାଥ ନାୟକ JTV2563542
ପ ୁ /1032177 72 205 784େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ YVY0168153
ୀ /1032178 67 205 785ନଳିନିପଭା ନାୟକ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକ YVY0168161

ପ ୁ /1032179 54 205 786ବିଭୁ ର ନ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ JTV2563021
ୀ /1032180 47 205 787ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ସାରଥି ପତିହାରୀ JTV2563583

ପ ୁ /1032181 46 205 788ଅନାଦି ଚରଣ ନାୟକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକ YVY0211086
ପ ୁ /1032182 43 205 789ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ନାୟକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକ YVY0168179
ୀ /1032183 36 205 790ଆଲଭା ପ ନାୟକ ସା ପଭୁ ର ନ ନାୟକ JTV2563385
ୀ /1032184 40 205 791ବନଜା ରାଣୀ ସାମଲ ସା ର ନ କମୁାର ସାମଲ YVY0168146

ପ ୁ /1032185 44 205 792ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାସମଲ ପି ଚ ମଣୀ ସାସମଲ YVY0971432
ୀ /1032186 43 205 793ରଚନା ସାସମଲ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାସମଲ YVY0971424

ପ ୁ /1042187 30 205 794ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YVY0674234
ୀ /1042188 29 205 795ସସୁା ି ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YVY0674226

ପ ୁ /1042189 74 205 796ଭା ର ଚରଣ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0168187
ୀ /1042190 67 205 797ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଭ୍ ର ଚରଣ ସାହୁ YVY0168195

ପ ୁ /1042191 48 205 798ଦୁଗର୍ାପସାଦ ସାହୁ ପି ଭା ର ଚରଣ ସାହୁ YVY0168203
ୀ /1042192 46 205 799ନମର୍ଦା ସାହୁ ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ସାହୁ YVY0168211

ପ ୁ /1042193 44 205 800େଦବୀପସାଦ ସାହୁ ପି ଭା ର ଚରଣ ସାହୁ YVY0168229
ୀ /1052194 65 205 801ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ JTV1499078

ପ ୁ /1052195 40 205 802ମୟୁର ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ JTV1499847
ୀ /1052196 34 205 803ସଜୁାତା ଦାସ ସା ମୟୁର ଦାସ YVY0754911

ପ ୁ /1052197 35 205 804ରାମାରାଓ େକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ଚ  େକ YVY0168237
ୀ /1052198 32 205 805ଗୀତା େକ ସା ରାମାରାଓ େକ YVY0168245
ୀ /1052199 44 205 806ଏମ୍ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ୍ ଲ ୟା YVY0168278
ୀ /1052200 46 205 807ମୀତା ରାୟ ସା େବୖ ବ ସ ୁ ରରାୟ YVY0168260

ପ ୁ /1052201 49 205 808େବୖ ବ ସ ୁ ରରାୟ ପି ଗଣୁନିଧି ସ ୁ ରରାୟ YVY0168252
ପ ୁ /1062202 71 205 809ମେହଶର ଦାସ ପି ବୁଲା ଦାସ YVY0703819
ୀ /1062203 69 205 810ରୁକଣୀ ଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ JTV1499672

ପ ୁ /1062204 57 205 811ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ JTV1486737
ୀ /1062205 46 205 812ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ JTV1499680

ପ ୁ /1062206 26 205 813ଅରୁଣାଂଶ ୁଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YVY0754945
ୀ /1062207 48 205 814ନଳିନୀ ପଭା ଦାଶ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YVY0168310
ପ ୁ /1062208 33 205 815ସବୁତ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ JTV2563633
ୀ /1062209 32 205 816ଇତିଶୀ ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YVY0168294
ପ ୁ /1062210 34 205 817ମାନସ ର ନ ସିଂ ପି ଉେମଶ ଚ  ସିଂ JTV2563641
ପ ୁ /1072211 66 205 818ରେମଶ େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା YVY0908111
ୀ /1072212 54 205 819ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YVY0168344
ପ ୁ /1072213 33 205 820ପତାପ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YVY0168336
ୀ /1072214 30 205 821େଜଯ୍ାତି େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା YVY0728527
ୀ /1072215 44 205 822ମମତା ଦାସ ସା ଚି ାମଣି ଦାସ YVY0168369
ୀ /1072216 43 205 823ଅ  ୁମହାରଣା ସା ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YVY0168351
ୀ /1072217 33 205 824ସବିତା ପ ା ସା ନକଳୁ ଚରଣ ପ ା YVY0168377
ପ ୁ /1072218 45 205 825ଅଜୟ ପରିଡା ପି ଗିରିଧାରୀ ପରିଡା JTV2563757
ୀ /1072219 39 205 826ପଦିନୀ ପରିଡା ସା ଅଜୟ ପରିଡା YVY0168328
ପ ୁ /1082220 40 205 827ସେରାଜ ଧଳ ପି ଶୀଧର ଧଳ YVY0699959
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ୀ /1082221 45 205 828େକ ସରସତୀ ସା େକ ରାଜୁ YVY0703397
ୀ /1092222 41 205 829ବିଚିତା ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YVY0703413
ୀ /1092223 37 205 830ସବିତା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YVY0703371
ୀ /1102224 69 205 831ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ହରିହର ମହାପାତ YVY0168385

ପ ୁ /1112225 80 205 832େବୖରାଗୀ ଦାସ ପି ନିଧି ଦାସ JTV2730927
ୀ /1112226 75 205 833ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ YVY0703348

ପ ୁ /1112227 50 205 834ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0703421
ୀ /1112228 50 205 835େଲାଭା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ YVY0814012

ପ ୁ /1112229 48 205 836ପୀତାମର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ JTV1487503
ପ ୁ /1112230 48 205 837େକଶବ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0703439
ୀ /1112231 45 205 838ନୟନା ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ JTV1487495

ପ ୁ /1112232 40 205 839ନୀଳାମର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ JTV2730943
ପ ୁ /1112233 38 205 840ଦିଗାମର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0703678
ପ ୁ /1112234 27 205 841ଦୀପକ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YVY0728501
ୀ /1112235 36 205 842ନିହାରିକା ସାହୁ ସା ସଚିଦାନ  ସାହୁ YVY0703579
ୀ /1122236 42 205 843ମିନାକ୍ଷୀ େବହୁରା ସା ରବିନାରାୟଣ ରାଉତ YVY0699918
ୀ /1122237 72 205 844ଉମା ଦାସ ସା ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY0703595

ପ ୁ /1122238 52 205 845ଶରତଚ  ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY0703611
ୀ /1122239 46 205 846ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ YVY0703587

ପ ୁ /1122240 44 205 847ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ OR/06/043/073238
ପ ୁ /1132241 63 205 848ପଦୀପ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଡମରୁଧର ବିଶାଳ YVY0211094
ପ ୁ /1132242 40 205 849ପବୀର କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପଦୀପ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0168401
ପ ୁ /1132243 36 205 850ସମୀର କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପଦୀପ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0168419
ପ ୁ /1132244 32 205 851ଜିେତ  ବିଶାଳ ପି ସାେହବ ବିଶାଳ YVY1029867
ୀ /1132245 21 205 852ସାତି ତମନନ୍ ା ବିଶାଳ ପି ବିେରଦ କମୁାର ବିଶାଳ YVY1216738

ପ ୁ /1142246 53 205 853ବିପିନି କମୁାର ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ JTV2563732
ୀ /1142247 49 205 854କାମିନୀ ବାରିକ ସା ବିପିନି କମୁାର ବାରିକ JTV2563658

ପ ୁ /1142248 60 205 855ମେହଶ ପସାଦ ରାୟ ପି େବୖକୁ  ରାୟ JTV1488576
ୀ /1142249 55 205 856ରଶିତା ରାୟ ସା ମେହଶପସାଦ ରାୟ JTV1487966
ୀ /1142250 52 205 857ଅମିକା ପସାଦ ରାୟ ପି େବୖକୁ  ରାୟ JTV1487172
ୀ /1142251 48 205 858ପୀତି ରାୟ ସା ଅମିକା ପସାଦ ରାୟ YVY0166850

ପ ୁ /1152252 59 205 859ବଜକିେଶାର ମହାପାତ ପି େଗାବି  ଚ  ମହାପାତ JTV1487131
ୀ /1152253 51 205 860ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ବଜକିେଶାର ମହାପାତ JTV1499508
ୀ /1152254 22 205 861ଅମିତା େର ପି ଅେଶାକ କମୁାର େର YVY1291764

ପ ୁ /1152255 45 205 862ବନମାଳୀ ରାଉତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ରାଉତ YVY0674531
ୀ /1152256 37 205 863ପୀତି ଷଡ ୀ ସା ଅଜିତ୍ ଷଡ ୀ JTV2563765

ପ ୁ /1152257 47 205 864ଅଜିତ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି େଗାପିନାଥ ଷଡ ୀ YVY0814038
ୀ /1162258 32 205 865େସାମାଲିନ୍ େଜନା ସା ରଶୀ ର ନ ଦାଶ YVY0728584

ପ ୁ /1172259 72 205 866ପଦୀପକମୁାର ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ମହା ି JTV1499136
ୀ /1172260 34 205 867ଶୀବଣୀ ତିପାଠୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0168427

ପ ୁ /1172261 65 205 868ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସାଧଚୁରଣ ତିପାଠୀ YVY0703645
ପ ୁ /1182262 28 205 869ଶୀକା  ବାରିକ ପି ଶରତ ବାରିକ YVY0728659
ୀ /1182263 48 205 870ତିେଳା ମା କ ପି େଗାବି  ଚ  କ YVY0168435
ୀ /1182264 49 205 871କ ନା ପ ା ପି େକଶବ ଚ  ପ ା YVY0168443

ପ ୁ /1182265 38 205 872ତପନ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଚୗଧରୁୀ ସାଇଁ YVY0211110
ପ ୁ /1192266 43 205 873ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ବାରିକ YVY0168559
ୀ /1192267 38 205 874ସପୁଭା ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ JTV1693407
ୀ /1192268 30 205 875ନିହାରିକା ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0674317

ପ ୁ /1192269 75 205 876ସେୁର ନାଥ ମହା ି ପି ରାଧାକୃ  ମହା ି YVY0703686
ପ ୁ /1192270 47 205 877ଆଶୀଷକମୁାର ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YVY0703629
ପ ୁ /1192271 45 205 878ଅଜିତ୍ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YVY0703652
ୀ /1192272 47 205 879ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ପ ା YVY0814046
ପ ୁ /1192273 37 205 880ଏମ୍ ଦିଲୀ ରାଓ ପି ଏମ୍ କି ା ରାଓ JTV2562833
ପ ୁ /1202274 61 205 881ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା YVY0168450
ୀ /1202275 57 205 882ନିେବଦିତା େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା YVY0168468
ପ ୁ /1202276 33 205 883ଅରୁପ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା YVY0168476
ପ ୁ /1212277 51 205 884ବିରୁତ କମୁାର ବରାଳ ପି ମେହଶର ବରାଳ YVY0674457
ୀ /1212278 44 205 885ସଷୁମା ବରାଳ ସା ବିରୁତ ବରାଳ YVY0674622
ପ ୁ /1212279 49 205 886ଶରତ ଦାସ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ OR/06/043/073233
ପ ୁ /1212280 48 205 887ଶଶିରି ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ OR/06/043/073210
ୀ /1212281 46 205 888ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ OR/06/043/073223
ୀ /1212282 30 205 889ସନିୁତା ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YVY0674754
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ୀ /1212283 29 205 890ଛବିନା ଦାସ ସା ଅନ  କମୁାର ଦାସ YVY0674762
ପ ୁ /1212284 27 205 891ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ YVY0728717
ୀ /1212285 70 205 892କସୁମୁ େଦଇ ସା ବସ  ଦାସ YVY0807024

ପ ୁ /1212286 66 205 893ପରୂଣଚଂଦ ରାଊତ୍ - ସ କୁ୍ତା ରାଊତ୍ YVY1066802
ପ ୁ /1212287 54 205 894ବାସେୁଦବ େସନାପତି ପି କୃ ିବାସ େସନାପତି YVY0814053
ୀ /1212288 25 205 895ଲୁସି ବିସିତା େସନାପତୀ ପି ବାସେୁଦବ େସନାପତୀ YVY0908137
ୀ /1212289 39 205 896ଶମିର୍ଳା ସିଂହ ସା ଭିକାରୀ ସିଂହ YVY0674465

ପ ୁ /1222290 50 205 897େଲାକନାଥ ପଧାନ ପି ନବକିେଶାର ପଧାନ YVY0703827
ୀ /1222291 41 205 898ତନୁଜା ରାଣୀ ପଧାନ ସା େଲାକନାଥ ପଧାନ YVY0703561
ୀ /1222292 24 205 899ଦିପମ େଜଯ୍ାତି ପଧାନ ପି ଅମେରଶ ପଧାନ YVY1040005
ୀ /1232293 36 205 900ପାବର୍ ତୀ େସଠୀ ସା ରବି େସଠୀ YVY0168484

ପ ୁ /1242294 50 205 901ଜଗଦିଶ ମହାପାତ ପି ଜାହାନ ମହାପାତ YVY0168492
ପ ୁ /1252295 35 205 902ଅଭିଜିତ ବାରିକ ପି ଉେପ  ନାଥ ବାରିକ YVY0374751
ପ ୁ /1252296 47 205 903ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ YVY0168518
ପ ୁ /1252297 39 205 904ଅସୀମ ଅମିତାଭ ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ YVY0168526
ପ ୁ /1252298 49 205 905ପଫଲୁ କମୁାର ନାଏକ ପି ଦାେମାଦର ନାଏକ YVY0674440
ପ ୁ /1252299 23 205 906ସାଗର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ YVY1030097
ପ ୁ /1262300 35 205 907ସେରାଜ କମୁାର ବଳ ପି ଶରତ କମୁାର ବଳ JTV2563591
ପ ୁ /1262301 64 205 908ହେରକୃ  ଦାସବାବାଜି ପି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦାବ YVY0404897
ପ ୁ /1262302 54 205 909େଗାପୀନାଥ େଗୗଡ ପି ଆନ  େଗୗଡ YVY0674366
ପ ୁ /1262303 33 205 910ଟୁନା େଗୗଡ ପି ସତଯ୍ବାଦି େଗୗଡ YVY0908392
ୀ /1262304 27 205 911ସନିୁତା େଗୗଡ ସା ଟୁନା େଗୗଡ YVY0908384

ପ ୁ /1262305 49 205 912ହିମାଂଶ ୁମହାପାତ ପି ଉେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV2563468
ୀ /1262306 46 205 913ପତିଭା ମହାପାତ ସା ହିମାଂଶ ୁମହାପାତ JTV2516698

ପ ୁ /1262307 50 205 914ଅନ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା YVY0674820
ୀ /1262308 74 205 915ପମିଳା ମିଶ ସା ନୀଳମଣି ମିଶ JTV2516862

ପ ୁ /1262309 57 205 916େଲାକନାଥ ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହା ି JTV2562734
ୀ /1262310 54 205 917ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା େଲାକନାଥ ମହା ି JTV2516805

ପ ୁ /1262311 45 205 918ର ିତ କମୁାର ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି JTV2516912
ପ ୁ /1262312 41 205 919ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି JTV2516730
ୀ /1262313 39 205 920ତିେଳା ମା ମହା ି ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି JTV2516839

ପ ୁ /1262314 33 205 921ନିର ନ ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହା ି YVY0728642
ୀ /1262315 31 205 922ଶି ା ମହା ି ପି େଲାକନାଥ ମହା ି YVY0980219
ୀ /1262316 29 205 923ଶମିର୍ ା ମହା ି ପି େଲାକନାଥ ମହା ି YVY0728535

ପ ୁ /1262317 23 205 924ସମିୁତ୍ କମୁାର ମହା ି ପି େଲାକନାଥ ମହା ି YVY1039981
ପ ୁ /1262318 75 205 925ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅକଳିୁ କମୁାର ମହାପାତ YVY1216787
ୀ /1262319 61 205 926େହମଲତା ମହାପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY1216795

ପ ୁ /1262320 40 205 927େଦବାସିଶ ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY1216803
ୀ /1262321 39 205 928ସସିତା ମହାପାତ ସା ସଵୁାସିଶ ମହାପାତ YVY1216639

ପ ୁ /1262322 39 205 929ସଵୁାସିଶ ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷଯ୍ କମୁାର ମହାପାତ୍◌୍ର YVY1216829
ପ ୁ /1262323 22 205 930େଦବୀ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ହିମାଂଶ ୁମହାପାତ YVY1216746
ୀ /1262324 41 205 931ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା େଦବାସିଶ ମହାପାତ YVY1216811
ୀ /1262325 33 205 932ପିୟାରାଣୀ ଓଝା ପି ଧିେର  ଓଝା JTV2516938
ୀ /1262326 32 205 933ବନଶୀ ଓଝା ପି ପତିତପାବନ ଓଝା JTV2516946

ପ ୁ /1262327 46 205 934ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ JTV2563617
ପ ୁ /1262328 42 205 935େଦବାଶଷି ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ JTV2562825
ପ ୁ /1262329 39 205 936ଦିଲୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ JTV2562999
ପ ୁ /1262330 36 205 937ଭଗବାନ ପଧାନ ପି ସଦାଶବି ପଧାନ YVY0908293
ପ ୁ /1262331 34 205 938ଦୀପକ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପଧାନ JTV2563039
ପ ୁ /1262332 33 205 939ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ସଦାଶବି ପଧାନ YVY0908319
ୀ /1262333 27 205 940ଗାୟତୀ ପଧାନ ସା ଭଗବାନ ପଧାନ YVY0908277
ପ ୁ /1262334 28 205 941ସତଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ରମାକା  ରାଉତ YVY0404905
ୀ /1262335 62 205 942ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ JTV2516904
ୀ /1262336 56 205 943ସବିତା ରାଉତ ସା ରମାକା  ରାଉତ JTV2516995
ପ ୁ /1262337 49 205 944ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ JTV2562866
ୀ /1262338 43 205 945ସଂଘମିତା ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV2517001
ପ ୁ /1262339 41 205 946ସ ିବ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ JTV2516771
ପ ୁ /1262340 38 205 947ନ  କିେଶାର ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ YVY0675389
ପ ୁ /1262341 37 205 948ଅଜିତ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ JTV2563427
ୀ /1262342 33 205 949ଦିପାଲି ରାଉତ ସା ନ  କିେଶାର ରାଉତ JTV2517027
ପ ୁ /1262343 32 205 950େଗାପିନାଥ ରାଉତ ପି ଜୟେଦବ ରାଉତ YVY0754903
ୀ /1262344 33 205 951ଶଭୁଶୀ ନିେବଦିତା ସାହୁ ସା ରମାକା  ସାହୁ YVY1029933
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ପ ୁ /1262345 62 205 952ସଧୁୀର କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାମ ରାୟ YVY1216647
ପ ୁ /1262346 33 205 953ଅବିନାଶ ସାମ ରାୟ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY1216662
ପ ୁ /1262347 27 205 954ସଂତୃପତୁ ସାମ ରାୟ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY1216670
ପ ୁ /1262348 59 205 955ପଶା  କମୁାର ଶାସମଲ ପି ନେର  ନାଥ ଶାସମଲ JTV2562700
ପ ୁ /1262349 34 205 956େଜସସ୍ କମୁାର ସାସମଲ ପି ପଶା  କମୁାର ସାସମଲ JTV2563450
ୀ /1262350 53 205 957େହମଲତା ସତପଥି ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY1216654

ପ ୁ /1272351 29 205 958ଲି ରାଜ େବେହରା ମା କନିୁ େବେହରା YVY0674267
ୀ /1282352 50 205 959ବିଶମିତା ମହା ି ସା ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2730877

ପ ୁ /1282353 70 205 960ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ YVY0699967
ପ ୁ /1282354 64 205 961ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ JTV1488360
ୀ /1282355 56 205 962ମମତା ପ ନାୟକ ସା ବଜବ ୁ ପ ନାୟକ YVY0674796
ୀ /1282356 52 205 963ଭାରତୀ ପ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1488568

ପ ୁ /1282357 52 205 964ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ JTV1488154
ପ ୁ /1282358 64 205 965ପଦୀ  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପଟନାୟକ YVY0814087
ୀ /1282359 54 205 966ମେନାଜା ପଟନାୟକ ସା ପଦୀ  କମୁାର ପଟନାୟକ YVY1231661
ୀ /1282360 26 205 967ପାଚୀ ପ ନାୟକ ପି ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1115351
ୀ /1282361 23 205 968ପା ି ପ ନାୟକ ପି ପଦୀ ା କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1115336

ପ ୁ /1282362 62 205 969ପସନନ୍  ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ YVY0814079
ୀ /1282363 55 205 970ବି ୁପିୟା ପ ନାୟକ ସା ପସନନ୍  ପ ନାୟକ YVY0814061
ୀ /1292364 50 205 971ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା ସଂଗାମ କିେଶାର ମହାପାତ YVY0211128

ପ ୁ /1292365 53 205 972ସଂଗାମ କିେଶାର ମହାପାତ ପି ଅନ  ଭମର ମହାପାତ YVY0933093
ୀ /1302366 42 205 973ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ବିଚିତାନ  ସାହୁ YVY0674739
ୀ /1302367 50 205 974ର ିତା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV1488410
ୀ /1312368 71 205 975େଗାମତୀ ପଧାନ ସା ଅେଶାକ ପଧାନ YVY1029974
ୀ /1322369 45 205 976େବୖଜୟ ିମାଳା େଲ ା ପି ଜୟରାମ େଲ ା YVY0674572

ପ ୁ /1332370 29 205 977ସରୁଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YVY0674721
ୀ /1342371 41 205 978ସନ୍ି ା ଶତପଥୀ ପି ଧରଣୀ ଧର ଶତପଥୀ YVY0674200

ପ ୁ /1342372 34 205 979ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ ପି ଧରଣୀ ପସାଦ ଶତପଥୀ YVY0674192
ପ ୁ /1352373 53 205 980ଆ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YVY0674838
ୀ /1352374 24 205 981ପଟିଖ୍ଯା େମାହା ି ପି ପତାପକମୁାର େମାହା ି YVY1066810
ୀ /1362375 47 205 982ସଜୁାତା ରାଣୀ ମହାରଣା ସା ଅନ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0674812

ପ ୁ /1372376 27 205 983େସାେମଶ ମହା ି ପି ପେମାଦ ମହା ି YVY0728667
ୀ /1382377 37 205 984ଲିପିକା ମଲିକ ସା ସମୀର କମୁାର ମଲିକ YVY0674655
ୀ /1392378 29 205 985କଲଯ୍ାଣୀ ରାଉତ ସା ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ YVY0674598

ପ ୁ /1392379 28 205 986ବିଶଜିତ ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ YVY0674614
ୀ /1392380 32 205 987ଆମପଲୀ ତୁଳସୀ ପି ପଭାକର ବ ିଆ YVY0674671
ୀ /1752381 45 205 988ରୁନୁ ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ YVY0754572

ପ ୁ /1752382 55 205 989ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ତାମଧଜ ରାଉତ YVY0754564
ୀ /1752383 48 205 990ମମତା ରାଉତ ସା ର ନ କମୁାର ରାଉତ YVY0754580
ୀ /2052384 21 205 991ଜୟ ୀ ବାରିକ ପି ପଦା ଚରଣ ବାରିକ YVY1234509
ୀ /2362385 39 205 992ରୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YVY0819409
ୀ /299,Maitr2386 41 205 993ମମତା ମଈ ମଲିୂଆ ସା ସତ୍ଯ ର ନ ମଲିୂଆ YVY1304740
ୀ /7172387 32 205 994କି ା ଦେଳଇ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ସତଯ୍ପକାଶ YVY1029800
ୀ /8622388 24 205 995େଦବସିତା ବିଶାଳ ପି ରୁପ ନାରାୟଣ ବିଶାଳ YVY1029941
ୀ /9992389 32 205 996ରୁନୁ ଦାସ ସା ଧେନଶର ଦାସ YVY0971499
ୀ /9992390 29 205 997ସରସତୀ ଦାସ ସା େପମାନ  ଦାସ YVY0971481
ୀ /16122391 30 205 998ସଭୁସୀତା ସାହୂ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ASL0558288

ପ ୁ /573/E/12392 58 205 999ପ ୂ ର୍ ଚ  ମାଟୀ ପି ଫକୀର ମାଟୀ YVY1227529
ୀ /573/E/12393 45 205 1000ମମତା ରାଣୀ ନାଥ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମାଟୀ YVY1227537
ପ ୁ /219/342394 23 205 1001ହିମାଂଶ ୁତାରାଇ ପି ବୀରକିେଶାର ତାରାଇ YVY1288505
ପ ୁ /999992395 22 205 1002ଅପରାଜିତା ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ YVY1240878
ପ ୁ /Hadipadi2396 26 205 1003ସିବାବରିକ ସିବାବରିକ - ସିବାବରିକ ସିବାବରିକ YVY1138395
ପ ୁ /NERA ALE2397 23 205 1004ଆଶୀଷ କମୁାର ମହାରଣ। ପି ଅମର କମୁାର ମହାରଣ। YVY1212950
ପ ୁ /SHREE SAR2398 29 205 1006ସମ୍ଯାକ େମାହ ି ପି ପଭୁ ଚରଣ  YVY1199959
ୀ /Sree Sara2399 41 205 1007େମୗସମୂୀ େମାହ ି ସା ରାଣଜୀତ େମାହ ି LNT3255601
ୀ /12400 33 205 1008ସଚିୁସୀତା ମହା ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା ି YVY0746305
ୀ /22401 36 205 1009ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ େବେହରା YVY0675272
ପ ୁ /32402 30 205 1010ସବଯ୍ସାଚୀ ପ ା ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ପ ା YVY0728592
ପ ୁ /42403 45 205 1011ମଳୟ ସାଇଁ ପି ଗତିକୃ  ସାଇଁ YVY0703736
ପ ୁ /052404 43 205 1012ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ YVY0908517
ୀ /052405 42 205 1013ଲକ୍ଷିପିୟା ନାୟକ ସା ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ YVY0908491
ୀ /052406 38 205 1014ରଶତିା ସାହୁ ସା ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0908459
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ପ ୁ /52407 28 205 1015ଜିତୁ ମଲିକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମଲିକ YVY0674150
ୀ /52408 26 205 1016ମାନୁ ମ ଳ ସା ତାରକ ଚ  ମ ଳ YVY1040054
ୀ /52409 41 205 1017ପାବର୍ ତୀ ପରିଜା ସା ସତିୃ ରଂଜନ ପରିଜା YVY0674242

ପ ୁ /62410 45 205 1018ରତନ ବାହାଦୁର ପି କିେଶାନ ବାହାଦୁର JTV1487925
ୀ /62411 42 205 1019ମୀନା ବାହାଦୁର ସା ରତନ ବାହାଦୁର JTV1487933
ୀ /72412 45 205 1020ସ ଲୁତା େଗୗଡ ସା େଗାପୀନାଥ େଗୗଡ YVY0674358
ୀ /82413 39 205 1021ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦଳାଇ YVY0675256

ପ ୁ /92414 54 205 1022ଧିେର  େହାତା ପି େଲାକନାଥ େହାତା YVY0908368
ୀ /92415 30 205 1023ସପିୁୟା ନ ିନୀ େଜନା ପି ସେୁର  କମୁାର େଜନା YVY0728675

ପ ୁ /92416 28 205 1024ସଦିୁ  କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର  କମୁାର େଜନା YVY0728683
ୀ /92417 34 205 1025ଅନଦଯ୍ାମୟୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0675231
ୀ /92418 46 205 1026ନୟନା ଷଡ ୀ ସା ଧୀେର  େହାତା YVY0674986

ପ ୁ /162419 63 205 1027ନିର ନ ମିଶ ମା ମେନାରମା ଦାଶ YVY1274786
ପ ୁ /252420 24 205 1028ପଭୁଦ  ବଳ ପି ବିଶ ର ନ ବଳ YVY1029909
ପ ୁ /272421 27 205 1029ପଣୂର୍ ପଧାନ ପି ଅନାମ ପାଧାନ YVY1073972
ୀ /462422 46 205 1030ଏସ ଟି ପି ଏ ଭି ହାରିଣୀ ସା ଏମ୍ େଭ ଟାଚାରୀ YVY0210989

ପ ୁ /982423 49 205 1031ବହାନ  ପାଣିଗାହୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାଣିଗାହୀ YVY0755124
ୀ /1252424 44 205 1032କସୁମୁ ନାଏକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାଏକ YVY0971473

ପ ୁ /1252425 31 205 1033ଜଗବ ୁ ନାୟକ ପି େକଳୁ ନାୟକ YVY0908228
ପ ୁ /2152426 21 205 1034େସୗଭାଗ୍ଯ ପ ା ପି ସବୁତ ପ ା YVY1281518
ପ ୁ /546/E2427 21 205 1035େସୗଭାଗ୍ଯ ପ ା ପି ସବୁତ ପ ା YVY1187400
ପ ୁ /9992428 65 205 1036ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି ଚ  ମଣି ସାହୁ YVY0971457
ୀ /9992429 61 205 1037ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଦୁ OR/06/043/102527

ପ ୁ /9992430 37 205 1038ରମାକା  ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YVY0971440
ପ ୁ /11702431 21 205 1039ଅତୁଲ ଦାସଗୁ ା ପି ଭବାନୀ ପସାଦ ଦାସଗୁ ା YVY1193648
ପ ୁ /112/1562432 56 205 1040ଇ ମଣି ନାୟକ - େସନ୍ହଲତା ନାୟକ YVY1304252
ପ ୁ /POTAPOKH2433 83 205 1041ମଚୁୀରାମ ଲାଗରୂୀ ପି ଗରୁା ଲାଗରୂୀ YVY1318450
ୀ /301/30742434 19 205 1042େକଶର ଚ ୁକା ପି ସଂଜୀଵ କମୁାର ଚ ୁକା YVY1318740

ପ ୁ /C/O- Bata2435 21 205 1043ପିୟୁଷ େସୗମ୍ଯଜୀତ େବଉରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବଉରା YVY1319565
ପ ୁ /MALLICK2436 20 205 1044ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ ପି ଲଷୀଧର ଦାସ YVY1319581
ୀ /902437 23 205 1045ରଶିତା ମଲିକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ YVY1328954

ପ ୁ /301/30742438 18 205 1046ତୁଷାର ଚ ୁକା ପି ସଂଜୀଵ କମୁାର ଚ ୁକା YVY1335991
ୀ /1252439 35 205 1047କୃ ା ପିୟା ମହାପାତ ସା ଅସୀମ ଅମିତାଭ ମହାପାତ YVY1341395
ୀ /999992440 25 205 1048ପାୟଲ େଚୗଧରୁୀ ପି େଚୗଧରୁୀ ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ YVY1341403
ୀ /872441 50 205 1049େଚୗଧରୁୀ ଝରଣା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ YVY1341411

ପ ୁ /872442 61 205 1050େଚୗଧରୁୀ ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ କଳୁମଣୀ ଦାସ YVY1341429
ୀ /872443 19 205 1051ଲିଜି ସାହୁ ପି କାଳ ି  ଚରଣ ସାହୁ YVY1341437

ପ ୁ /1262444 25 205 1052ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଓଝା ପି ପତିତପାବନ ଓଝା YVY1341445
ୀ /1262445 31 205 1053ରାଜଶୀ ଓଝା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଓଝା YVY1341452
ୀ /1262446 32 205 1054ବନଶୀ ଓଝା ସା ଚ ନ କମୁାର ଓଝା YVY1341460
ୀ /1262447 62 205 1055େରଣକୁା େଦଈ ସା ପତିତପାବନ ଓଝା YVY1341478
ୀ /.2448 26 206 1ରୁପାଲି ମହା ି ପି ଦୀପକ ମହା ି YVY0862599
ୀ /Block off2449 31 206 2ରଶୀତା ଦାସ ଦାସ ସା ସଭୁାଂଶ ୁସାହୂ YVY1199405

ପ ୁ /Laxmi Nil2450 25 206 3ସ୍ଵୟଂଶ ୁରାଉତରାୟ ପି ତପନ କମୁାର ରାଉତ YVY1256155
ୀ /POTAPOKH2451 21 206 4ସଶୁୀ ଆଭା ପି ସଶୁା  କମୁାର ସାହୂ YVY1278613
ୀ /xxx2452 36 206 5ମମତା ଦାସ ସା ଶଂକର ଦାସ YVY1259027
ୀ /012453 23 206 6ମିନତୀ େଜନା ସା ଆଶେୁତାଷ େଜନା YVY1290279

ପ ୁ /12454 29 206 7ଦୀପକ େବେହରା ପି ଧୀେର  େବେହରା YVY0404491
ପ ୁ /12455 33 206 8ଆଶେୁତାଷ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0166520
ପ ୁ /022456 23 206 9ସରୁଜ କିରନ ମାରା ି ପି ଆନ  କମୁାର ମାରା ି YVY1030220
ୀ /022457 29 206 10େସାନାଲି େସଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ YVY1030246
ୀ /022458 24 206 11ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  େସଠୀ YVY1030238
ପ ୁ /22459 20 206 12ସେ ାଷ ନାୟକ - ସାବିତୀ େଜନା YVY1307289
ପ ୁ /22460 50 206 13ବାବାଜି ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ YVY0404509
ୀ /22461 40 206 14ଆରତି ଦାସ ସା ବାବାଜି ଦାସ YVY0404517
ପ ୁ /22462 24 206 15ବିଶଜିତ୍ ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ YVY0971291
ପ ୁ /22463 29 206 16ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େସଠୀ YVY0674416
ୀ /032464 24 206 17େହମଲତା ପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ YVY1030261
ୀ /32465 43 206 18ଦି ିପଭା ପ ା ସା ସାଧ ୁଚରଣ ପ ା YVY0210682
ପ ୁ /32466 47 206 19ଦିଲୀପ କମୁାର ପାତ ପି ମଧସୁଦୁନ ପାତ OR/06/043/072022
ପ ୁ /32467 37 206 20ସତଯ୍ଜିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ପ ନାୟକ JTV2732956
ପ ୁ /42468 51 206 21ସେୁରଶ ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା JTV2731594
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ୀ /42469 46 206 22ମମତା ମହରଣା ସା ସେୁରଶ ମହରଣା JTV2731602
ପ ୁ /42470 41 206 23ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ JTV1581941
ପ ୁ /052471 26 206 24ସି ାଥର୍  ସାଇଁ ପି ମିହିର ଚ  ସାଇଁ YVY1192921
ପ ୁ /52472 37 206 25ଫାଲଗନିୁ ମାଗର୍ଦଶର୍ ୀ ପି ପଭାକର ବ ିଆ JTV1693480
ୀ /062473 48 206 26ପଭାତୀ ମହାପାତ ସା ତିେଲାଚନ ନାୟକ YVY1030196
ୀ /062474 28 206 27ସତିୃଶୀଖା ନାୟକ ସା ତିେଲାଚନ ନାୟକ YVY1030204

ପ ୁ /062475 26 206 28ସତିୃ ସାଗର ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ନାୟକ YVY1030212
ପ ୁ /62476 64 206 29ରବୀ  େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/06/043/007247
ୀ /62477 27 206 30ବଷର୍ା ବିଶକମର୍ା ସା ମେୁକଶ ବିଶକମର୍ା YVY0907220

ପ ୁ /62478 63 206 31ଗୟା ବିଶକମର୍ା ପି ସାେହା ବିଶକମର୍ା JTV1693605
ୀ /62479 58 206 32ଲୀଲା ବିଶକମର୍ା ସା ଗୟା ବିଶକମର୍ା JTV1693613

ପ ୁ /62480 44 206 33ରାେଜଶ ବିଶକମର୍ା ପି ଗୟା ବିଶକମର୍ା JTV1693464
ୀ /62481 42 206 34ପତିମା ବିଶକମର୍ା ପି ଗୟା ବିଶକମର୍ା JTV1693621

ପ ୁ /62482 37 206 35ମେୁକଶ ବିଶକମର୍ା ପି ଗୟା ବିଶକମର୍ା JTV1693555
ୀ /62483 35 206 36େଶାଭାକମୁାରୀ ବିଶକମର୍ା ପି ଗୟା ବିଶକମର୍ା JTV2731388
ୀ /62484 48 206 37ମିନତୀ ମିଶ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା JTV1693936

ପ ୁ /62485 53 206 38ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା ପି ବୃ ାବନ ପ ା JTV1693928
ପ ୁ /62486 28 206 39ଧନ ୟ ପ ା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY0674044
ପ ୁ /62487 62 206 40ଗେଣଶର ରଣା ପି ନକଳୁ ରଣା JTV1715770
ୀ /62488 45 206 41ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ YVY0754341

ପ ୁ /62489 60 206 42ତିନାଥ ସାହୁ ପି ଅକୃର ସାହୁ JTV1693381
ପ ୁ /62490 53 206 43ପଭାକର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ JTV1693233
ୀ /72491 64 206 44ସଂଯକୁ୍ତା ବିଶାଳ ସା ରବି  ନାଥ ବିଶାଳ YVY0153981
ୀ /72492 30 206 45ସ ୀତା ବିଶାଳ ସା ବିକମ ବିଶାଳ YVY0906552
ୀ /72493 43 206 46ବୀଣା ମହା ି ସା କୃ  ମହା ି OR/06/043/072064

ପ ୁ /72494 35 206 47ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଈଶରଚ  ସାହୁ JTV2731529
ୀ /72495 27 206 48ପଦନୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YVY0754366
ୀ /082496 32 206 49ବିନତା ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ YVY1040153
ୀ /82497 30 206 50ରଶୀ େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0674051

ପ ୁ /82498 60 206 51ସବର୍ ଜିତ େଚୗଧରୁୀ ପି େଚୖତର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/073086
ୀ /82499 55 206 52ଉମିର୍ଳା େଦବୀ ସା ସବର୍ ଜିତ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/073052
ୀ /82500 29 206 53ପ ୁ ିତା ସାହୁ ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ YVY0754093
ୀ /82501 58 206 54ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0374256
ୀ /82502 40 206 55ସ ି ତା ସିଂ ସା ବୀେର  କମୁାର ସିଂ YVY0404525

ପ ୁ /92503 29 206 56ଅଦିକ  ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି YVY0404384
ପ ୁ /92504 43 206 57ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ JTV1532472
ୀ /92505 54 206 58ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଇଶର ସାହୁ YVY0675009

ପ ୁ /92506 28 206 59ଧନ ୟ ସାହୁ ପି ଇଶର ସାହୁ YVY0675066
ପ ୁ /92507 27 206 60ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ YVY0674036
ପ ୁ /102508 55 206 61ଯଧିୁ ୀର ନାୟକ ପି ଗକଳୁ ଚ  ନାୟକ JTV1488352
ୀ /102509 46 206 62ରୀନା ନାୟକ ସା ଯଧୁୀ ିର ନାୟକ JTV1488345
ପ ୁ /102510 60 206 63ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ପରିଡା JTV1487875
ୀ /102511 58 206 64ପମିଳା ପରିଡା ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରିଡା JTV1487883

ପ ୁ /102512 58 206 65ସନାତନ ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ସାଇଁ JTV1487891
ୀ /102513 54 206 66ସବୁ ର୍ ସାଇଁ ସା ସନାତନ ସାଇଁ JTV1487909

ପ ୁ /102514 25 206 67ସମୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ସନାତନ ସାଇଁ YVY1030279
ୀ /102515 23 206 68ସେରାଜିନି ସାଇଁ ପି ସନାତନ ସାଇଁ YVY1030253

ପ ୁ /112516 52 206 69ଅରୁଣକମୁାର ରାୟ ପି କାଶୀନାଥ ରାୟ OR/06/043/072101
ପ ୁ /112517 50 206 70ଅସୀତ କମୁାର ରାୟ ପି କାଶୀନାଥ ରାୟ OR/06/043/072103
ପ ୁ /112518 44 206 71ଅଜିତକମୁାର ରାୟ ପି କାଶୀନାଥ ରାୟ JTV2557056
ପ ୁ /112519 65 206 72ମଗନ ସିଂହ ପି ଫଲୁ ସିଂହ YVY0166603
ପ ୁ /132520 36 206 73ଟୁକ ୁେବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା YVY0971341
ୀ /132521 30 206 74ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଟୁକ ୁେବେହରା YVY0971358
ପ ୁ /132522 52 206 75ବୀରବର ନାଏକ ପି ଅନାଦୀ ନାଏକ YVY0906297
ପ ୁ /132523 43 206 76ନାେଗଶର ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ YVY0906271
ୀ /132524 32 206 77ସବିତା ନାୟକ ସା ନାେଗଶର ନାୟକ YVY0906255
ପ ୁ /132525 50 206 78ସଶୁା  କମୁାର ରଥ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରଥ JTV1487735
ୀ /132526 48 206 79ସବୁାସିନୀ ରାଉତ ସା ଲଳିତ କମୁାର ରାଉତ YVY0971374
ପ ୁ /132527 42 206 80ଲଳିତ କମୁାର ରାଉତ ପି କଳୁମଣି ରାଉତ YVY0906230
ପ ୁ /132528 25 206 81ବିଶ ର ନ ରାଉତରାୟ ପି ଲଳିତ କମୁାର ରାଉତ YVY0971390
ୀ /132529 26 206 82ସଶୁୀ ସ ୀତା ରାଉତରାୟ ପି ଲଳିତ କମୁାର ରାଉତ YVY0971366
ପ ୁ /142530 60 206 83ଶରତ ମଲିକ ପି ଶତୃଘନ୍ ମଲିକ JTV1621895
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ୀ /142531 50 206 84ରୀନା ମଲିକ ସା ଶରତ ମଲିକ JTV1621903
ୀ /142532 31 206 85ର ିତା ମଲିକ ପି ଶରତ ମଲିକ YVY0675371

ପ ୁ /142533 23 206 86ରଜତ ମଲିକ ପି ଶରତ ମଲିକ YVY1030295
ୀ /152534 26 206 87ସପନ୍ା ଦାସ ସା ଜିତୁନ୍ ଦାସ YVY0906024

ପ ୁ /152535 60 206 88ଅମିନ ନାୟକ ପି ପା ିଆ ନାୟକ YVY0806869
ପ ୁ /152536 52 206 89ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ YVY0862532
ପ ୁ /152537 51 206 90ବିଜୟ ନାୟକ ପି ପା ିଆ ନାୟକ YVY0906313
ୀ /152538 48 206 91ବାସ ି ନାୟକ ସା ଅମିନ ନାୟକ YVY0862557
ୀ /152539 37 206 92ଲତା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YVY0906305

ପ ୁ /152540 35 206 93ରାଜକିେଶାର ନାୟକ ପି ଅରିଖିତ ନାୟକ YVY0906032
ୀ /152541 31 206 94ସବିତା ନାୟକ ସା ରାଜକିେଶାର ନାୟକ YVY0906057

ପ ୁ /152542 27 206 95ସନିୁଲ ନାୟକ ପି ଅମିନ ନାୟକ YVY0862417
ୀ /152543 25 206 96ସମିୁତା ନାୟକ ପି ବିଜୟ ନାୟକ YVY0906081

ପ ୁ /162544 72 206 97ବସ  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଭାଗୀରଥି ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2731420
ୀ /162545 64 206 98ପଦିନୀ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବସ  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2731982

ପ ୁ /162546 41 206 99ସେ ାଷ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବସ  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2730935
ୀ /162547 39 206 100ନମିତା ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0906388

ପ ୁ /162548 39 206 101ସଂଗାମ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବସ  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2731073
ପ ୁ /162549 34 206 102ସେରାଜ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବସ  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2732105
ୀ /162550 32 206 103ବ ିତା ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଂଗାମ କିେଶାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0906479
ୀ /162551 30 206 104ଚିନୟୀ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବସ  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0906511
ୀ /162552 73 206 105ପମିଳାବାଳା ନାୟକ ସା ଯଦୁମଣି ନାୟକ JTV1487438

ପ ୁ /162553 41 206 106େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣି ନାୟକ JTV1487420
ପ ୁ /172554 69 206 107ବଜବ ୁ ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା OR/06/043/072645
ୀ /172555 57 206 108ସଷୁମା ମହାରଣା ସା ବଜବ ୁ ମହାରଣା OR/06/043/072646

ପ ୁ /182556 44 206 109ସତଯ୍ଶୀ ପ ନାୟକ ପି ରେମଶ ପ ନାୟକ YVY1281047
ୀ /182557 43 206 110ନିହାରିକା ପଟନାୟକ ସା ସତ୍ଯସୀ ପଟନାୟକ YVY1290337

ପ ୁ /192558 68 206 111ମାୟାଧର ସାଇଁ ପି ଦିଜବର ସାଇଁ YVY0704106
ୀ /192559 61 206 112ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ମାୟାଧର ସାଇଁ OR/06/043/072115

ପ ୁ /192560 44 206 113ମାନସ ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ OR/06/043/072117
ୀ /202561 20 206 114ପଲଵୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY1300870

ପ ୁ /202562 53 206 115ଊେମଶ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY1300839
ୀ /202563 71 206 116ମ ଲୁତା ମହା ି ସା ଦୀପକ କମୁାର JTV1693449
ୀ /202564 80 206 117େକଶରେବନ ପେଟଲ ସା ମଲୁଜୀ ପେଟଲ JTV1499144

ପ ୁ /202565 62 206 118ପେୁରା ମ ପେଟଲ ପି ମଲୁଜୀ ପେଟଲ YVY0704122
ୀ /202566 59 206 119ଲୀଳା େବନ୍ ପେଟଲ ସା ପେୁରା ମ ପେଟଲ OR/06/043/072129

ପ ୁ /202567 52 206 120ମେନାଜ ପେଟଲ ପି ଦାନାଲାଲ ପେଟଲ YVY0210690
ୀ /202568 51 206 121ମକୁ୍ତା େବନ୍ ପେଟଲ ସା ମେନାଜ ପେଟଲ OR/06/043/072139

ପ ୁ /202569 49 206 122ଜୟ ଲାଲ ପେଟଲ ପି ମଲୂଜୀ ପେଟଲ YVY0704130
ୀ /202570 48 206 123ଭାରତୀେବନ୍ ପେଟଲ ସା ଜୟ ଲାଲ ପେଟଲ OR/06/043/073242

ପ ୁ /212571 58 206 124ନେର  ବାରିକ ପି କରୁଣି ବାରିକ JTV1532498
ୀ /212572 51 206 125ସାବିତୀ ବାରିକ ସା ନେର  ବାରିକ JTV1532514

ପ ୁ /212573 66 206 126ପଭାକର ବ ିଆ ପି େବଣଧୁର ବ ିଆ JTV1693563
ୀ /212574 62 206 127ସେୁଲାଚନା ବ ିଆ ସା ପଭାକର ବ ିଆ JTV1693472

ପ ୁ /212575 33 206 128ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟକମୁାର ଦାସ ମହାପାତ JTV2731917
ୀ /212576 67 206 129ମମତା ମହା ି ସା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ମହା ି JTV1703123

ପ ୁ /212577 45 206 130ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ମହା ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି JTV2731636
ୀ /212578 41 206 131ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହା ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ମହା ି JTV1703131
ୀ /212579 37 206 132ମିତାଲି ମଧସିୁତା ମହା ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ମହା ି JTV1703115
ପ ୁ /212580 65 206 133ଅନୁପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉେପ  କମୁାର ନାୟକ JTV1703081
ପ ୁ /212581 69 206 134ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା JTV1694066
ୀ /212582 64 206 135ରତନ୍ ା ପରିଡା ସା ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା JTV1693902
ପ ୁ /222583 45 206 136ନବ କିେଶାର ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YVY0404418
ୀ /222584 43 206 137ବାସ ୀ ଦାସ ସା ନବ କିେଶାର ଦାସ JTV2731701
ପ ୁ /222585 41 206 138ଶେବର୍ ଶର ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YVY1030352
ୀ /222586 36 206 139ଝିନିତା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଶେବର୍ ଶର ଦାସ YVY1030345
ପ ୁ /222587 21 206 140ଯତୀନ ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ YVY1099795
ୀ /232588 69 206 141ସଭୁଦା ଦାସ ସା େଦବ ଦାସ YVY0703900
ୀ /232589 41 206 142ଜଲି ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YVY1030311
ପ ୁ /232590 26 206 143ରବି ଦାସ ପି େଦବ ଦାସ YVY1030329
ପ ୁ /232591 40 206 144ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁଃସାଶନ ମହା ି YVY0906883
ୀ /232592 39 206 145ସଚଳା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY0906875
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ୀ /232593 33 206 146ପ ୁ ା ଳୀ ପରିଡା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପରିଡା JTV2556884
ପ ୁ /242594 41 206 147ସବୁତ ମହାରଣା ପି ବଜବ ୁ ମହାରଣା JTV1582188
ୀ /252595 85 206 148ଶଶୀ େବୱା ସା ଶରୁଥ ନାୟକ JTV1532407

ପ ୁ /252596 39 206 149େଗୗତମ କମୁାର ନାୟକ ପି ଛବି  ନାୟକ JTV1532456
ପ ୁ /252597 36 206 150େମାହନ ନାୟକ ପି ସରୁଥ ନାୟକ YVY0754044
ୀ /252598 33 206 151ମ  ୁନାୟକ ସା େଗୗତମ ନାୟକ YVY1030154

ପ ୁ /252599 30 206 152ଗଗନ ନାୟକ ପି ସରୁଥ ନାୟକ YVY0754051
ୀ /252600 28 206 153େସାନାଲି ନାୟକ ସା ଗଗନ ନାୟକ YVY0754069
ୀ /252601 28 206 154ମାନା ନାୟକ ମା ସଶୀ େବେହରା YVY1067768
ୀ /262602 28 206 155ପଜ୍ଞା ମହା ି ସା ରାେଜନ ର ନ ସାହାଣି YVY0675298

ପ ୁ /262603 58 206 156ରବି ନାଥ ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ OR/06/043/072191
ପ ୁ /262604 30 206 157ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  ନାଥ ନାୟକ YVY0673921
ପ ୁ /272605 60 206 158ମ ୁଳି ଚରଣ େହ ା ପି କେହନ୍ଇ େହ ା JTV1499466
ୀ /272606 50 206 159ସବିତା େହ ା ସା ମ ୁଳି ଚରଣ େହ ା JTV1499474
ୀ /272607 26 206 160େଶାଭାସିନୀ େହ ା ପି ମ ୁଳି ଚରଣ େହ ା YVY0862656

ପ ୁ /272608 23 206 161ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େହ ା ପି ସବିତା େହ ା YVY1030303
ପ ୁ /272609 56 206 162ରାେଜ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ନିଶାମଣି ପ ନାୟକ JTV1499482
ପ ୁ /282610 81 206 163ସରୁ ନ େଜଠୀ ପି ଭିକାରୀ େଜଠୀ OR/06/043/072197
ୀ /282611 64 206 164ଅହଲଯ୍ା େଜଠୀ ସା ସରୁ ନ େଜଠୀ OR/06/043/072196
ୀ /282612 51 206 165ମମତା େଜଠୀ ସା ସେ ାଷ େଜଠୀ YVY0574715

ପ ୁ /282613 49 206 166ସଧୁାଂଶ ୁେଜଠୀ ପି ସରୁ ନ େଜଠୀ OR/06/043/072194
ପ ୁ /282614 49 206 167ସେ ାଷ େଜଠୀ ପି ସରୁ ନ େଜଠୀ OR/06/043/072195
ୀ /282615 48 206 168ରୁନୁବାଳା େଜଠୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଜଠୀ YVY0581801

ପ ୁ /302616 27 206 169କମୁାର େସୗରଭ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0746263
ୀ /302617 40 206 170ଅଲିଭା ପ ୃ ି ପି ବହାନ  ପ ୃ ି YVY0210708
ୀ /302618 39 206 171ସ ର୍ଲତା ପ ୃ ି ପି ତାପସ ପ ୃ ି YVY0210716

ପ ୁ /302619 43 206 172ବିକାଶ କମୁାର ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି JTV1632165
ପ ୁ /302620 41 206 173େଯାଗୀ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0806851
ପ ୁ /312621 34 206 174ବାବୁ ଦାସ ପି ପୀତବାସ େବେହରା YVY0210724
ପ ୁ /312622 51 206 175ଶୀଧର ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ JTV1499011
ୀ /322623 61 206 176ଜାନକୀ େଦଈ ସା ବି ୁଚରଣ ସାହୁ YVY0581884

ପ ୁ /322624 69 206 177ବି ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଧରଣୀ ସାହୁ YVY0581876
ପ ୁ /322625 36 206 178େଗୗରବ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2731792
ପ ୁ /322626 56 206 179ଚି ର ନ ତିପାଠୀ ପି ଯଦୁନାଥ ତିପାଠୀ YVY0374264
ୀ /322627 50 206 180ଗୀତା ଳୀ ତିପାଠୀ ସା ଚି ର ନ ତିପାଠୀ YVY0308957
ୀ /332628 60 206 181ତରୁଲତା ବିଶାଳ ସା ନିମଁାଇ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1703198
ୀ /332629 39 206 182କାଦମିକା ମିଶ ସା ସତଯ୍ଜୀତ ପ ା YVY1217017

ପ ୁ /332630 74 206 183ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି ତିେଲାଚନ ମହା ି YVY0704239
ୀ /332631 70 206 184ନିମର୍ଳା ମହା ି ସା ବସ  କମୁାର ମହା ି YVY0704155

ପ ୁ /332632 49 206 185ଶୀ େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/072409
ପ ୁ /332633 45 206 186ଅମେରଶ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/072410
ପ ୁ /332634 44 206 187ଶୀ ଅବକାଶ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି YVY1309632
ୀ /332635 37 206 188ଗାୟତୀ ମହା ି ସା ଅମେରଶ ମହା ି YVY0704148

ପ ୁ /332636 65 206 189ଶବିଚରଣ ପ ା ପି ଜନା ର୍ନ ପ ା OR/06/043/072394
ୀ /332637 54 206 190ସ କୁ୍ତା ପ ା ସା ଶବି ପ ା OR/06/043/072395

ପ ୁ /332638 40 206 191ସତଯ୍ଜିତ ପ ା ପି ଶବିଚରଣ ପ ା JTV1487834
ୀ /332639 36 206 192ସାଗତିକା ପ ା ପି ଶବି ଚରଣ ପ ା YVY0166652
ୀ /332640 32 206 193ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ପରିଡା ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପରିଡା YVY0754135

ପ ୁ /342641 32 206 194ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଗଲୁାବ ଚ  ଗୁ ା YVY0675223
ପ ୁ /342642 24 206 195ସଭୁମ ପ ନାଯକ ପି ନେରଶ ଚଂଦ ପ ନାଯକ YVY1114891
ପ ୁ /342643 67 206 196ପସନନ୍ କମୁାର ରାୟ ପି ଆ ର୍ ରାୟ OR/06/043/072400
ୀ /342644 61 206 197ବି ୁପିୟା ରାୟ ସା ପସନନ୍ ରାୟ YVY0581868
ପ ୁ /342645 43 206 198ରାେକଶ ରାୟ ପି ପସନନ୍ ରାୟ OR/06/043/072403
ପ ୁ /342646 69 206 199ଭଗୀରଥୀ ତିପାଠୀ ପି ରାମକୃ  ତିପାଠୀ YVY1114909
ୀ /352647 38 206 200ସସିତା ଖ ଆୁଳ ସା ପଦୀପ ଖ ଆୁଳ YVY0862540
ୀ /352648 59 206 201ଅ ନା ମହା ି ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0674085
ପ ୁ /352649 34 206 202ଅନୁରୂପ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0754127
ପ ୁ /352650 32 206 203ଅରୁପ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0675074
ପ ୁ /352651 75 206 204ଧେନଶର ପତି ପି ବୀରବର ପତି OR/06/043/072331
ପ ୁ /352652 69 206 205ମନେମାହନ ପତି ପି ବୀରବର ପତି OR/06/043/072333
ୀ /352653 66 206 206ସତଯ୍ଭାମା ପତି ସା ଧେନଶର ପତି OR/06/043/072332
ୀ /352654 63 206 207ଜୟ ୀ ପତି ସା ମନେମାହନ ପତି OR/06/043/072334
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ୀ /352655 48 206 208ଲକ୍ଷୀକା  ପତି ସା ମନେମାହନ ପତି JTV1487446
ପ ୁ /352656 46 206 209ଅଭିମନଯ୍ ୁପତି ପି ଧେନଶର ପତି JTV1488196
ୀ /1942657 48 206 210ପମିଳା ସାଇଁ ସା ଉ ବ ସାଇଁ JTV2731719
ୀ /352658 27 206 211ସନିୁତା ସାଇଁ ପି ଉ ବ ସାଇଁ YVY0675421
ୀ /1942659 24 206 212ପଜୟନୀ ସାଇଁ ପି ଉ ବ ସାଇଁ YVY0971317

ପ ୁ /1942660 23 206 213ତୁଷାର ର ନ ସାଇଁ ପି ଉ ବ ସାଇଁ YVY1040179
ପ ୁ /362661 51 206 214ଦି ି ର ନ ମହା ି ପି େକ୍ଷତବାସି ମହା ି YVY0674929
ୀ /362662 49 206 215ନିହାରୀକା ମହା ି ସା ଦି ି ର ନ ମହା ି YVY0674937

ପ ୁ /362663 94 206 216ଦୀନବ ୁ ପ ୃ ି ପି ମାଧବ ପ ୃ ି OR/06/043/072385
ପ ୁ /362664 79 206 217କୃ ଚ  ପ ୃ ି ପି ଦୀନବ ୁ ପ ୃ ି OR/06/043/072387
ପ ୁ /362665 54 206 218ବି ୁଚରଣ ପ ୃ ି ପି ଦୀନବ ୁ ପ ୃ ି OR/06/043/072389
ୀ /362666 47 206 219ଝରଣା ପ ୃ ି ସା ବି ୁ ପ ୃ ି OR/06/043/072390

ପ ୁ /362667 46 206 220ବହାନ  ପ ୃ ି ପି କୃ  ପ ୃ ି JTV1486869
ପ ୁ /362668 45 206 221ପକାଶଚ  ପ ୃ ି ପି କୃ  ପ ୃ ି OR/06/043/072393
ପ ୁ /362669 44 206 222ତାପସ ପ ୃ ି ପି କୃ  ପ ୃ ି OR/06/043/072392
ୀ /362670 65 206 223ରାଧାରାଣୀ ପ ୃ ି ସା କୃ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/043/072388

ପ ୁ /372671 85 206 224ଡମରୁଧର ମହା ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା ି YVY0704205
ପ ୁ /372672 54 206 225ପଭୁଚରଣ ମହା ି ପି ଡମରୁଧର ମହା ି JTV1499391
ୀ /372673 49 206 226ସନ୍ି ାରାଣୀ ମହା ି ସା ପଭୁ ମହା ି JTV1500081

ପ ୁ /372674 44 206 227ସ ୀବ ମହା ି ପି ଡମରୁ ମହା ି JTV1500024
ୀ /372675 42 206 228ସମିୁତା ମହା ି ସା ସ ିବ କମୁାର ମହା ି JTV1500073

ପ ୁ /382676 48 206 229ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଙମାକା  ମହା ି YVY0404798
ୀ /382677 29 206 230ବିଜୟିନୀ ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YVY0675041

ପ ୁ /382678 28 206 231ଲି ରାଜ ନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ YVY0746321
ୀ /382679 74 206 232ସେୁଲାଚନା ରାଉତ ସା ଧେନଶର ରାଉତ YVY0421537

ପ ୁ /382680 52 206 233ରମାକା  ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ JTV1488667
ୀ /392681 45 206 234ରତନ୍ ପିୟା ଦାସ୍ ସା ନିମର୍ଳ କିେଶାର ଦାସ୍ YVY0862466

ପ ୁ /392682 40 206 235ନିମର୍ଳ କିେଶାର ଦାସ ପି େଗୗରହରି ଗଛାୟତ YVY0704213
ପ ୁ /392683 44 206 236ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି JTV2731479
ୀ /402684 69 206 237ଶା ିସଧୁା ବିଶାଳ ସା େହମ  ବିଶାଳ OR/06/043/072503

ପ ୁ /402685 47 206 238ବିଜ୍ଞାନ ମିହିର ବିଶାଳ ପି େହମ  ବିଶାଳ OR/06/043/072505
ପ ୁ /402686 45 206 239ବିନୟ ବିଶାଳ ପି େହମ  ବିଶାଳ OR/06/043/072508
ୀ /402687 45 206 240ସନ୍ି ାସିନି ବିଶାଳ ସା ବିନୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0806844

ପ ୁ /402688 42 206 241ବିଜୟ େକତନ ବିଶାଳ ପି େହମ  ବିଶାଳ OR/06/043/072507
ପ ୁ /412689 40 206 242ମେନାରଂଜନ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV2556926
ପ ୁ /412690 42 206 243ସ ୟ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ YVY0806836
ୀ /422691 36 206 244ଶଭୁସପନ୍ା ମହାପାତ ସା ଅରବି  ସାମଲ YVY0862441

ପ ୁ /422692 44 206 245ଶମନୁାଥ ପାତ ପି େକୖଳାସ ପାତ JTV2731693
ୀ /422693 39 206 246େରଣବୁାଳା ପାତ ସା ଶ ନୁାଥ ପାତ JTV2731651
ୀ /422694 90 206 247କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାରୀ ସାମଲ ସା ପାଣକୃ  ସାମଲ YVY0704221
ୀ /422695 64 206 248ଇ ିରା ସାମଲ ସା େପମାନ  ସାମଲ YVY0574772
ପ ୁ /422696 62 206 249େପମାନ  ସାମଲ ପି ପାଣକୃ  ସାମଲ YVY0704296
ପ ୁ /422697 42 206 250ଅରବି  ସାମଲ ପି େପମାନ  ସାମଲ YVY0862409
ପ ୁ /422698 70 206 251ମନେମାହନ ସାମ ରାୟ ପି କପିଳ ସାମ ରାୟ YVY0839753
ୀ /422699 63 206 252ନୟନା ସାମ ରାୟ ସା ମନେମାହନ ସାମ ରାୟ YVY0839746
ୀ /422700 43 206 253ପେମାଦିନୀ ସାମ ରାୟ ପି ମନେମାହନ ସାମ ରାୟ JTV2731032
ୀ /422701 40 206 254େସୗଦାମିନୀ ସାମ ରାୟ ପି ମନେମାହନ ସାମ ରାୟ JTV2732113

ପ ୁ /422702 38 206 255େଦବବତ ସାମ ରାୟ ପି ମନେମାହନ ସାମ ରାୟ JTV2556983
ପ ୁ /422703 37 206 256ବିଭୁଦ  ସାମ ରାୟ ପି ମନେମାହନ ସାମ ରାୟ JTV2731545
ପ ୁ /432704 56 206 257ଏମ୍. େଭ ଟଚାରୀ ପି ଏମ୍. ରାମାଚାରୀ JTV1486927
ୀ /432705 53 206 258ଏମ୍. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ୍. ଭି. ରାଘବାଚାରୀ JTV1487412
ପ ୁ /432706 46 206 259ଏମ୍. େମାହନ ପି ଏମ୍. ରାମାଚାରୀ JTV1488394
ପ ୁ /432707 58 206 260ଏମ୍. ଭି. ରାଘବାଚାରୀ . ପି ଏମ୍. ରାମାଚାରୀ . JTV1560325
ୀ /432708 65 206 261ନିମର୍ଳା କର ସା ଗଗନ କର JTV1488733
ପ ୁ /432709 60 206 262ଗଗନ ଚ  କର ପି େଗାବି  ଚ  କର JTV1488725
ପ ୁ /432710 45 206 263େଦବାଶୀଷ କର ପି ଗଗନ କର JTV1488758
ପ ୁ /432711 43 206 264ସବୁାଷିସ କର ପି ଗଗନ କର JTV1488741
ୀ /432712 64 206 265ଜୟ ୀ କମୁାରୀ ମହାପାତ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ YVY0704247
ପ ୁ /432713 26 206 266ଏମ୍. ଏସ୍ ଶଶା ପି ଏମ୍.ଭି. ରାଘବାଚାରୀ YVY0971333
ପ ୁ /432714 40 206 267ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ YVY0374272
ପ ୁ /442715 77 206 268ଶୀଚରଣ େବେହରା ପି କୃ  େମାହନ େବେହରା OR/06/043/072584
ୀ /442716 70 206 269ଶଶୀେରଖା େବେହରା ସା ଶୀଚରଣ େବେହରା JTV1486877
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ୀ /442717 44 206 270ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା େସୗମଯ୍ରଂଜନ େବେହରା JTV2731099
ପ ୁ /442718 42 206 271େସୗଭାଗଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ଶୀଚରଣ େବେହରା JTV1486885
ପ ୁ /442719 58 206 272ଶବି ପସାଦ ଦାଶ ପି ଅନ  ବ ୁ ଦାଶ JTV1715655
ପ ୁ /442720 46 206 273ଧଳୁମଣୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2731446
ୀ /442721 46 206 274ସଶୁୀ ସଚୁରୀତା ପି ଶୀ ଶୀଚରଣ େବେହରା YVY0754101

ପ ୁ /462722 72 206 275ସୀତାନାଥ ବିେଶାଇ ପି କୃ  ଚ  ବିେଶାଇ OR/06/043/072575
ୀ /462723 66 206 276ପତିଭା ବିେଶାଇ ସା ସୀତାନାଥ ବିେଶାଇ OR/06/043/072576

ପ ୁ /462724 40 206 277ସି ାଥର୍  ବିେଶାଇ ପି ସୀତାନାଥ ବିେଶାଇ YVY0210732
ପ ୁ /472725 70 206 278ସେୁରଶଚ  େଜନା ପି ଦୟାନିଧି େଜନା OR/06/043/072577
ୀ /472726 64 206 279ଅେଯାଧଯ୍ା େଜନା ସା ସେୁରଶ େଜନା OR/06/043/072572
ୀ /482727 64 206 280କ ନା ମହା ି ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ମହା ି OR/06/043/072073

ପ ୁ /482728 41 206 281ସମିତ ରଂଜନ ମହା ି ପି େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ମହା ି JTV1499045
ପ ୁ /492729 46 206 282ଶ ର ବ ିଆ ପି ମଦନ ବ ିଆ OR/06/043/072985
ପ ୁ /492730 23 206 283େକଶବ ବ ିଆ ପି ଶ ର ବ ିଆ YVY1030287
ପ ୁ /502731 65 206 284ଚ କା  ରକ୍ଷତି ପି ସ ି  ରକି୍ଷତ YVY0839738
ୀ /502732 44 206 285ଅନିତାରାଣୀ ରକି୍ଷତ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ରକି୍ଷତ JTV2516656
ୀ /502733 38 206 286ସସିତା ସାହୁ ସା ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା YVY0404806
ୀ /512734 63 206 287ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଯତୀ  ନାଥ େବେହରା YVY0704619
ୀ /522735 51 206 288ନମତା ଚା ସା େସୗମଯ୍ରଂଜନ ରାୟ YVY0704320

ପ ୁ /532736 29 206 289ଅଭିଜିତ ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି YVY0404426
ୀ /532737 84 206 290ଶା ିପିୟା ମହା ି ସା ଉମାକା  ମହା ି JTV1500057

ପ ୁ /532738 56 206 291ଶୀକା  ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି YVY0704171
ୀ /532739 54 206 292ଦି ୀ ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି YVY0166686

ପ ୁ /532740 24 206 293ସରୁଜିତ୍ ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି YVY0971309
ପ ୁ /532741 43 206 294ମତୃଯ୍ଜୁୟ ପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ JTV2731743
ୀ /542742 37 206 295ନମିତା ବାରିକ ସା ତିେଲାଚନ ବାରିକ YVY0831826
ୀ /542743 75 206 296ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ସା ପଦଚରଣ ମହା ି YVY0421545
ୀ /542744 66 206 297େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ନିମାଇ ଁମହା ି YVY0703918

ପ ୁ /542745 65 206 298ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି ପି ତିେଲାଚନ ମହା ି YVY0421560
ପ ୁ /542746 52 206 299ଶଶୀକା  ମହା ି ପି ପଦଚରଣ ମହା ି YVY0421578
ୀ /542747 46 206 300ଅରୁ ତୀ ମହା ି ସା ଶଶୀ କା  ମହା ି JTV1500172

ପ ୁ /542748 31 206 301ଶଭୁକା  ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି YVY0675090
ପ ୁ /552749 62 206 302ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ JTV1500016
ପ ୁ /552750 54 206 303ରାଜକିେଶାର ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ YVY0704429
ୀ /552751 45 206 304ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା ରାଜକିେଶାର ପଧାନ OR/06/043/007315

ପ ୁ /552752 26 206 305ବିଶଜିତ ପଧାନ ପି ରାଜ କିେଶର ପଧାନ YVY0754390
ୀ /552753 24 206 306ରଶତିା ପଧାନ ପି ରାଜ କିେଶାର ପଧାନ YVY0971382
ୀ /552754 53 206 307ଚିତେରଖା ସାମ ରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/007314

ପ ୁ /562755 59 206 308ବସ  ଦାସ ପି ଆକଳିୁ ଦାସ JTV1487396
ୀ /562756 49 206 309ବିଳାସୀ ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ JTV1488212

ପ ୁ /562757 28 206 310ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ YVY0754192
ପ ୁ /562758 56 206 311ଶ ର ନାହାକ ପି ବୃ ାବନ ନାହାକ YVY0754457
ୀ /562759 48 206 312ଲକ୍ଷୀ ନାହାକ ସା ଶ ର ନାହାକ YVY0754432

ପ ୁ /562760 31 206 313ମିଥନୁ ନାହାକ ପି ଶ ର ନାହାକ YVY0754465
ପ ୁ /562761 27 206 314ଲିପନୁ ନାହାକ ପି ଶ ର ନାହାକ YVY0754440
ୀ /572762 24 206 315ରଶିତା ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ YVY1040245
ୀ /572763 29 206 316ଚିନୟୀ ପଧାନ ପି ସେୁର  କମୁାର ପଧାନ YVY1030162
ୀ /572764 25 206 317େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପଧାନ ପି ସେୁର  କମୁାର ପଧାନ YVY1030139

ପ ୁ /572765 23 206 318ସଯୁଯ୍ର୍କା  ପଧାନ ପି ସେୁର  କମୁାର ପଧାନ YVY1030147
ପ ୁ /572766 53 206 319ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ନାଥ ସାହୁ JTV1488469
ୀ /572767 48 206 320ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ମନେମାହନ ସାହୁ JTV1488477
ପ ୁ /572768 31 206 321େକୖଳାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ YVY1030337
ପ ୁ /582769 55 206 322ଚି ରଂଜନ ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୂନ ଦାଶ YVY0166702
ୀ /582770 25 206 323ନଜବୁନ ନିଶା ସା େସକ ଅକ୍ତର ଅଲୀ YVY1040260
ପ ୁ /582771 68 206 324ତାରିଣୀ ଚରଣ ପ ା ପି କାଶନିାଥ ପ ା JTV2731065
ୀ /582772 57 206 325ଅବ ୀ କମୁାରୀ ପ ା ସା ତାରିଣୀ ଚରଣ ପ ା JTV2731263
ୀ /582773 47 206 326ଶାବ ିକା ପ ା ସା ଚି ରଂଜନ ଦାଶ YVY0166710
ପ ୁ /582774 39 206 327ଆଦିେଶଷ ପ ା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପ ା JTV2731255
ପ ୁ /582775 30 206 328େଦବାଶଷି ପ ା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପ ା YVY0674077
ପ ୁ /582776 78 206 329କୃ ିବାସ ପାତ ପି ଭୀମେସନ ପାତ JTV1581917
ୀ /582777 74 206 330ତପସିନୀ ପାତ ସା କୃ ିବାସ ପାତ JTV1581909
ପ ୁ /582778 42 206 331ବିଶଜୟୀ ଐରରାଜ ପାତ ପି କୃ ିବାସ ପାତ JTV1581859
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ପ ୁ /582779 62 206 332ନିଗମଆନ  ସାହୂ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1703495
ୀ /582780 61 206 333ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ନିଗମାନ  ସାହୁ JTV1703487

ପ ୁ /582781 39 206 334ଦି ିର ନ ସାହୁ ପି ନିଗମାନ  ସାହୁ JTV1581875
ପ ୁ /582782 37 206 335ଜ୍ଞାନର ନ ସାହୁ ପି ନିଗମାନ  ସାହୁ JTV1581883
ପ ୁ /582783 34 206 336ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ନିଗମା ନ  ସାହୁ YVY0166728
ପ ୁ /592784 37 206 337ବିଶରଂଜନ େବେହରା ପି ପତିତପାବନ େବେହରା JTV2732170
ପ ୁ /602785 32 206 338ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0166751
ୀ /602786 32 206 339ପ ୁ ଲତା ଦାସ ପି ତପନ ଦାସ YVY0862524
ୀ /602787 48 206 340ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ଅଜୁର୍ ନୀ ସାହୁ JTV1488675
ୀ /602788 24 206 341ଗୀତା ଳି ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ YVY1030436

ପ ୁ /602789 23 206 342ନିେଲଶ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ YVY1030444
ପ ୁ /612790 44 206 343ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ ପି ଉେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV1693993
ୀ /612791 73 206 344େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ବଂଶଧିର ମହା ି JTV1693548

ପ ୁ /612792 55 206 345ଦିପକ କମୁାର ମହା ି ପି ବଂଶଧିର ମହା ି JTV1693852
ୀ /612793 29 206 346ଚିନୟୀ ମହା ି ପି ଦୀପକ ମହା ି YVY0675397

ପ ୁ /612794 37 206 347ଚ ନ ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ JTV2731552
ପ ୁ /612795 28 206 348େଦବାଶୀଷ ପ ା ପି ଚି ର ନ ପ ା YVY0674010
ୀ /612796 37 206 349ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଜୟକୃ  ସାହୁ JTV2732048

ପ ୁ /622797 43 206 350ଶ ର ଦାସ ପି ଆକଳିୁ ଦାସ OR/06/043/073207
ୀ /622798 36 206 351ମମତା ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ YVY1216860

ପ ୁ /632799 49 206 352ବଣିନ ଦାସ ପି ମରୁଲୀ ଦାସ JTV1487040
ପ ୁ /632800 29 206 353ମେନାଜ ଦାସ ପି ଲକି୍ଷଧର ଦାସ YVY0754200
ପ ୁ /632801 26 206 354ସଶୁା  ଦାସ ପି ବିପିନ ଦାସ YVY0862490
ପ ୁ /632802 64 206 355କନୁା ମଲିକ ପି ମରୁଲୀ ମଲିକ JTV1487859
ୀ /632803 62 206 356ପାଲିଆ ମଲିକ ସା କନୁା ମଲିକ YVY1197573

ପ ୁ /632804 58 206 357ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ ପି ମରୁଲୀ ମଲିକ JTV1487792
ପ ୁ /632805 51 206 358ଉପନ ମଲିକ ପି ଅେଲଖ ମଲିକ JTV1486935
ୀ /632806 51 206 359ମାନା ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ JTV1487784

ପ ୁ /632807 38 206 360ଭାନୁ ଶକଂର ମଲିକ ପି କୃ  ଚ  ମଲିକ YVY0754259
ପ ୁ /632808 29 206 361ମାନସ ମଲିକ ପି କନୁା ମଲିକ YVY0404434
ପ ୁ /632809 26 206 362କାଳିଆ ମଲିକ ପି କନୁା ମଲିକ YVY0862391
ପ ୁ /632810 40 206 363ଭବାନୀ ଶ ର ମଲିକ ପି କୃ  ଚ  ମଲିକ YVY0754275
ୀ /632811 36 206 364ନିେବଦିତା ମଲିକ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ମଲିକ YVY0754283
ୀ /632812 35 206 365ମଧସିୁତା ମଲିକ ସା ଭାନୁ ଶ ର ମଲିକ YVY1030501

ପ ୁ /632813 26 206 366କଳିଆ ମଲିକ ପି କନୁା ମଲିକ YVY0754184
ପ ୁ /632814 26 206 367େରାହିତ କମୁାର ସିଂ ୍ ପି ରତନ କମୁାର ସିଂ ୍ YVY0906636
ପ ୁ /642815 80 206 368ଶକୁେଦବ ଦାସ ପି ଡେମଇ ଦାସ JTV1488162
ୀ /642816 59 206 369ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଶକୁେଦବ ଦାସ YVY0166793

ପ ୁ /642817 54 206 370ରବୀ  ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0839712
ୀ /642818 49 206 371ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ରବୀ  ଦାସ YVY0166785

ପ ୁ /642819 40 206 372ରତନ ଦାସ ପି ଦୁଃଖି ଦାସ JTV1488436
ପ ୁ /642820 38 206 373ଜିେତ  ଦାସ ପି ଦୁଃଖି ଦାସ JTV1488386
ୀ /642821 33 206 374ବିେନାଦିନି ଦାସ ସା ଜିେତ  ଦାସ YVY0862508
ୀ /642822 32 206 375ବୀଣା ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ YVY0839704
ୀ /642823 24 206 376ରିତା ଦାସ ପି ରତନ ଦାସ YVY1030402
ୀ /642824 23 206 377ଜିତା ଦାସ ପି ରତନ ଦାସ YVY1030410
ୀ /642825 25 206 378ଲିଜା ମଲିକ ସା େହମ  ଦାସ YVY1030428

ପ ୁ /652826 57 206 379କିେଶାର ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/043/070826
ୀ /652827 53 206 380ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ JTV1488204
ପ ୁ /652828 42 206 381ରଂଜିତ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ JTV1487826
ୀ /652829 39 206 382ପଦବତୀ ଦାସ ସା ରଂଜିତ କମୁାର ଦାସ YVY0404442
ୀ /652830 36 206 383େସାଫିଆ ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଦାସ ପି େଦେବ  କମୁାର ଦାସ JTV1694033
ପ ୁ /652831 25 206 384ବିକାଶ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY1030360
ପ ୁ /652832 51 206 385ଧମର୍ା  େଜାଗଲୁୁ ପି ଧମର୍ା  ପରୁୁେଷାତମ YVY0675165
ପ ୁ /652833 35 206 386ୟ ା ମାେଲଶ ପି ୟ ା କାମାୟା YVY0675157
ପ ୁ /652834 44 206 387ଦ ୀ ଧମର୍ା ରାଓ ପି ଦ ୀ କରୀୟା YVY0675173
ପ ୁ /652835 39 206 388ଦ ୀ ଚଲପଥୀ ରାଓ ପି ଦ ୀ େଗାପୟା YVY0675140
ପ ୁ /652836 34 206 389ପଲୀ କି ା ରାଓ ପି ପଲୀ ସ  ରାଓ YVY0675132
ପ ୁ /652837 30 206 390କନୁା ସତିଶ ପି କନୁା ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ YVY0675199
ପ ୁ /662838 45 206 391ତିନାଥ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ YVY0404632
ୀ /662839 42 206 392ଅହଲଯ୍ା ବାରିକ ସା ତିନାଥ ବାରିକ YVY0404640
ୀ /662840 22 206 393ସେ ାଷିନୀ ବାରିକ ପି ତିନାଥ ବାରିକ YVY1099787
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ପ ୁ /662841 50 206 394ନାରାଯଣ େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YVY0404400
ୀ /662842 41 206 395ନମିତା େବେହରା ସା ନାରାଯଣ େବେହରା YVY0404392

ପ ୁ /662843 67 206 396େଦେବ  କମୁାର ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV1657709
ୀ /662844 60 206 397ପଭାତି ଦାସ ସା େଦେବ  କମୁାର ଦାସ JTV1657725
ୀ /662845 58 206 398ପ ୁ ା ଦାସ ସା ଗେଣଶ ଦାସ YVY0704080
ୀ /662846 39 206 399ସନୁୀତା ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ YVY0704072
ୀ /662847 38 206 400ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ପେଦାଷ କମୁାର ଦାସ YVY0906776

ପ ୁ /662848 37 206 401ଦୀପକ ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ YVY0210740
ୀ /662849 31 206 402ପିୟ ା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ YVY0906362
ୀ /662850 48 206 403ଆର. ଜଯଲକ୍ଷୀ ପି ଆର. ରାଜା ରାଓ YVY0907063
ୀ /662851 26 206 404ସସିୁତା ପେଲଇ ପି ସେୁର  ପେଲଇ YVY0907279

ପ ୁ /662852 29 206 405ଶୀ ରାମ ପାତ ପି ଶ ର ପାତ YVY0907121
ୀ /662853 29 206 406ପତିମା ପାତ ସା ଶୀ ରାମ ପାତ YVY0906941

ପ ୁ /662854 57 206 407ଆର. ରାଜା ରାଓ ପି ଆର. ରାେମୟା YVY0907097
ୀ /662855 25 206 408ଆର. େରାହିଣୀ ରାଓ ପି ଆର. ରାଜା ରାଓ YVY0907048

ପ ୁ /662856 47 206 409ଜ୍ଞାେନଂଦ ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ YVY1114917
ୀ /662857 39 206 410ସରସତୀ ରାଉତ ସା ଗଯ୍ାେନ  ରାଉତ YVY0907147

ପ ୁ /662858 37 206 411ଜନା ର୍ନ ସାଇଁ ପି ନାଥ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0675306
ୀ /662859 30 206 412ସ ମିତା ସାଇଁ ସା ଜନା ର୍ନ ସାଇଁ YVY0673939
ୀ /672860 65 206 413ମିଛି ମଲିକ ସା ଅକ୍ଷୟ ମଲିକ JTV1488857
ୀ /672861 50 206 414େରଣବୁାଳା ମଲିକ ସା ମେହ  ମଲିକ JTV1488865

ପ ୁ /672862 42 206 415ମେହ  ମଲିକ ପି ଅକ୍ଷୟ ମଲିକ OR/06/043/073229
ୀ /672863 39 206 416ସାଧବୀ ମଲିକ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ JTV1488873

ପ ୁ /672864 38 206 417ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ ପି ଅକ୍ଷୟ ମଲିକ JTV1487230
ୀ /672865 37 206 418ସେରାଜିନୀ ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ YVY0166827

ପ ୁ /672866 30 206 419ଚିନଯ କମୁାର ମଲିକ ପି ନିରଂଜନ ମଲିକ YVY0404533
ପ ୁ /682867 63 206 420ରବୀ  ନାଥ ବିଶାଳ ପି ନାରାୟଣ ବିଶାଳ JTV1715622
ୀ /682868 60 206 421କବିତା ବିଶାଳ ସା ରବୀ  ବିଶାଳ JTV2731347
ୀ /682869 25 206 422କାରୁବାକିେଲାପାମଦୁା ବିଶାଳ ପି ରବି  ବିଶାଳ YVY0906503

ପ ୁ /682870 85 206 423ସଦାଶବି ମହା ି ପି ବନମାଳୀ ମହା ି YVY0839696
ୀ /682871 77 206 424େନତମଣି ମହା ି ସା ସଦାଶବି ମହା ି YVY0839688

ପ ୁ /682872 61 206 425ପଦୀପ ମହା ି ପି ସଦାଶବି ମହା ି JTV1582220
ୀ /682873 48 206 426ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି JTV1582261

ପ ୁ /682874 48 206 427ପେମାଦ ମହା ି ପି ସଦାଶବି ମହା ି YVY0704098
ୀ /682875 44 206 428ଲତା ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି OR/06/043/073028

ପ ୁ /682876 28 206 429ରାେଜ  କମୁାର ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YVY0862581
ୀ /682877 26 206 430ସମା ି ମହା ୀ ସା ଦୀପକ ମହା ୀ YVY1290329

ପ ୁ /682878 24 206 431ଦିେନଶ ମହା ି ପି ପେମାଦ ମହା ି YVY1040120
ପ ୁ /692879 38 206 432ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧୀ ଦାସ JTV1693878
ପ ୁ /692880 66 206 433ଶୀ ରାମ ଖଟୁଆ ପି ଇ ମଣି ଖଟୁଆ OR/06/043/070794
ପ ୁ /692881 50 206 434ଶୀ ଦାମ ଖଟୁଆ ପି ଇ ମଣି ଖଟୁଆ OR/06/043/070798
ପ ୁ /692882 49 206 435ଶୀ ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଖଟୁଆ ପି ଇ ମଣି ଖଟୁଆ OR/06/043/070796
ପ ୁ /692883 42 206 436ଟୁକନିୁ ଖଟୁଆ ପି ସନାତନ ଖଟୁଆ OR/06/043/070797
ପ ୁ /692884 29 206 437େଦବାଶଷି ଖଟୁଆ ପି ସନାତନ ଖଟୁଆ YVY0404657
ପ ୁ /692885 29 206 438ମେନାଜ ଖଟୁଆ ପି ରାମଚ  ଖଟୁଆ YVY0404665
ପ ୁ /692886 27 206 439ବିଜନ ଖଟୁଆ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଖଟୁଆ YVY0754226
ପ ୁ /692887 26 206 440େଯାେଗଶର ଖଟୁଆ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଖଟୁଆ YVY0862607
ପ ୁ /692888 25 206 441େସାନୁ ଖଟୁଆ ପି ସନାତନ ଖଟୁଆ YVY0907329
ପ ୁ /692889 41 206 442ରାମ ଚ  ରାଉଳ ପି ପଦେଲାଚନ ରାଉଳ YVY0907345
ପ ୁ /692890 41 206 443ମାଧବ େସଠୀ ପି ଗ ୀୟା େସଠୀ JTV1693399
ୀ /702891 59 206 444େଗେହଇ ଖଟୁଆ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଖଟୁଆ OR/06/043/073146
ୀ /702892 50 206 445ପତିମା ଖଟୁଆ ସା ରାମ ଖଟୁଆ OR/06/043/073147
ପ ୁ /702893 49 206 446କାହନ୍  ୁଚରଣ ଖଟୁଆ ପି ଇ ମଣି ଖଟୁଆ JTV1532290
ୀ /702894 46 206 447ପ ୁ ଲତା ଖଟୁଆ ସା ଶଯ୍ାମ ଖଟୁଆ JTV1488592
ୀ /702895 43 206 448ସେରାଜିନୀ ଖଟୁଆ ସା ଦାେମାଦର ଖଟୁଆ JTV1488600
ପ ୁ /702896 41 206 449ବାବୁ ଖଟୁଆ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଖଟୁଆ JTV1487057
ୀ /702897 40 206 450ସକୁ ଳା ଖଟୁଆ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ଖଟୁଆ JTV1488618
ପ ୁ /702898 40 206 451େବଣଧୁର ଖଟୁଆ ପି ଇ ମଣି ଖଟୁଆ JTV1487958
ପ ୁ /702899 40 206 452ମନୁଆ ଖଟୁଆ ପି ଇ ମଣି ଖଟୁଆ JTV1487644
ୀ /702900 37 206 453ସସିତା ଖଟୁଆ ସା େବଣଧୁର ଖଟୁଆ YVY0404673
ୀ /702901 37 206 454ନଳିନୀ ଖଟୁଆ ସା ମନୁଆ ଖଟୁଆ YVY0673996
ପ ୁ /702902 36 206 455ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଖଟୁଆ ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ଖଟୁଆ YVY0404459
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ୀ /702903 26 206 456ପିୟ ା ଖଟୁଆ ସା ବାବୁ ଖଟୁଆ YVY0971408
ପ ୁ /712904 23 206 457ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି େକଶବ ମହା ି YVY1030485
ପ ୁ /712905 55 206 458େକଶବ ମହା ି ପି ଜଇରାମ ମହା ି YVY0806877
ୀ /712906 50 206 459ର ିତା ମହା ି ସା େକଶବ ମହା ି YVY0704528

ପ ୁ /712907 40 206 460ବାବୁ ମହା ି ପି ଧୀେର  ମହା ି JTV1486968
ପ ୁ /712908 39 206 461ରଂଜିତ୍ ମହା ି ପି ଧୀେର  ମହା ି JTV1499862
ୀ /712909 34 206 462ଅନିତା ମହା ି ପି େକଶବ ମହା ି JTV2731768
ୀ /712910 32 206 463େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ରଂଜିତ୍ ମହା ି YVY1040187
ୀ /712911 25 206 464ନମିତା ମହା ି ପି େକଶବ ମହା ି YVY0905919
ୀ /712912 32 206 465ଗ ାେଦବୀ ମହାରଣା ପି ବଟକୃ  ମହାରଣା YVY0746347
ୀ /712913 30 206 466ଗାୟତୀ ମ ରୀ ମହାରଣା ପି ବଟ କୃ  ମହାରଣା YVY0746339

ପ ୁ /712914 29 206 467ବିଶନାଥ ପତାପ ମହାରଣା ପି ବଟକୃ  ମହାରଣା YVY0746354
ୀ /722915 85 206 468ଉ ମା ନାୟକ ସା ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ OR/06/043/070748

ପ ୁ /722916 60 206 469ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ OR/06/043/070755
ୀ /722917 58 206 470ସ କୁ୍ତା ନାୟକ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/06/043/073049

ପ ୁ /732918 75 206 471ରାମଚ  ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ JTV1486745
ପ ୁ /732919 44 206 472ଚି ର ନ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ JTV1499169
ପ ୁ /732920 41 206 473ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ JTV1486786
ପ ୁ /732921 39 206 474ସତଯ୍ର ନ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ JTV1486943
ୀ /732922 35 206 475ଝିଲି ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ JTV2731677

ପ ୁ /742923 71 206 476ହେରକୃ  ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YVY0574723
ପ ୁ /742924 71 206 477େଦେବ  କମୁାର ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ JTV1499029
ୀ /742925 70 206 478ନଳିନୀ ନାୟକ ସା େଦବ ନାୟକ JTV1499037

ପ ୁ /742926 60 206 479ଭାବଗାହୀ ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ JTV1488303
ୀ /742927 58 206 480କୁ ଳା ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ JTV1499730
ୀ /742928 55 206 481ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ଭାବ ନାୟକ JTV1488519

ପ ୁ /742929 41 206 482ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ JTV1487388
ପ ୁ /742930 40 206 483ଗିରୀଧାରୀ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ JTV1487065
ୀ /742931 39 206 484ସବିତା ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ JTV1488584

ପ ୁ /742932 38 206 485ଅଜୟ ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ JTV1487081
ୀ /742933 36 206 486େବବୀନା ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ YVY1216845

ପ ୁ /742934 35 206 487ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ YVY1030469
ୀ /742935 35 206 488ଅନୁସୟା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YVY0971325
ୀ /742936 31 206 489ପତିମା ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ YVY1030451
ୀ /742937 26 206 490ବବଲି ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ YVY0754218

ପ ୁ /752938 67 206 491ନବକିେଶାର ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ JTV1488949
ୀ /752939 57 206 492ପମିଳା ନାୟକ ସା ନବ ନାୟକ JTV1488527

ପ ୁ /752940 36 206 493ଦୀପକକମୁାର ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ନାୟକ JTV2731487
ୀ /762941 48 206 494ମିନତୀ େସଠୀ ସା ବି ୁ େସଠୀ JTV1499995
ୀ /762942 32 206 495ସ ୀତା େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ YVY0674135
ୀ /772943 25 206 496ସସିତା େସଠୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ େସଠୀ YVY0906339
ପ ୁ /772944 87 206 497ଉ ବଚରଣ େସଠୀ ପି ବାସ ୁେସଠୀ JTV1487164
ପ ୁ /772945 58 206 498ସଦୁଶର୍ନ େସଠୀ ପି ଉ ବ େସଠୀ JTV1487982
ପ ୁ /772946 58 206 499ପଫଲୁ େସଠୀ ପି ଉ ବ େସଠୀ JTV1487990
ୀ /772947 49 206 500କମଳା େସଠୀ ସା ପଫଲୁ େସଠୀ JTV1488899
ୀ /772948 48 206 501େମନକା େସଠୀ ସା ସଦୁଶର୍ନ େସଠୀ YVY1281005

ପ ୁ /772949 42 206 502ପଶା  େସଠୀ ପି ପଫଲୁ େସଠୀ JTV1488337
ୀ /772950 40 206 503ଯାମିନୀ େସଠୀ ପି ଉ ବ େସଠୀ JTV1488915

ପ ୁ /782951 70 206 504ରାହାସ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY0704569
ୀ /782952 65 206 505ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ରାହାସ େବେହରା YVY0704585
ପ ୁ /782953 34 206 506ରାେଜଶ େବେହରା ପି ରାହାସକମୁାର େବେହରା JTV2731172
ପ ୁ /782954 64 206 507ଭୀମେସନ୍ ନାୟକ ପି େକଳୁ ନାୟକ YVY0704577
ୀ /782955 55 206 508କ ନା ନାୟକ ସା ଭୀମେସନ ନାୟକ JTV1694256
ୀ /782956 21 206 509ସଜୁାତା ପରିଡ଼ା ସା ରାେଜଶ ପରିଡ଼ା YVY1216878
ପ ୁ /792957 60 206 510ରେମଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY0704551
ୀ /792958 53 206 511ସସିତା େବେହରା ସା ରେମଶ କମୁାର େବେହରା YVY0705137
ୀ /792959 51 206 512ଭକି୍ତଲତା େବେହରା ସା ଉେମଶ କମୁାର େବେହରା JTV1487610
ପ ୁ /792960 23 206 513ଆଶଷି କମୁାର େବେହରା ପି ସସିତା େବେହରା YVY1030493
ପ ୁ /802961 76 206 514ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0703207
ପ ୁ /802962 57 206 515ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0703181
ପ ୁ /802963 55 206 516ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0703199
ୀ /802964 45 206 517ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0703157
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ୀ /802965 43 206 518ପିତୀ ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ JTV2557023
ପ ୁ /802966 27 206 519ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଭାତ ସାହୁ YVY0746370
ପ ୁ /802967 25 206 520ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0906966
ପ ୁ /802968 24 206 521ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YVY1030519
ୀ /812969 85 206 522ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ମଧ ୁସାହୁ YVY0704494
ୀ /812970 56 206 523ର ିତା ସାହୁ ସା କୁ  ସାହୁ YVY0704478
ୀ /812971 48 206 524ଝୁନା ସାହୁ ସା କାଳ ୀ ସାହୁ YVY0704593

ପ ୁ /812972 28 206 525ସହେଦବ ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ସାହୁ YVY0754424
ପ ୁ /812973 55 206 526ଗଗନକମୁାର ସାହୁ ପି ମଧ ୁସାହୁ JTV1500065
ୀ /812974 44 206 527ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ଗଗନ ସାହୁ JTV1694231
ୀ /822975 36 206 528କାଜଲ େବଗମ ସା େଶଖ୍ ପି ୁ YVY0404681

ପ ୁ /822976 41 206 529େହମ  ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ YVY0404731
ୀ /822977 35 206 530ସେ ାଷି ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ YVY0404749
ୀ /822978 30 206 531େଶଖ କି ା ପି େଶଖ ନିମାଇଁ YVY0404699

ପ ୁ /822979 52 206 532ଉ ମ ମହା ି ପି ଉମାକା ି ମହା ି YVY0166835
ୀ /822980 44 206 533ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଉ ମ ମହା ି YVY0166843
ୀ /822981 20 206 534ଭାଗ୍ଯଶୀ ମହା ି ପି ଉ ମ ମହା ି YVY1211416

ପ ୁ /822982 35 206 535େଶଖ ପି ୁ ପି େଶଖ ଆରବ ଅଲି YVY0404723
ୀ /822983 50 206 536ରାନୁବାଳା ସାହୁ ପି ମାଧବାନ  ସାହୁ YVY0703231

ପ ୁ /822984 49 206 537ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଧବାନ  ସାହୁ JTV2732154
ପ ୁ /822985 50 206 538ଅକ୍ଷଯ ସାସମଲ ପି ଧମର୍ାନ  ସାସମଲ YVY0404707
ୀ /822986 45 206 539କବିତା ସାସମଲ ସା ଅକ୍ଷଯ ସାସମଲ YVY0404715
ୀ /822987 39 206 540କିରନ ପଭା ଶତପଥି ସା ବି ୁ ପସାଦ ଶତପଥି JTV2731222

ପ ୁ /822988 33 206 541ବି ୁ ପସାଦ ଶତପଥି ପି ବାଇଧର ଶତପଥି JTV2731230
ପ ୁ /832989 40 206 542ସେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1499763
ୀ /832990 27 206 543କ ନା ସାହୂ ସା ସେରାଜ ସାହୂ YVY1217025

ପ ୁ /832991 85 206 544ବି ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ JTV1499706
ପ ୁ /832992 39 206 545ସେରାଜ ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ JTV1486828
ୀ /842993 54 206 546ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ସା େବୖେଲାଚନ ପଢିହାରୀ YVY0197152
ୀ /842994 25 206 547ଅ ର୍ନା ମହା ି ସା କତିୃବାସ ସାହୁ YVY0971283

ପ ୁ /842995 80 206 548ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ସି  ସାହୁ YVY0704874
ୀ /842996 68 206 549ବାସ ି ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ YVY0705152
ୀ /842997 59 206 550ସଚୁରିତା ସାହୁ ସା ନିେରାଦ ସାହୁ YVY0705202

ପ ୁ /842998 55 206 551ସମୀର ସାହୁ ପି ସି  ସାହୁ YVY0704882
ପ ୁ /842999 54 206 552କୃ  ଚ  ସାହୁ ପି ମଧ ୁସାହୁ YVY0675355
ୀ /843000 49 206 553ବାସ ି ସାହୁ ସା କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0675322
ୀ /843001 47 206 554ଇତିଶୀ ସାହୁ ସା ସମୀର କମୁାର ସାହୁ YVY0703298

ପ ୁ /843002 42 206 555ଅମେରଶ ସାହୁ ପି ନୀେରାଦ ସାହୁ YVY0704841
ପ ୁ /843003 42 206 556ପସନନ୍ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ YVY0704858
ପ ୁ /843004 40 206 557ନୟନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ JTV1486950
ୀ /843005 34 206 558ରସୀତା ସାହୂ ସା ନୟନ କମୁାର ସାହୂ YVY1216852
ପ ୁ /843006 31 206 559କୃ ୀବାସ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0675314
ପ ୁ /843007 28 206 560ଶୀନିବାସ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0675348
ୀ /843008 27 206 561େଦବସିତା ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0675330

ପ ୁ /843009 75 206 562ନିେରାଦ ସାହୁ ପି ସି  ସାହୁ JTV1499755
ପ ୁ /843010 46 206 563ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ JTV1487016
ପ ୁ /843011 39 206 564ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ନିେରାଦ ସାହୁ JTV1487024
ପ ୁ /843012 38 206 565ବିକାଶ ସାହୁ ପି ନିେରାଦ ସାହୁ JTV1487032
ୀ /853013 43 206 566ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ଚ କା  ଦାସ JTV1693696
ୀ /853014 42 206 567ଅମିକା ମଲିକ ସା ଉପନ ମଲିକ JTV1693647
ୀ /853015 31 206 568ସରସତୀ ପ ୃ ି ସା ସତିୃ ର ନ ସାହୁ YVY0754374
ୀ /853016 60 206 569ପମିଳା ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ YVY0704262
ପ ୁ /853017 58 206 570େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ YVY0806893
ୀ /853018 49 206 571ନିଳୀମା ସାହୁ ସା େହମ  ସାହୁ YVY0574731
ୀ /853019 39 206 572େଦବସିତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV2557031
ୀ /853020 30 206 573ପ ୁ ା ଳି ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY0754143
ୀ /853021 28 206 574ଶ ା ଳୀ ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY0754150
ୀ /853022 27 206 575ଗୀତା ଳି ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY0754168
ପ ୁ /853023 21 206 576ଅମିକା ପସାଦ ସାହୂ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୂ YVY1216886
ପ ୁ /853024 50 206 577େହମ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ JTV1693324
ପ ୁ /853025 40 206 578ପିତି ର ନ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1486729
ପ ୁ /853026 39 206 579ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1488113
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ପ ୁ /853027 39 206 580ଦୀପକ ର ନ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1488287
ପ ୁ /853028 62 206 581ବିଚିତାନ  ସାଇଁ ପି ଗେଜ  ସାଇଁ JTV1715648
ପ ୁ /863029 80 206 582କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପରିଡା ପି ଜଇରାମ ପରିଡା JTV2731883
ୀ /863030 71 206 583ହରପିୟା ପରିଡା ସା କ୍ଷୀେରଦ ଚ  ପରିଡା JTV2731891

ପ ୁ /863031 36 206 584କେୁବର କମୁାର ରାଉତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ JTV2730950
ପ ୁ /873032 81 206 585ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ JTV1499441
ପ ୁ /873033 74 206 586ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ JTV1498963
ପ ୁ /873034 73 206 587ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ YVY0704254
ୀ /873035 71 206 588ବିଦଯ୍ତୁପଭା ଦାସ ସା ଅନୀଲ ଦାସ JTV1499458
ୀ /873036 70 206 589ଝରଣା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV1499771

ପ ୁ /873037 66 206 590ନିମର୍ଳ ଚ  ପାତ ପି ସନୁାକର ପାତ JTV2557049
ୀ /873038 61 206 591ସରସତୀ ପାତ ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ପାତ JTV2731362

ପ ୁ /873039 40 206 592ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପାତ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ପାତ JTV2556918
ୀ /873040 35 206 593େମାନାଲିସା ପାତ ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପାତ YVY0674945
ୀ /883041 60 206 594ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1499904

ପ ୁ /883042 59 206 595ବୃ ାବନ ମହାପାତ ପି ତୀନାଥ ମହାପାତ YVY0673954
ପ ୁ /883043 41 206 596େଦବାଶଷି ପଧାନ ପି ନବକିେଶାର ପଧାନ JTV1582204
ପ ୁ /893044 58 206 597ସେୁବାଧ ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ JTV1715705
ୀ /893045 50 206 598ଶା ିଲତା ରାଉତରାୟ ସା ସେୁବାଧ ଚ  ରାଉତରାୟ JTV1715754

ପ ୁ /893046 41 206 599ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1715747
ପ ୁ /903047 61 206 600ଧମର୍ତା ଚ ାୟା ପି ଧମର୍ଣ ବବୟା YVY0675207
ପ ୁ /903048 50 206 601ପ ୁ  ମାେଲଶ ପି ପ ୁ  ଭିରାଗୀ YVY0675215
ପ ୁ /903049 62 206 602ସକୁା  ମଲିକ ପି କମୁର ମଲିକ JTV2730976
ୀ /903050 52 206 603ବିଦୁଲତା ମଲିକ ସା ସକୁା  ମଲିକ YVY0704353

ପ ୁ /903051 43 206 604ସମୀର କମୁାର ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ JTV1487289
ପ ୁ /903052 40 206 605ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ JTV1488402
ପ ୁ /903053 30 206 606ପସା  ମଲିକ ପି ସକୁା  ମଲିକ YVY0404756
ୀ /903054 53 206 607େସନ୍ହତଲତା ମହା ି ସା ତପନ କମୁାର ରାଉତ JTV2730851
ୀ /903055 46 206 608ପତିମା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2731404
ୀ /903056 79 206 609ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା େଯାେଗ  ରାଉତ JTV2730844

ପ ୁ /903057 47 206 610ତପନ କମୁାର ରାଉତ ପି େଯାେଗ  ରାଉତ JTV2730869
ପ ୁ /913058 60 206 611ଅନାଦୀ ଚରଣ େଜନା ପି େଗାପୀନାଥ େଜନା JTV1499052
ପ ୁ /913059 40 206 612ଜୟକୃ  ପାଢୀ ପି ଉଦୟନାଥ ପାଢୀ JTV1693514
ୀ /913060 39 206 613ରଶତିା ପାଢୀ ସା ଜୟକୃ  ପାଢୀ JTV1693522
ୀ /933061 53 206 614ଅମିତା ଦାସ ସା ରାେଜ  ନାୟକ JTV1487149

ପ ୁ /933062 59 206 615ରାେଜ  କମୁାର ନାୟକ ପି େନତାନ  ନାୟକ JTV1487156
ପ ୁ /933063 28 206 616ଅଭିନ ନ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ YVY0674028
ୀ /933064 51 206 617ସମିୁତା େରଖା ସାହୁ ସା ଇ  ପତାପ ସାହୁ JTV2731321
ୀ /943065 71 206 618ମିନତୀ ମିଶ ପି ପଭାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2732006
ୀ /963066 47 206 619ଅ ଳୀ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY0704361

ପ ୁ /963067 63 206 620ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାଶ YVY0374280
ପ ୁ /963068 51 206 621ବିଚିତାନ  ସାହୁ ପି ମହୁର ସାହୁ JTV1693340
ୀ /973069 31 206 622ଶଭୁଶୀ ପୀୟଦଶର୍ୀନି ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0675181

ପ ୁ /973070 60 206 623ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃପାସି ୁ ସାହୁ YVY0839613
ୀ /973071 59 206 624କବିତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0839670
ୀ /973072 39 206 625େରାଜାଲିନ ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2731628
ୀ /973073 36 206 626େସାମାଲିନା ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2731610

ପ ୁ /983074 39 206 627ଦିପ ର ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ JTV1693415
ୀ /983075 31 206 628ିତିପଜ୍ଞା ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0197194
ୀ /983076 37 206 629େରାଜାଲିନ ମହା ି ସା କଳି  କମୁାର ଦାସ YVY0404814
ୀ /983077 37 206 630ମିତାରାଣୀ ମହା ି ସା ହାଡିବ ୁ ମହା ି JTV1703222
ୀ /983078 55 206 631ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ଅମିନ ନାୟକ YVY0839621
ପ ୁ /983079 49 206 632ହରିହର ପାେ ପି ରାଜଅନୁଜ ପାେ JTV1693530
ପ ୁ /983080 50 206 633ସଜିୁତ ସାକ୍ ପି ରାଜ ସାକ୍ JTV1693589
ପ ୁ /983081 38 206 634ଧରମବୀର ସାକ୍ ପି ରାଜ ସାକ୍ JTV1693571
ୀ /983082 33 206 635ରୂପସୀ ସାଇଁ ସା ଦିପ ର ଦାସ YVY0754077
ୀ /983083 35 206 636ବନାନୀ ବସ ୁ ରା ସା ଶାଶତ ଦାସ YVY0674952
ପ ୁ /993084 31 206 637ରମାକା  େବେହରା ମା ଅହଲଯ୍ା େବେହରା YVY0971275
ପ ୁ /993085 77 206 638େବଣଧୁର ମହା ି ପି ଡେମଇ ମହା ି OR/06/043/070663
ୀ /993086 70 206 639ଶା ିଲତା ମହା ି ସା େବଣ ୁମହା ି OR/06/043/070664
ପ ୁ /993087 50 206 640ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି ପି େବଣ ୁମହା ି OR/06/043/070669
ୀ /993088 43 206 641କନକଲତା ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି JTV1499961
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ୀ /993089 43 206 642ପମିଳା ମହା ି ପି େବଣଧୁର ମହା ି JTV1499979
ପ ୁ /993090 42 206 643ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ରେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0404467
ୀ /993091 41 206 644ଚ କା  ମହା ି ପି େବଣଧୁର ମହା ି JTV1488717
ୀ /993092 36 206 645ତୃ ୀ  ମହ। ି ମହ। ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହ। ି ମହ। ି YVY0404475

ପ ୁ /993093 21 206 646ସତିୃ ର ନ ମହା ି ପି ପରୂନ ଚଦ ମହା ି YVY1240993
ପ ୁ /993094 66 206 647ସଂେତାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ତିପାଠୀ YVY1278597
ପ ୁ /1003095 47 206 648ଜଗବ ୁ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV1581891
ୀ /1003096 46 206 649ପମିଳା ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0907311

ପ ୁ /1003097 59 206 650ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ ପି େବୖକୁ  ଦାଶ JTV1581974
ୀ /1003098 49 206 651େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ଦାଶ ସା ପ ୃ ର୍ଚ  ଦାଶ JTV1581982
ୀ /1003099 22 206 652ପିୟ ା ଦାଶ ପି ପ ୂ ଚ  ଦାଶ YVY1099928

ପ ୁ /1003100 27 206 653ଅଭିମନଯ୍ ୁମହ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହ YVY1030170
ପ ୁ /1013101 72 206 654ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ JTV1499003
ୀ /1013102 66 206 655ମେନାରମା ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1499060

ପ ୁ /1013103 46 206 656ସତିୃରଂଜନ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1487842
ପ ୁ /1023104 29 206 657ଶେୁଭ ୁ ଦାସ ପି ବାଦଲ ଦାସ YVY0746362
ପ ୁ /1023105 70 206 658ନାେଗଶର େସଠୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େସଠୀ YVY0806885
ପ ୁ /1023106 65 206 659ନିମଁାଇ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ JTV1703180
ୀ /1033107 48 206 660ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ JTV1499201
ୀ /1033108 35 206 661ପଶନ୍ବାଚୀ ମହା ି ସା େଦବୀପସାଦ ସାହୁ YVY0675124
ୀ /1043109 58 206 662ଅ ନା ସାହୁ ସା କାଶୀନାଥ ସାହୁ JTV1487545
ୀ /1043110 39 206 663ରଂଜିତା ସାହୁ ପି କାଶୀନାଥ ସାହୁ JTV1487529
ୀ /1053111 30 206 664ଚା ିନୀ ଦାସ ସା ଜୟ  କମୁାର ଦାସ YVY0746313

ପ ୁ /1073112 57 206 665ଯଦୁନାଥ ମଳିକ ପି ଶୀଧର ମଳିକ JTV1499656
ୀ /1073113 53 206 666ବୀଣା ମଳିକ ସା ଯଦୁ ମଳିକ JTV1487180

ପ ୁ /1073114 32 206 667ମାନସ କମୁାର ମଳିକ ପି ଯଦୁନାଥ ମଳିକ YVY0211136
ପ ୁ /1073115 58 206 668ଧୁବଚରଣ ରଥ ପି ଅନାମ ଚରଣ ରଥ JTV1499722
ପ ୁ /1073116 54 206 669କୃ ଚ  ରଥ ପି ଅନାମ ଚରଣ ରଥ JTV1532316
ୀ /1073117 50 206 670ଅ ଳୀ ରଥ ସା କୃ ଚ  ରଥ JTV1532308

ପ ୁ /1073118 22 206 671ସଂଜୀବ କମୁାର ରଥ ପି କୃ ଚ  ରଥ YVY1099845
ୀ /1083119 48 206 672ଉମିର୍ଳା େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା JTV1693761
ୀ /1083120 43 206 673କନିୁ େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା JTV1715614
ୀ /1083121 43 206 674ସକୁା ୀ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0404848
ୀ /1083122 36 206 675ଦି ିମଯୀ ଦାସ ସା ପିତାମର ଦାସ YVY0404822

ପ ୁ /1083123 35 206 676ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0404830
ୀ /1083124 31 206 677ସରସତୀ େଦବତା ସା ରଶୀର ନ ରାଉତ YVY0907238

ପ ୁ /1083125 33 206 678ରଶରି ନ ରାଉତ ପି େବଣଧୁର ରାଉତ JTV2732147
ୀ /1083126 46 206 679ବନିତା ସାହୁ ସା େକଦାର ନାଥ ସାହୁ JTV1715564
ୀ /1083127 32 206 680ଲକ୍ଷି ସାମଲ ସା ପଭାତ ରଂଜନ ସାମଲ YVY0404541

ପ ୁ /1093128 29 206 681ଆଶଷି ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0746271
ପ ୁ /1093129 29 206 682ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ YVY0675280
ପ ୁ /1093130 27 206 683ସତଯ୍ ପସାଦ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0673947
ପ ୁ /1093131 25 206 684ଶକି୍ତ ପସାଦ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ YVY0905927
ପ ୁ /1093132 54 206 685େଗୗରା  ସାହୁ ପି ଅନାମ ସାହୁ JTV1532324
ୀ /1093133 52 206 686ବାସ ୀ ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ JTV1657683
ୀ /1103134 53 206 687ମେନାରମା ମଳିକ ସା ସେୁର  ମଳିକ JTV1487248

ପ ୁ /1103135 71 206 688ସେୁର  ମଲିକ ପି ନିଧି ମଲିକ JTV1487073
ୀ /1103136 51 206 689େମାତିଲତା ମଲିକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମଲିକ YVY0166876

ପ ୁ /1103137 26 206 690ଲିଟୁ ମଲିକ୍ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମଲିକ YVY0906453
ୀ /1113138 36 206 691ସଶୁୀ ଦଳାଇ ସା ରାେକଶ ସାମଲ YVY1040252
ପ ୁ /1113139 68 206 692ଶୀକା  ମହାପାତ ପି ମରୁଲୀଧର ମହାପାତ YVY0675116
ୀ /1113140 61 206 693ବିନତୀ ମହାପାତ ସା ଶୀକା  ମହାପାତ YVY0675108
ପ ୁ /1113141 27 206 694ସତିୃରଂଜନ ମହାପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ମହାପାତ YVY0675363
ପ ୁ /1113142 86 206 695ହଳଧର ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ OR/06/043/072657
ୀ /1113143 70 206 696ବାସ ୀଲତା ସାମଲ ସା ହଳଧର ସାମଲ YVY0991398
ପ ୁ /1113144 50 206 697ର ନ ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ OR/06/043/072659
ପ ୁ /1113145 46 206 698ରାେଜଶ ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ OR/06/043/072660
ପ ୁ /1113146 45 206 699ରାେକଶ ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ JTV1498989
ପ ୁ /1113147 24 206 700ଦି ି ର ନ ସାମଲ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ YVY1040146
ୀ /1123148 50 206 701ମ ାକିନୀ ଦାଶ ସା ହେରକୃ  ଦାଶ YVY0704411
ପ ୁ /1133149 27 206 702େଦବାଶଷି ତିପାଠୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0674002
ପ ୁ /1143150 38 206 703ପଦୀପ େବେହରା ପି ଯତି  େବେହରା JTV1499813
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ୀ /1153151 49 206 704ମମତା ରାୟ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ YVY0905992
ପ ୁ /1153152 72 206 705ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/06/043/072911
ୀ /1153153 63 206 706କାେବରୀ ସାହୁ ସା ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ OR/06/043/072909

ପ ୁ /1153154 48 206 707ସଯୂଯ୍ର୍ପତାପ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ OR/06/043/073218
ୀ /1153155 46 206 708ଅନିତା ସାହୁ ସା ଚ  ପତାପ ସାହୁ JTV1703065

ପ ୁ /1153156 44 206 709ଚ ପତାପ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ JTV2731180
ୀ /1153157 43 206 710ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ପତାପ ସାହୁ OR/06/043/073219

ପ ୁ /1153158 42 206 711ଇ ପତାପ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ OR/06/043/072926
ୀ /1163159 57 206 712ଭାରତୀ େଜନା ସା ଉେମଶ ଚ  େଜନା JTV1693704
ୀ /1163160 70 206 713ବସ  କମୁାରୀ ସିଂହ ସା ଉେପ  ନାଥ ସିଂହ OR/06/043/073153

ପ ୁ /1163161 68 206 714ବବାଜୀ ଚରଣ ସିଂ ପି ଗରିଆ ସିଂ YVY0905943
ପ ୁ /1163162 55 206 715ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂହ ପି ଉେପ  ନାଥ ସିଂହ OR/06/043/073180
ୀ /1163163 53 206 716େହମଲତା ସିଂ ସା ବାବାଜୀ ସିଂ YVY0905950

ପ ୁ /1163164 50 206 717ପେମାଦ କମୁାର ସିଂହ ପି ଉେପ  ନାଥ ସିଂହ OR/06/043/073103
ୀ /1163165 45 206 718ମେନାରମା ସିଂ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ JTV2731339
ୀ /1163166 26 206 719ସସିତା ସିଂ ପି ବବାଜୀ ସିଂ YVY0754309

ପ ୁ /1173167 52 206 720ଅନ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀ ଗଣୁନିଧି ଦାସ JTV2730968
ପ ୁ /1173168 38 206 721ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀଗଣୁନିଧି ଦାସ JTV2731875
ପ ୁ /1173169 44 206 722ମେନାରଂଜନ େଜନା ପି ଅନ  ଚରଣ େଜନା JTV2730810
ପ ୁ /1173170 100 206 723ସେୁରଶଚ  ସିଂହ ପି େମାହନ ସିଂହ JTV1499359
ପ ୁ /1173171 63 206 724ଉେମଶଚ  ସିଂହ ପି େମାହନ ସିଂହ YVY1356005
ୀ /1173172 53 206 725ପ ୁ ା ଳୀ ସିଂହ ସା ଉେମଶ ସିଂହ JTV1499631

ପ ୁ /1173173 47 206 726ମାଗଣୁୀଚରଣ ସିଂହ ପି ସେୁରଶ ସିଂହ OR/06/043/073034
ୀ /1173174 75 206 727ପମିଳା ସିଂହ ସା ସେୁରଶ ସିଂହ YVY0704346

ପ ୁ /1173175 71 206 728େହମ  କମୁାର ସିଂହ ପି େମାହନ ଲାଲ ସିଂହ YVY0862631
ୀ /1173176 62 206 729କ ନା କା ିର୍କ ସିଂହ ସା େହମ  କମୁାର ସିଂହ YVY0862623

ପ ୁ /1173177 29 206 730ପକାଶ ର ନ ସିଂହ ପି ଉେମଶ ଚ  ସିଂହ YVY0673962
ପ ୁ /1183178 79 206 731ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ YVY0704544
ୀ /1183179 54 206 732ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/072999

ପ ୁ /1183180 48 206 733ସନାତନ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2731107
ପ ୁ /1193181 55 206 734େବୖ ବ ମହାରଣା ପି ବୁ  ମହାରଣା JTV1488261
ପ ୁ /1203182 54 206 735ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ JTV1532365
ପ ୁ /1203183 35 206 737ଜାନକୀ ବଲଭ ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YVY0675025
ପ ୁ /1203184 29 206 738ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YVY0675017
ପ ୁ /1203185 70 206 739େଗାପାଳ ଚରଣ ପରିଡା ପି ଉ ବ ପରିଡା JTV1532332
ୀ /1203186 63 206 740କା ନ ବାଳା ପରିଡା ସା େଗାପାଳ ଚରଣ ପରିଡା JTV1532340

ପ ୁ /1203187 43 206 741ପହଲାଦ ପରିଡା ପି େଗାପାଳ ଚ  ପରିଡା JTV1532357
ପ ୁ /1203188 41 206 742ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ପରିଡା ପି େଗାପାଳ ଚ  ପରିଡା JTV1563733
ୀ /1203189 35 206 743େଗାଲାପ ପରିଡା ସା ପହଲାଦ ପରିଡା YVY0675405
ୀ /1213190 62 206 744ବିଜୟଲକ୍ଷୀ କାନୁନେଗା ସା ଜାମିନୀ ଭୂଷଣ ମହା ି JTV1499938

ପ ୁ /1213191 72 206 745ଜାମିନୀ ଭୁଷଣ ମହା ି ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ମହା ି JTV1556596
ପ ୁ /1213192 34 206 746ଚିନୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଯାମିନୀ ଭୂଷଣ ମହା ି JTV2557015
ପ ୁ /1223193 70 206 747କିଷାନ୍ ବାହାଦୁର ପି ରତନ ବାହାଦୁର OR/06/043/072984
ୀ /1223194 65 206 748ଚ ା ବାହାଦୁର ସା କିଷାନ୍ ବାହାଦୁର OR/06/043/072965

ପ ୁ /1223195 50 206 749େକଦାରନାଥ ସାହୁ ପି ଅନାମ ସାହୁ JTV1532381
ପ ୁ /1233196 31 206 750ମେନାଜ କମୁାର ବଳ ପି ଶରତ କମୁାର ବଳ YVY0197160
ପ ୁ /1233197 52 206 751ଲକ୍ଷୀଧର େଦବତା ପି େସାମନାଥ େଦବତା JTV1488451
ପ ୁ /1233198 66 206 752ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ ପି ବାନାମର ନହାପାତ YVY0404863
ୀ /1233199 61 206 753ମଯନା ମହାପାତ ସା ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ YVY0404871
ପ ୁ /1233200 41 206 754ଅନୁପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ YVY0404855
ପ ୁ /1233201 34 206 755ସରୁୂପ ମହାପାତ ପି ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ YVY0404889
ୀ /1233202 28 206 756ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ଅନୁପ କମୁାର ମହାପାତ YVY1030378
ପ ୁ /1233203 70 206 757ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା ପି କ ତରୁ ମହାରଣା OR/06/043/072901
ୀ /1233204 60 206 758େକୗଶଲଯ୍ା ମହାରଣା ସା ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/072958
ପ ୁ /1233205 43 206 759ମାନସ ମହାରଣା ପି ରାଧ ୁମହାରଣା YVY0906917
ପ ୁ /1233206 42 206 760ବାସେୁଦବ ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/072959
ୀ /1233207 40 206 761ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ମାନସ ମହାରଣା YVY0906768
ପ ୁ /1233208 39 206 762ନିରାକାର ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା JTV1487487
ୀ /1233209 39 206 763ନିେବଦିତା ମହାରଣା ସା ନିରାକାର ମହାରଣା JTV2732089
ପ ୁ /1233210 21 206 764ଆଶେୁତାଷ ମହାରଣା ପି ବାସେୁ◌ଦବ ମହାରଣା YVY1241009
ୀ /1233211 65 206 765ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା ନାରାୟଣ ପରିଡା YVY0862482
ୀ /1233212 32 206 766ସଜୁାତା ସାଇନ ସା ତାରାଚା  ସାଇନ YVY1030386
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ପ ୁ /1233213 32 206 767ତାରାଚା  ସାଇନ ପି ସାଧରୁାମ ସାଇନ YVY1030394
ୀ /1243214 49 206 768େସବତୀ ବାରିକ ସା ଶରତ ବାରିକ OR/06/043/073237

ପ ୁ /1243215 48 206 769ଶରତ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ YVY0581793
ପ ୁ /1243216 26 206 770ଶଭୁକା  ବାରିକ ପି ଶରତ ବାରିକ YVY0754119
ୀ /1243217 32 206 771ମଧସିୁତା ଧଳ ସା ସେରାଜ ଧଳ YVY0674101
ୀ /1243218 63 206 772ଶା ିଲତା ସାମ ରାୟ ସା ନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ OR/06/043/072960

ପ ୁ /1243219 42 206 773ଅଭିନ େମାହନ ସାମ ରାୟ ପି ନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ YVY0704288
ୀ /1243220 37 206 774ମାନସୀ ସାମ ରାୟ ସା ଅଭିନ େମାହନ ସାମ ରାୟ YVY0197178

ପ ୁ /1253221 52 206 775ଉେମଶ ଚ  େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା JTV2556975
ୀ /1253222 47 206 776କନିୁ େବେହରା ସା ଉେମଶ ଚ  େବେହରା JTV2556967

ପ ୁ /1253223 24 206 777ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YVY1030188
ପ ୁ /1263224 75 206 778ନ ଲାଲ ଚାଉଡା ପି ନାରାୟଣ ଚାଉଡା YVY0703264
ୀ /1263225 69 206 779ଦମୟ ୀ ଚାଉଡା ସା ନ ଲାଲ ଚାଉଡା JTV2730836

ପ ୁ /1263226 49 206 780ହିେତଶ କମୁାର ଚାଉଡା ପି ନ ଲାଲ ଚାଉଳା YVY0704395
ୀ /1263227 42 206 781ସାରିକା ଚାଉଡା ସା ହିେତଶ ଚାଉଡା JTV2732055

ପ ୁ /1263228 75 206 782ନୃସିଂହଚରଣ ଦାସ ପି ସାଧ ୁଦାସ JTV1487776
ୀ /1263229 65 206 783ବାସ ୀ ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଦାସ YVY0704163

ପ ୁ /1263230 46 206 784ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଦାସ YVY0705095
ପ ୁ /1263231 44 206 785ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଦାସ YVY0704189
ପ ୁ /1263232 43 206 786ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ JTV1487255
ପ ୁ /1263233 65 206 787ଉଦୟନାଥ ନାୟକ ପି ଘନ ନାୟକ JTV1703461
ୀ /1263234 57 206 788ସକୁା ୀ ନାୟକ ସା ଉଦୟ ନାୟକ JTV1703420

ପ ୁ /1263235 35 206 789ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ JTV2731560
ପ ୁ /1263236 28 206 790ପିୟଜିତ ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0673970
ୀ /1263237 62 206 791ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0862615

ପ ୁ /1273238 46 206 792ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଦାସ OR/06/043/004406
ୀ /1273239 31 206 793ପଜ୍ଞା ଦାସ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ YVY0754234

ପ ୁ /1273240 32 206 794ଏମ୍ଡି ନାସିର ପି ଏମ୍ଡି କରୁୁବାନ YVY0906586
ୀ /1273241 39 206 795ନିହାରିକା ପ ା ପି ସଚିଦାନ  ସାହୁ YVY0404764
ୀ /1273242 36 206 796ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ YVY0754242

ପ ୁ /1273243 46 206 797ପଦୀପ ରାଉତ ପି ଶୀନାଥ ରାଉତ JTV2731784
ପ ୁ /1273244 77 206 798ଉପାନ  ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ YVY0704627
ୀ /1273245 70 206 799ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଉପାନ  ସାହୁ YVY0705111

ପ ୁ /1273246 48 206 800ବିେବକାନ  ସାହୁ ପି ଉପାନ  ସାହୁ JTV2731859
ୀ /1273247 44 206 801ନଳୀନି ସାହୁ ସା ବିେବକାନ  ସାହୁ JTV2731008

ପ ୁ /1273248 41 206 802ବିଚିତାନ  ସାହୁ ପି ଉପାନ  ସାହୁ JTV1488147
ପ ୁ /1273249 40 206 803ସ ିଦାନ  ସାହୁ ପି ଉପାନ  ସାହୁ JTV1488105
ପ ୁ /1273250 37 206 804ସଦାନ  ସାହୁ ପି ଉପାନ  ସାହୁ JTV2731735
ପ ୁ /1273251 38 206 805ରଶୀରଂଜନ ସାମଲ ପି ଶବିନାରାୟଣ ସାମଲ JTV2731776
ପ ୁ /1283252 63 206 806ନାରାୟଣ ପରିଡା ପି ସନାତନ ପରିଡା JTV1715788
ପ ୁ /1283253 58 206 807ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାତ ପି ମେହଶର ପାତ JTV1694074
ୀ /1283254 33 206 808ସଚିୁସିତା ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1693423
ୀ /1293255 32 206 809ଲୀଶା ଦାସ ସା ଖିତିଶ କମୁାର େମାହପାତରା YVY1200476
ୀ /1293256 19 206 810ସାଇ ସଧୁା ମହାପାତ ପି ରମଣୀ କା  ବ ିଆ YVY1304203

ପ ୁ /1293257 40 206 811ରବୀନାରାୟଣ ରାଉତ ପି େବଣଧୁର ରାଉତ JTV1487685
ୀ /1293258 60 206 812ନିମର୍ଳାପଭା ସାଇଁ ସା େବଣଧୁର ରାଉତ JTV1499268
ୀ /1303259 38 206 813ସବିତା ଦାସ ସା ସଚିନ ଦାସ YVY0374322
ୀ /1303260 30 206 814ଝୁନୁଲତା ଦାସ ସା ଜଗବ ୁ ଦାସ YVY0374330

ପ ୁ /1303261 30 206 815ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା YVY0374306
ପ ୁ /1303262 70 206 816କି୍ଷେରାଦ ଚ  ମହାପାତ ପି ନିଧି ମହାପାତ YVY0404566
ୀ /1303263 65 206 817େସନ୍ହଲତା ମହାପାତ ସା କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ମହାପାତ YVY0404574
ପ ୁ /1303264 42 206 818ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ମହାପାତ YVY0404582
ପ ୁ /1303265 38 206 819ବିଶରଂଜନ ମହାପାତ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ମହାପାତ YVY0404608
ପ ୁ /1303266 68 206 820ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YVY0374314
ୀ /1303267 50 206 821ଯଶଶୀ ମହା ି ସା ବିଭୁ ର ନ ନାୟକ YVY0308684
ପ ୁ /1303268 32 206 822ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0374298
ପ ୁ /1303269 49 206 823ପଭୁ ର ନ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0308676
ୀ /1303270 66 206 824ସତଯ୍ଭାମା ପ ା ସା ସବୁାଷ ଚ  ପ ା YVY0374348
ପ ୁ /1303271 43 206 825ନୀହାର ର ନ ପ ା ପି ସବୁାଷ ଚ  ପ ା YVY0374355
ପ ୁ /1303272 74 206 826ଭାଗୀରଥୀ ପରିଡା ପି ପହଲାଦ ପରିଡା JTV1499409
ୀ /1303273 66 206 827ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ସା ଭାଗୀରଥି ପରିଡା JTV2731941
ପ ୁ /1303274 36 206 828ଭବାନି ଶ ର ପରିଡା ପି ଭାଗୀରଥି ପରିଡା JTV2731933
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ୀ /1303275 56 206 829ସ ର୍ଲତା ପ ନାୟକ ସା ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ YVY0862516
ୀ /1303276 63 206 830ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା ରମାନାଥ ପଧାନ YVY0906537
ୀ /1303277 38 206 831ସୀମା ରାଉତ ସା ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ YVY0404590
ୀ /1303278 40 206 832ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ରବି  େବେହରା YVY0404558

ପ ୁ /1303279 63 206 833ସୀତାକା  ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ YVY0404913
ୀ /1303280 60 206 834ଚୀରୁଲତା ସାଇଁ ସା ସୀତାକା  ସାଇଁ YVY0404921

ପ ୁ /1303281 43 206 835ରମାକା  ସାଇଁ ପି ସୀତାକା  ସାଇଁ YVY0404939
ୀ /1303282 36 206 836ସବିତା ସାଇଁ ସା ରମାକା  ସାଇଁ YVY0404947

ପ ୁ /1303283 33 206 837େକଦାରନାଥ ସାଇଁ ପି ସୀତାକା  ସାଇଁ YVY0404954
ପ ୁ /1313284 57 206 838େହମ  କମୁାର େଜନା ପି ହରିହର େଜନା YVY0374371
ୀ /1313285 55 206 839ମ ଲୁତା େଜନା ସା େହମ  କମୁାର େଜନା YVY0374389
ୀ /1313286 33 206 840ସଚିୁସିତା େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା YVY0308692

ପ ୁ /1313287 30 206 841ଅନିଲ କମୁାର େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା YVY0374397
ପ ୁ /1313288 27 206 842ସଶୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା YVY0673988
ପ ୁ /1313289 31 206 843ତନୟ ମହା ି ପି ଜାମିନୀ ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0374413
ୀ /1313290 33 206 844ଅ ର୍ନା ପ ା ପି ଚି  ର ନ ପ ା YVY0374405

ପ ୁ /1313291 30 206 845ଜେନଜୟ ପ ା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY0308700
ପ ୁ /1313292 31 206 846ଶୀଧର ରଥ ପି ସଶୁା  କମୁାର ରଥ YVY0374363
ୀ /1323293 42 206 847ରିନାରାଣି ମିଶ ସା ବିଶଜିତ ମହାପାତ YVY0374447
ୀ /1323294 35 206 848ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହା ି ସା ସମିତ ର ନ ମହା ି YVY0308718

ପ ୁ /1323295 32 206 849ରବି  ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି YVY0308734
ପ ୁ /1323296 30 206 850ଜିେତ  ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି YVY0308726
ପ ୁ /1323297 47 206 851ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ପିୟା ମହାପାତ YVY1216837
ପ ୁ /1323298 58 206 852ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ପହଲାଦ ନାୟକ YVY0308742
ୀ /1333299 30 206 853ବ ିତା ଦାସ ପି ବାଦଲ କମୁାର ଦାସ YVY0374496
ୀ /1333300 32 206 854ରୁବିସିତା େଜନା ସା ପଦୀପ େଜନା YVY0308775
ୀ /1333301 65 206 855େଜଯ୍ା ନ୍ାବାଳା ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0374538
ୀ /1333302 62 206 856କବିତା ମହା ି ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0374512

ପ ୁ /1333303 39 206 857ବିଶରୂପ ମହା ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0374520
ୀ /1333304 33 206 858ରୀନା ମହା ି ସା ବିଶ୍ଵରୂପ ମହା ି YVY0937888
ୀ /1333305 41 206 859ଦି ୀରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଅବକାଶ ମହା ି YVY0374470

ପ ୁ /1333306 50 206 860ପଭାକର ମହାରଣା ପି ଶୀନିବାସ ମହାରଣା YVY0308809
ୀ /1333307 44 206 861ପ ୁ ିତା ମହାରଣା ସା ଜଗବ ୁ ମହାରଣା YVY0308767

ପ ୁ /1333308 32 206 862ବିକାଶ ରାୟ ପି ମେହଶ ପସାଦ ରାୟ YVY0374488
ପ ୁ /1333309 83 206 863ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ YVY0704635
ୀ /1333310 75 206 864ଲବ ଲତା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0704270

ପ ୁ /1333311 30 206 865ବିଶଜିତ ସାସମଲ ପି ସହେଦବ ସାସମଲ YVY0374504
ୀ /1343312 51 206 866କବିତା ବିଶାଳ ସା ପଦୀପ ବିଶାଳ YVY0581819

ପ ୁ /1343313 46 206 867ଯେଶାବ  ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧି ଦାସ YVY0906602
ୀ /1343314 42 206 868ସାଗତିକା ଦାସ ସା ଯେଶାବ  ଦାସ YVY0906628
ୀ /1343315 38 206 869ଛବିବାଳା ଦାସ ସା ସ ୟ ଦାସ YVY0308791
ୀ /1343316 44 206 870େରବତୀ ମହାରଣା ସା ପଭାକର ମହାରଣା YVY0308817

ପ ୁ /1343317 62 206 871ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ YVY0308841
ୀ /1343318 53 206 872ଅନିମା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0308833

ପ ୁ /1343319 52 206 873େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ ପି ଝରି ସାହୁ YVY0374546
ୀ /1343320 49 206 874ସ ଲୁତା ସାହୁ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0374553

ପ ୁ /1343321 32 206 875କି ାଶୀଷ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0308825
ୀ /1353322 78 206 876େସବତୀ େଭାଇ ପି ପ ାନନ େଭାଇ YVY0210765

ପ ୁ /1353323 73 206 877ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି ଗେଜ  ଦାସ YVY0404780
ୀ /1353324 69 206 878େରବତୀ ଦାସ ସା ଝରି ଦାସ YVY0374595
ୀ /1353325 63 206 879ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ରବୀ ନାଥ ଦାସ YVY1099985
ୀ /1353326 42 206 880ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ଭଜେଗାବି  ଦାସ YVY0308866
ପ ୁ /1353327 34 206 881ଶରଣ ଦାସ ପି ଝରି ଦାସ YVY0404483
ୀ /1353328 33 206 882ଅରୁଣା ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0674069
ୀ /1353329 32 206 883େସାନିତା ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ YVY0308858
ୀ /1353330 31 206 884ଇତିଶୀ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0404772
ପ ୁ /1353331 26 206 885ବିଶାଳ ଦାସ ପି ରବୀ ନାଥ ଦାସ YVY1099969
ପ ୁ /1353332 31 206 886ଚି  ୁନାୟକ ପି ଭାବଗାହୀ ନାୟକ YVY0704775
ପ ୁ /1353333 31 206 887ସନତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY0574749
ପ ୁ /1353334 27 206 888ଶଭୁକା  ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY0862474
ପ ୁ /1353335 48 206 889ଶୀନିବାସ ସାହୁ ପି ଚ ଦର ସାହୁ YVY0308882
ପ ୁ /1353336 53 206 890ବସ  କମୁାର ସାସମଲ ପି ପଭାକର ସାସମଲ YVY0374587
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ୀ /1353337 45 206 891ମାମିନା ସାସମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାସମଲ YVY0862433
ପ ୁ /1363338 44 206 892ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YVY0374629
ୀ /1363339 36 206 893ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା YVY0374637
ୀ /1363340 48 206 894ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ସା ଗରୁୁ ପସାଦ ନାୟକ YVY0308890

ପ ୁ /1363341 33 206 895େକ. ରାଜୁ ପି େକ. ଜଗା YVY0308908
ପ ୁ /1363342 31 206 896ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0754325
ୀ /1363343 31 206 897ସେରାଜିନି ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0754333
ୀ /1363344 46 206 898ଝୁନୁବାଳା ସାହୁ ସା ଶସୁା  ସାହୁ JTV1499607
ୀ /1373345 82 206 899ଗୀତାରାଣୀ ଦାସଗୁ ା ସା ନିେରାଦ ଚରଣ ଦାସଗୁ ା OR/06/043/072680

ପ ୁ /1373346 52 206 900ଭବାନୀ ଦାସଗୁ ା ପି ନିେରାଦ ଦାସଗୁ ା OR/06/043/072681
ପ ୁ /1373347 48 206 901ଅସୀମ କମୁାର ଦାସଗୁ ା ପି ନିେରାଦ ଦାସଗୁ ା JTV1487750
ୀ /1373348 50 206 902ଅନିତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0308916

ପ ୁ /1383349 60 206 903କନୁା ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ YVY0308940
ପ ୁ /1383350 88 206 904ବିଦଯ୍ାଧର ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ YVY0907428
ପ ୁ /1383351 51 206 905ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାଶ OR/06/043/072719
ୀ /1383352 41 206 906ଜୟଶୀ ସ ୀତା ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0308924
ୀ /1383353 34 206 907େଜଯ୍ାସନ୍ା ନାୟକ ସା ସ ୟ ନାୟକ YVY0906578

ପ ୁ /1383354 37 206 908ସଶୁା  କମୁାର ପେଲଇ ପି ସେୁର  ପେଲଇ YVY0374652
ପ ୁ /1383355 49 206 909ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ା ପି ଭୀମେସନ ପ ା YVY0308932
ୀ /1393356 35 206 910ସାବିତୀ ଧଳ ସା ଶରତ କମୁାର ଧଳ YVY0374678

ପ ୁ /1393357 35 206 911ଶରତ କମୁାର ଧଳ ପି ଅନ  ଚରଣ ଧଳ YVY0374660
ୀ /1393358 66 206 912ବାସ ି ପରିଡା ସା ଜୟରାମ େଲ ା YVY0699926

ପ ୁ /1403359 49 206 913ଅ ଦ ଚ  ପଧାନ ପି ପୀତବାସ ପଧାନ JTV1703412
ପ ୁ /1403360 39 206 914ଚ କା  ସାଇଁ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାଇଁ JTV2731586
ପ ୁ /1413361 64 206 915ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ YVY0831784
ୀ /1413362 52 206 916ମିନତୀ ଦାସ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0831800
ୀ /1413363 31 206 917ମମତା ଦାସ ସା ନେର  ଦାସ YVY0831792

ପ ୁ /1413364 30 206 918ନେର  ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0819458
ପ ୁ /1413365 38 206 919ରାେକଶ ପେଟଲ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପେଟଲ JTV1693290
ପ ୁ /1413366 77 206 920େଗାପୀନାଥ ଷଡ ୀ ପି ଦାରିକାନାଥ ଷଡ ୀ OR/06/043/072685
ୀ /1413367 70 206 921ଶା ିଲତା ଷଡ ୀ ସା େଗାପୀନାଥ ଷଡ ୀ OR/06/043/072686

ପ ୁ /1423368 79 206 922ସେୁର ନାଥ ସାହୁ ପି ମହନି ସାହୁ JTV1620780
ୀ /1423369 69 206 923ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ JTV1625227

ପ ୁ /1423370 44 206 924ପବିର ରଂଜନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ JTV1620798
ପ ୁ /1423371 38 206 925ଅମୀୟ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ JTV1625219
ୀ /1423372 33 206 926ସରଣିକା ସାହୁ ସା ଅମୀୟ ର ନ ସାହୁ YVY0862375
ୀ /1423373 38 206 927ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ପବୀରର ନ ସାହୁ JTV2731040

ପ ୁ /1433374 42 206 928ଦୀଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ମକର େଜନା JTV1554617
ପ ୁ /1443375 72 206 929ଚକଧର ଦାଶ ପି ମାଗଣିୁ ଦାଶ OR/06/043/072513
ୀ /1443376 68 206 930ସପୁଭା ଦାଶ ସା ଚକଧର ଦାଶ OR/06/043/072514

ପ ୁ /1443377 48 206 931ଶକି୍ତପସାଦ ଦାଶ ପି ଚକଧର ଦାଶ YVY0704833
ୀ /1443378 46 206 932ମଧସିୁତା ଦାଶ ପି ଚକଧର ଦାଶ JTV1563246

ପ ୁ /1443379 46 206 933େଜଯ୍ାତିପସାଦ ଦାଶ ପି ଚକଧର ଦାଶ OR/06/043/072517
ୀ /1443380 45 206 934ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାଶ OR/06/043/072516
ୀ /1443381 27 206 935ସମୁନ ସରିତା ଦାଶ ପି ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାଶ YVY0831834

ପ ୁ /1453382 48 206 936ସ ିବ େଚୗଧରୁୀ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/072925
ପ ୁ /1453383 71 206 937େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି ପି ଇଶର ଚ  ମହା ି YVY0705046
ୀ /1453384 61 206 938ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV2732071

ପ ୁ /1453385 42 206 939ସଂଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV2731826
ୀ /1453386 41 206 940ସମିର୍ ା ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV2732097
ପ ୁ /1453387 37 206 941ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV2556900
ୀ /1453388 31 206 942ଶୀମତୀ ରଶୀତା ମହା ି ସା ଅନିରୁ  ପରିଡା YVY0906719
ପ ୁ /1453389 71 206 943ଧମର୍ାନ  ପରିଜା ପି ନଟବର ପରିଜା JTV1582121
ୀ /1453390 64 206 944ବାଉଲତା ପରିଜା ସା ଧମର୍ାନ  ପରିଜା JTV1582139
ପ ୁ /1453391 45 206 945ବିେନାଦ କମୁାର ପରିଜା ପି ଧମର୍ାନ  ପରିଜା JTV1582147
ପ ୁ /1453392 43 206 946ଅନିରୁ  ପରିଜା ପି ଧମର୍ାନ  ପରିଜା JTV1582154
ପ ୁ /1453393 40 206 947ପଶା  କମୁାର ପରିଜା ପି ଧମର୍ାନ  ପରିଜା JTV1582162
ପ ୁ /1453394 37 206 948ସଶୁା  କମୁାର ପରିଜା ପି ଧମର୍ାନ  ପରିଜା JTV1666379
ୀ /1453395 30 206 949ନିତୁସିତା ପରିଜା ସା ବିେନାଦ କମୁାର ପରିଜା YVY0754036
ୀ /1453396 39 206 950ବନିତା ପେଟଲ ସା ରାେକଶ ପେଟଲ YVY0704981
ପ ୁ /1453397 31 206 951ସନୁୀଲ ପେଟଲ ପି ମେନାଜ ପେଟଲ YVY0705038
ପ ୁ /1453398 58 206 952ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ YVY0704825
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ୀ /1453399 38 206 953େରାଜାଲିନ୍ ସାହୁ ସା େସୗରଭ କମୁାର ସାହୁ YVY0862425
ପ ୁ /1453400 23 206 954ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY1040203
ୀ /1453401 65 206 955ମଣିମାଳା ସାହୁ ସା ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/072630
ୀ /1453402 50 206 956ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଦୀନବ ୁ ସାହୁ JTV1486703
ୀ /1453403 43 206 957ସସିତା ସାହୁ ସା ସ ିବ େଚୗଧରୁୀ JTV1486760

ପ ୁ /1453404 38 206 958େସୗରଭ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ JTV1582170
ୀ /1463405 67 206 959ଉ ମାସ ୁ ରୀ ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/043/072664

ପ ୁ /1463406 45 206 960ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ JTV1487461
ପ ୁ /1463407 43 206 961ସଦୁୀ  କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ YVY0166892
ୀ /1463408 35 206 962ସଂଘମିତା ରାଉତ ସା ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତ YVY0862458

ପ ୁ /1473409 60 206 963ବାବାଜୀଚରଣ ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହା ି OR/06/043/072607
ୀ /1473410 53 206 964ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ବାବାଜୀ ମହା ି OR/06/043/072608

ପ ୁ /1473411 39 206 965ଖେଗଶର ମହା ି ପି ବାବାଜି ଚରଣ ମହା ି JTV2731248
ପ ୁ /1483412 65 206 966େବଣଧୁର ରାଉତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତ JTV1487115
ୀ /1483413 60 206 967ବିଦଯ୍ତୁ୍ ପଭା ତିପାଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0705061

ପ ୁ /1493414 65 206 968ପତିତପାବନ େବେହରା ପି ଯଦୁ େବେହରା OR/06/043/072982
ୀ /1493415 55 206 969ରଚନା େବେହରା ସା ପତିତପାବନ େବେହରା OR/06/043/072969
ୀ /1503416 54 206 970ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପଲାଇ ସା େଗାଲକ ଚ  ଦାସ JTV1582212

ପ ୁ /1503417 84 206 971େକଶବ ଚ  ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା JTV1703206
ୀ /1503418 76 206 972େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପ ା ସା େକଶବ ପ ା OR/06/043/073143
ୀ /1503419 49 206 973େଦବକୀ ପ ା ସା ଭବାନୀ ପ ା OR/06/043/073174

ପ ୁ /1513420 55 206 974ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା JTV1499276
ୀ /1513421 50 206 975ଜାନକୀ େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା JTV1499367

ପ ୁ /1513422 50 206 976ଭା ର େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା JTV1499383
ୀ /1513423 45 206 977କବିତା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା JTV1499375

ପ ୁ /1513424 62 206 978ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା JTV1499532
ପ ୁ /1513425 29 206 979ସଂଗାମ େକଶରୀ େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା YVY0862649
ୀ /1513426 61 206 980ଇ ାରାଣୀ ମିଶ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/072884

ପ ୁ /1523427 50 206 981ତିେଲାଚନ ବାରିକ ପି ତିେଲାଚନ ବାରିକ YVY0831818
ପ ୁ /1523428 37 206 982ଅସିମ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା YVY0166900
ପ ୁ /1533429 48 206 983ହେରକୃ  ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ JTV1693779
ୀ /1533430 44 206 984ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ହେରକୃ  ବାରିକ JTV1693795
ୀ /1533431 48 206 985ଚପଳା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/043/072886
ୀ /1533432 48 206 986ଟିକି ମହା ି ସା ସେ ାଷ ମହା ି YVY0210781

ପ ୁ /1533433 46 206 987ସେ ାଷକମୁାର ମହା ି ପି ପଦ ମହା ି OR/06/043/073245
ପ ୁ /1533434 44 206 988ସଶୁୀଲ କମୁାର ମହା ି ପି ପଦ ମହା ି OR/06/043/072889
ପ ୁ /1533435 38 206 989ସେୁରନ କମୁାର ମହା ି ପି ପଦ ମହା ି JTV1715549
ୀ /1533436 36 206 990ସସିତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0862383

ପ ୁ /1533437 43 206 991ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV1693597
ୀ /1533438 47 206 992ରିତା ଳୀ େସନାପତି ସା ବାସେୁଦବ େସନାପତି JTV1693456
ୀ /1543439 43 206 993ସପନ୍ା ସାଇଁ ପି ତାପସ ସାଇଁ JTV1499946
ୀ /1553440 50 206 994ଗୀତାଞଳି ପରିଡ଼ା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ପରିଡା YVY0906834

ପ ୁ /1553441 29 206 995ଅଭିେଷକ ପରିଡା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପରିଡା YVY0906685
ପ ୁ /1553442 25 206 996ଅ ିତ ପରିଡା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପରିଡା YVY0906800
ପ ୁ /1553443 80 206 997ନବକିେଶାର ପଧାନ ପି କା ାଳିଚରଣ ପଧାନ JTV1499805
ପ ୁ /1553444 36 206 998ଚିରଂଜୀବ ପଧାନ ପି ରବି  କମୁାର ପଧାନ JTV2731206
ପ ୁ /1553445 67 206 999ରବି  କମୁାର ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ OR/06/043/073213
ୀ /1553446 61 206 1000ପମଦା ପଧାନ ସା ରବି  କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/073038
ୀ /1563447 84 206 1001େସନ୍ହଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଦୟାନିଧି ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1582030
ପ ୁ /1563448 51 206 1002ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦୟାନିଧି ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1582022
ପ ୁ /1563449 51 206 1003ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାଶ YVY0675082
ପ ୁ /1563450 39 206 1004ବଳରାମ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV1582048
ୀ /1563451 82 206 1005ଅଶାଲତା ଦାଶ ସା ପ ାନନ ଦାଶ YVY0754085
ୀ /1563452 47 206 1006କ ନା ଦାଶ ସା ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1582014
ୀ /1563453 42 206 1007ସେ ାଷିନି ଦାଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ YVY1030477
ୀ /1563454 42 206 1008ସରିତା ଶତପଥୀ ସା େଦବାଶୀଷ ଶତପଥୀ YVY0906859
ୀ /1563455 64 206 1009ବାସ ୀ େସନାପତି ସା ବଜ କିେଶାର େସନାପତି YVY1216910
ପ ୁ /1563456 30 206 1010ଅବିନାଶ େସନାପତି ପି ବାସ ୀ େସନାପତି YVY1216928
ପ ୁ /1563457 49 206 1011ଶ ର େସଠୀ ପି ଲଛମନ େସଠୀ YVY1030105
ୀ /1563458 43 206 1012ଶା ିଲତା େସଠୀ ସା ଶ ର େସଠୀ YVY1030113
ପ ୁ /1563459 38 206 1013ରାେକଶ ଶମର୍ା ପି ନେରଶ ଶମର୍ା JTV1582055
ପ ୁ /1563460 23 206 1014ଶଭୁମ େସୗରଭ ପି ଶ ର େସଠୀ YVY1030121
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ୀ /1563461 46 206 1015ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ନେର  କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0907378
ୀ /1573462 52 206 1016ସାବିତୀ େଜନା ସା ପଭାକର େଜନା JTV1499128

ପ ୁ /1573463 33 206 1017ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV2731644
ୀ /1573464 57 206 1018େକୗଶଲଯ୍ା ମାଝୀ ସା ମାନିକ ମାଝୀ OR/06/043/072897
ୀ /1573465 19 206 1019ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି େଗାବଧର୍ନ ନାୟକ YVY1290311
ୀ /1573466 33 206 1020ମମତା ସାହୂ ସା ପସା  କମୁାର ସାହୂ YVY1216894
ୀ /1583467 59 206 1021ଚ କା ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦୟାନିଧି ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2731305

ପ ୁ /1583468 28 206 1022ଚ ନ ଦାସ ପି ପତାପ େକଶରୀ ଦାସ YVY0675439
ପ ୁ /1593469 37 206 1023ବିଟୁ ନାୟକ ପି ଭାବଗାହୀ ନାୟକ JTV1694017
ପ ୁ /1593470 36 206 1024ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ଭାବଗାହୀ ନାୟକ JTV1694025
ୀ /1603471 25 206 1025ପ ୁ ା ଳି େଦବତା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଦବତା YVY0906099

ପ ୁ /1603472 69 206 1026ସଧୁୀର ଚ  ସାମ ରାୟ ପି ଦଧୀବାବନ ସାମ ରାୟ JTV1715556
ୀ /1603473 56 206 1027ତିେଳାତମା ସାମ ରାୟ ପି ସଧୁୀର ଚ  ସାମ ରାୟ JTV2731438
ୀ /1603474 56 206 1028ତିଳେତାମା ସାମ ରାୟ ସା ସଧିୁର ଚ  ସାମ ରାୟ YVY0906164

ପ ୁ /1603475 37 206 1029ଧନୁଯର୍ୟ ସାମ ରାୟ ପି ସଧୁୀର ସାମ ରାୟ JTV2731974
ପ ୁ /1603476 36 206 1030ଧନୃଯର୍ୟ ସାମ ରାୟ ପି ସଧିୁର ଚ  ସାମ ରାୟ YVY0906214
ୀ /1603477 30 206 1031ରୀତା ଳୀ ସାମ ରାୟ ସା ଧନୁଯ଼ର୍ ୟ ସାମ ରାୟ YVY0754382

ପ ୁ /1613478 57 206 1032ବିେବକାନ  େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0839639
ୀ /1613479 55 206 1033ନିରୁପମା େବେହରା ସା ବିେବକାନ  େବେହରା YVY0839647

ପ ୁ /1613480 35 206 1034ସବଯ୍ସାଚୀ େବେହରା ପି ବିେବକାନ  େବେହରା YVY0839654
ୀ /1623481 40 206 1035ଗୀତା ଳି ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାପାତ YVY0839662
ୀ /1633482 57 206 1036କବିତା େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା JTV2731024

ପ ୁ /1633483 49 206 1037ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା YVY0754416
ୀ /1633484 43 206 1038ନମିତା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0754408
ୀ /1633485 42 206 1039ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ଆ ର୍ଚ  େବେହରା JTV2731016
ୀ /1633486 41 206 1040ସବିତା େବେହରା ସା ବାବାଜି େବେହରା JTV2731958
ୀ /1633487 37 206 1041ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା JTV2731966
ୀ /1633488 37 206 1042ଅ ନା େବେହରା ସା କଳୁମଣି େବେହରା JTV2731818

ପ ୁ /1633489 42 206 1043ଅରୁଣ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ମାୟାଧର ଦଳାଇ YVY0675264
ୀ /1633490 49 206 1044ଲତା ପରିଡା ସା େକ୍ଷତେମାହନ ପରିଡା YVY0674960
ୀ /1633491 36 206 1045ନିମର୍ଳା ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ YVY0675033
ୀ /1643492 31 206 1046ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ YVY0197186
ୀ /1653493 42 206 1047େବବୀ ରାଣୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0675249
ୀ /178/K3494 20 206 1048ପତୀଖଯ୍ା ତିପାଠୀ ତିପାଠୀ ପି ଦିବଯ୍ା ର ନ ତିପାଠୀ ତିପାଠୀ YVY1231794

ପ ୁ /1793495 64 206 1049ଶୀଧର େବେହରା - ଶଶେିରଖା େବେହରା YVY1099878
ୀ /2803496 25 206 1050ସାଗତିକା ସାହୁ ସା ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ YVY1232347
ୀ /299,Maitr3497 20 206 1051ତୀଶାଲା ମଲିୂଆ ପି ସତ୍ଯ ର ନ ମଲିୂଆ YVY1300946

ପ ୁ /PLOT NO-23498 51 206 1052ସତ୍ଯ ର ନ ମଲିୂଆ ପି ଇଂଦମଣି ମଲିୂଆ YVY1234020
ୀ /3113499 21 206 1053ମାତ ି ନୀ ମହା ି ପି ଶଶୀକା  ମହା ି YVY1099951
ୀ /3513500 24 206 1054ସଜୁାତା ରାଉତ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ ରାଉତ YVY1300888

ପ ୁ /H.No 556/3501 20 206 1055ଅବିନାଶ ମହାରଣା ପି ଅନ  ମହାରଣା YVY1231935
ୀ /7363502 23 206 1056ସ ୀତା ମହାରଣା ପି ପଭାକର ମହାରଣା YVY1040229
ୀ /8963503 42 206 1057ସଶୁା ି ମିଶ - ସ ର୍ଲତା ପ ନାୟକ YVY1099944

ପ ୁ /8963504 60 206 1058ନୀହାର ର ନ ପ ନାୟକ - ସ ର୍ଲତା ପ ନାୟକ YVY1099902
ପ ୁ /8963505 26 206 1059ସରୂପ କିଶାନ ପ ନାୟକ ମା ସ ର୍ଲତା ପ ନାୟକ YVY1099910
ୀ /9993506 65 206 1060ବାସ ି ବିଶାଳ ସା ନାରାୟଣ ବିଶାଳ YVY0937870
ୀ /9993507 49 206 1061ସାରଳା ପାତ ପି ରଘନୁାଥ ପାତ YVY0907386
ୀ /10243508 23 206 1062ସପନ୍ାଲିସା ପରିଡ଼ା ସା ପଶା  କମୁାର ପରିଡ଼ା YVY1099803
ୀ /11403509 59 206 1063ଶଶେିରଖା େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା YVY1099860
ୀ /11403510 30 206 1064ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ଶୀମୟ ସତଯ୍ପକାଶ YVY1099936
ପ ୁ /11403511 27 206 1065ଶଵି କମୁାର ଚ ପକାଶ ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY1099894
ପ ୁ /11403512 36 206 1066ଶୀମୟ ସତଯ୍ପକାଶ ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY1099886
ପ ୁ /11413513 65 206 1067ନିକୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YVY1099811
ୀ /11413514 53 206 1068ଅରୁଣୀ ସାହୁ◌ୁ ସା ନିକୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ YVY1099829
ପ ୁ /11413515 31 206 1069ଚିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିକୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ YVY1099837
ୀ /11413516 30 206 1070ସଶୁୀ ରଶ ିବାଳା ସାହୁ ସା ଚିନୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1099852
ପ ୁ /11423517 42 206 1071ସକୁା  େବହୁରା ପି କାଂଗାଳୀ ଚରଣ େବହୁରା YVY1114750
ୀ /11423518 33 206 1072ସମିୁତା େବହୁରା ମା ପାବର୍ ତୀ େବହୁରା YVY1114776
ୀ /11423519 32 206 1073କବିତା େବହୁରା ସା ସକୁା  େବହୁରା YVY1114925
ୀ /11423520 24 206 1074ସସିୁତା େବହୁରା ପି କାଂଗାଳୀ ଚରଣ େବହୁରା YVY1114800
ପ ୁ /13763521 23 206 1075ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ମା ସମିୁତା ସାହୁ YVY1279330
ପ ୁ /201/A/363522 21 206 1076ସଭୁାଂଶ ୁପାଣୀ - ମମତା ପାଣୀ YVY1125038
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ୀ /PLOT NO-23523 24 206 1077ସମୁନ ଖଂଡୁଆଳ ପି ଶରତ ଚଂଦ ଖଂଡୁଆଳ YVY1187004
ୀ /999993524 55 206 1078ପାବର୍ ତୀ େବହୁରା ସା କାଂଗାଳୀ ଚରଣ େବହୁରା YVY1114784

ପ ୁ /999993525 23 206 1079ଧୀେରନ ମହାପାତ ପି ଧେନଶ୍ଵର ମହାପାତ YVY1114941
ପ ୁ /299/3013526 23 206 1080ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ଦ ପି ପଣବ କା ି ଦ YVY1225069
ପ ୁ /41/15633527 25 206 1081ଦିବଯ୍ ପସାଦ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1199314
ୀ /219/21573528 23 206 1082ନୁପରୁ ଦାଶ ପି ଚି ା ର ନ ଦାଶ YVY1199850
ୀ /683529 49 206 1083ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ପାତ YVY1328970

ପ ୁ /POTAPOKH3530 19 206 1084ରଶି ର ନ ଶଅିଳ ପି ରତନ୍ ାକର ରଶି ର ନ ଶଅିଳ YVY1329721
ପ ୁ /693531 18 206 1085ନାରାୟଣ ଖଟୁଆ ପି ଦାମା ଖଟୁଆ YVY1341296
ୀ /743532 19 206 1086ପୀତି ନାୟକ ସା ବିଟୁ ନାୟକ YVY1341304

ପ ୁ /653533 31 206 1087କୁ ଲ ଜଗଦିଶ ପି କୁ ଲ  ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ YVY1341312
ୀ /793534 18 206 1088ପଜ୍ଞାମିତା େବେହରା ପି ଊେମଶ େବେହରା YVY1341320

ପ ୁ /703535 19 206 1089େଚୖତନଯ୍ ଖଟୁଆ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଖଟୁଆ YVY1341338
ୀ /813536 21 206 1090େଲାପାମଦୁା ସାହୁ ପି ଗଗନ କମୁାର ସାହୁ YVY1341346

ପ ୁ /783537 53 206 1091ଊେମଶ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY1341353
ୀ /003538 23 207 1ପଜୁା ମହାକଡୁ ସା କାତିର୍କ ମହାକଡୁ YVY1142702

ପ ୁ /gandhi pa3539 26 207 2କନ୍ହୂ ଚରଣ ପଧାନ କନ୍ହୂ ମା ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ YVY1212653
ପ ୁ /13540 54 207 3ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି େମାଚିରାମ ନାୟକ OR/06/043/098003
ୀ /13541 40 207 4େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ JTV2351062

ପ ୁ /023542 70 207 5ନେରା ମ ବରାଲ ପି ଭଗବାନ ବରାଲ YVY1151679
ପ ୁ /23543 54 207 6ରେମଶ େବେହରା ପି ଭଜି େବେହରା YVY0676304
ୀ /23544 68 207 7ବାସ ି ଦାସ ସା ଅ ୁର୍ନ ଦାସ OR/06/043/098011

ପ ୁ /23545 42 207 8େଦବାଶୀଷ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ଦାସ JTV1424167
ପ ୁ /23546 38 207 9ଶଭୁାଶଷି ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ଦାସ JTV1424324
ୀ /23547 32 207 10ଦି ୀମୟୀ ଦାସ ସା ଶଭୁାଶଷି ଦାସ YVY0676460
ୀ /43548 38 207 11ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ JTV2518215

ପ ୁ /43549 32 207 12ବଜ କିେଶାର େସଠୀ ପି ଭା ର େସଠୀ JTV2517845
ୀ /43550 29 207 13ସେପନ୍ଶରୀ େସଠୀ ସା ବଜକିେଶାର େସଠୀ YVY1225051

ପ ୁ /43551 41 207 14ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ ପି ଭା ର େସଠୀ JTV1552322
ପ ୁ /53552 40 207 15ବିଦୁ ମା ି ପି ସୀତାରାମ ମା ି JTV1424852
ପ ୁ /63553 88 207 16ଗଦାଧର ଓଝା ପି ମାନ ଓଝା OR/06/043/098043
ୀ /63554 83 207 17ଅତର ଓଝା ସା ଗଦାଧର ଓଝା OR/06/043/098044

ପ ୁ /073555 46 207 18ଦ ପାଣି ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ YVY0971259
ୀ /073556 28 207 19ସୟମ ପଭା ନାୟକ ପି ଦଂଡପାଣି ନାୟକ YVY1084573
ୀ /073557 37 207 20ଝୁନୁ ପଧାନ ସା ବିସ୍ଵାେକତନା ମିଶ YVY1084219
ୀ /73558 43 207 21ପଦାବତୀ ନାୟକ ସା ଦ ପାଣି ନାୟକ OR/06/043/098051

ପ ୁ /73559 30 207 22ଜଗେମାହନ ନାୟକ ପି ଦ ପାଣି ନାୟକ YVY0308965
ପ ୁ /83560 47 207 23ନେର  ସାଇଁ ପି ପ ଧୁର ସାଇଁ JTV1552355
ୀ /83561 39 207 24ର ିତା ସାଇଁ ସା ନେର  ସାଇଁ JTV1424548
ୀ /93562 70 207 25ସଶୁୀଳା ବରାଳ ସା ମହ  ବରାଳ JTV1552389

ପ ୁ /93563 48 207 26ପେମାଦ କମୁାର ବରାଳ ପି ମହ  ବରାଳ YVY0168583
ୀ /93564 44 207 27େଗାଲାପ ବରାଳ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବରାଳ YVY0168591

ପ ୁ /93565 38 207 28ସନାତନ ହଁାସଦା ପି ଜୀେତ  ହଁାସଦା JTV2350650
ପ ୁ /103566 49 207 29ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ରାଧ ୁେବେହରା JTV1585942
ୀ /103567 27 207 30ସଂଗୀତା ପଧାନ ପି ଉଦୟନାଥ ପଧାନ YVY1224898
ୀ /103568 53 207 31ମିନାକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ନିମର୍ଳ େବେହରା OR/06/043/098074
ୀ /113569 59 207 32ଝୁନୁ ମଲିକ ସା ଗିରିଧାରୀ ମଲିକ OR/06/043/098076

ପ ୁ /113570 34 207 33େଗାବ ର୍ ନ ମଲୀକ ପି ଗିରିଧାରୀ ମଲୀକ JTV2350270
ୀ /113571 33 207 34ଅନୀତା ମଲୀକ ସା େଗାବ ର୍ ନ ମଲୀକ JTV2351161
ପ ୁ /113572 37 207 35ଲକ୍ଷଣ ମାରା ି ପି ସୀତାରାମ ମାରା ି JTV2407997
ପ ୁ /113573 33 207 36କୀ ର୍ନ ମାରା ି ପି ସୀତାରାମ ମାରା ି JTV2572154
ୀ /113574 30 207 37ଶସିତା ମାରା ୀ ସା ବବୁଲ ମାରା ୀ YVY1030881
ପ ୁ /113575 28 207 38ବୁେ ଶର ମାରା ି ପି ସୀତାରାମ ମାରା ି YVY1031160
ୀ /113576 23 207 39ବିନିତା ମାରା ୀ ସା ବୁେ ଶର ମାରା ୀ YVY1030873
ପ ୁ /113577 20 207 40ଶଭୁମ ସାମଲ ପି ଶା ନୁ ସାମଲ YVY1267004
ୀ /123578 54 207 41ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ପିତାମର ସାଇଁ OR/06/043/098086
ପ ୁ /123579 29 207 42ସା ନୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପିତାମର ସାଇଁ YVY0403642
ପ ୁ /133580 35 207 43ନିର ନ ପଧାନ ପି ଚରଣ ପଧାନ YVY1084367
ପ ୁ /133581 62 207 44ଅରକ୍ଷୀତ ରଣା ପି ଶକୁ ରଣା OR/06/043/098087
ୀ /133582 49 207 45ଅହଲଯ୍ା ରଣା ସା ଅରକ୍ଷିତ ରଣା YVY0675579
ପ ୁ /133583 40 207 46ଅେଶାକ କମୁାର ରଣା ପି ଅରକ୍ଷିତ ରଣା JTV1424688
ୀ /133584 35 207 47ତନୁଜା ରଣା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରଣା JTV2351153
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ୀ /133585 31 207 48ସନୁୀତା ରଣା ପି ଅରକ୍ଷୀତ ରଣା YVY0197210
ୀ /133586 28 207 49ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ରଣା YVY0676437

ପ ୁ /143587 39 207 50ଦିଲିପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ JTV2351278
ୀ /143588 34 207 51ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା େଦବାଶଷି ପଧାନ YVY0746388

ପ ୁ /143589 33 207 52ଦୀପକ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପଧାନ JTV2517837
ପ ୁ /143590 74 207 53ଜୟକୃ  ପଧାନ ପି ରଘ ୁନାଥ ପଧାନ OR/06/043/098089
ୀ /143591 70 207 54ଚ କଳା ପଧାନ ସା ଜୟକୃ  ପଧାନ OR/06/043/098090

ପ ୁ /143592 41 207 55େଦବାଶୀଷ ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ JTV1424670
ପ ୁ /153593 26 207 56ଦିପକ ଖୁ ିଆ ପି ବାବାଜି ଖୁ ିଆ YVY0754028
ୀ /153594 48 207 57ସେରାଜିନି ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ JTV1424720

ପ ୁ /153595 32 207 58ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ YVY1031152
ପ ୁ /173596 61 207 59ଶୀନିବାସ ବିଶାଳ ପି େକୖବଲଯ୍ ବିଶାଳ OR/06/043/102203
ୀ /173597 55 207 60କମା ବିଶାଳ ସା ଶୀନିବାସ ବିଶାଳ JTV1424506

ପ ୁ /183598 83 207 61ନିର ନ ସିଂହ ପି ଧଡ଼ି ସିଂହ OR/06/043/098097
ୀ /183599 56 207 62କନିୁ ସିଂହ ସା ନିର ନ ସିଂହ OR/06/043/098098
ୀ /193600 36 207 63ରଶି ବାରିକ ସା ଦୁେଯର୍ାଧନ ବାରିକ YVY1030527
ୀ /193601 19 207 64ବିଶ୍ଵ ବିଜୟାଣୀ ବାରିକ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ବାରିକ YVY1266741
ୀ /193602 38 207 65ମନସିନୀ େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା JTV1675008
ୀ /193603 66 207 66ବିଳାସ ମହାକଡ଼ୁ ସା ସୀମା ମହାକଡ଼ୁ OR/06/043/098119

ପ ୁ /193604 32 207 67ଗରୁୁେଦବ ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ JTV2517829
ପ ୁ /193605 64 207 68ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ OR/06/043/098110
ୀ /193606 61 207 69ମୀନା ପଧାନ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ OR/06/043/098111

ପ ୁ /203607 73 207 70ବୁ େଦବ େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା OR/06/043/098112
ପ ୁ /203608 46 207 71ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ବୁ େଦବ େବେହରା OR/06/043/098115
ପ ୁ /203609 41 207 72ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ େଦବ େବେହରା JTV1424951
ୀ /203610 37 207 73ବାସ ି େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା YVY0971218

ପ ୁ /203611 47 207 74ଭିକାରୀ ବିସ୍ଵାଲ ପି ହରି ବିସ୍ଵାଲ YVY1084714
ପ ୁ /213612 58 207 75ଦିଲୀପ୍ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା JTV1424910
ୀ /213613 48 207 76େଶୖଳ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ େବେହରା JTV1424902

ପ ୁ /223614 37 207 77ଚିନୟ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0403725
ୀ /233615 33 207 78ସାବିତୀ ପାଲ ପି ଶକୁୁ ପଧାନ YVY1224880

ପ ୁ /233616 33 207 79ସକୁୁ ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ JTV2350189
ପ ୁ /233617 30 207 80ସକୁମୁାର ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ YVY0308973
ୀ /233618 60 207 81ଚ ଳା ପଧାନ ସା ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ OR/06/043/098122
ୀ /233619 38 207 82ରମା ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ JTV1424407

ପ ୁ /243620 38 207 83ଗେଣଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ପହଲାଦ ବିଶାଳ JTV2350866
ୀ /243621 29 207 84ବିନତୀ ବିଶାଳ ସା ଗେଣଶ ବିଶାଳ YVY0858407
ୀ /253622 67 207 85େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ JTV1468503

ପ ୁ /253623 64 207 86ତିନାଥ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/098130
ୀ /253624 38 207 87ସଜୁ୍ଞାନୀ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ JTV1424704

ପ ୁ /253625 34 207 88ଶଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ YVY0319343
ୀ /253626 27 207 89ରଜନୀ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ YVY0675843
ୀ /263627 30 207 90ଛବିରାଣୀ ବଡତିଆ ସା େଗାଲା ବଡତିଆ YVY1224948
ୀ /263628 59 207 91ସଚଳା ବଡତିଆ ସା ଭଗବାନ ବଡତିଆ YVY0676395

ପ ୁ /263629 29 207 92ସଦାନ  ବାଓତିଆ ପି େଗାଲା ବାଓତିଆ YVY1184142
ପ ୁ /263630 57 207 93ସେୁର  େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା OR/06/043/098132
ୀ /263631 56 207 94କନକ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/043/098133

ପ ୁ /263632 32 207 95ନିର ନ ଦଳେବେହରା ପି ସେୁର  ଦଳେବେହରା JTV2517811
ୀ /263633 23 207 96ରିସନ୍ପଵା ଦଳେବେହରା ସା ନିର ନ ଦଳେବେହରା YVY1030865
ପ ୁ /263634 24 207 97ଚ ନ କମୁାର େଜନା ପି ଉଜଳି େଜନା YVY0971242
ପ ୁ /263635 64 207 98ପେମାଦ ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା YVY0676379
ପ ୁ /263636 34 207 99ମାନସ ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ YVY0676403
ପ ୁ /273637 68 207 100ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/043/098142
ପ ୁ /283638 67 207 101ଭରତ ଚ  ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/098148
ୀ /283639 31 207 102ବିଭାବରି ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ YVY0746438
ପ ୁ /283640 25 207 103ଭକ୍ତ ର ନ ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ YVY0970509
ୀ /283641 64 207 104ର ଲୁତା ସାହୁ ସା ଭରତ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/098149
ପ ୁ /293642 49 207 105େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି େକଳା ସାହୁ OR/06/043/098152
ୀ /293643 44 207 106ବାସ ୀ ସାହୁ ସା େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/043/098153
ୀ /293644 27 207 107େମାନାଲିସା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସି ୁ YVY0676312
ୀ /293645 20 207 108ଅନିଷା ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ YVY1266881
ପ ୁ /293646 29 207 109ବିଜୟ କମୁାର ସି ୁ ପି ରାେଜଶ ସି ୁ YVY0676320
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ପ ୁ /303647 24 207 110ସତଯ୍ ସେ ାଷ ପଧାନ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ପଧାନ YVY0970525
ପ ୁ /303648 20 207 111ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପଧାନ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ପଧାନ YVY1224963
ପ ୁ /303649 49 207 112େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ପଧାନ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ପଧାନ OR/06/043/098155
ୀ /313650 40 207 113ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା େବୖକୁ  ପଧାନ JTV1424126
ୀ /313651 78 207 114ହାରା ପଧାନ ସା ରାଧା ପଧାନ OR/06/043/098154

ପ ୁ /313652 47 207 115େବୖକୁ  ବିହାରୀ ପଧାନ ପି ରାଧା ପଧାନ OR/06/043/098156
ୀ /313653 42 207 116ସସିତା ପଧାନ ସା େଗାଲଖ ବିହାରୀ ପଧାନ JTV1424993
ୀ /333654 25 207 117ବିଶ୍ଵଭାରତୀ ଦାସ ସା ଭାରତ ନ ୀ YVY1084631
ୀ /333655 67 207 118ବାସ ୀ ନ ି ସା ଜଗବ ୁ ନ ି OR/06/043/098174

ପ ୁ /333656 32 207 119ଭରତ ନ ୀ ପି ଜଗବ ୁ ନ ୀ YVY0197228
ପ ୁ /343657 46 207 120ସେୁର  େବେହରା ପି େମଘନାଦ େବେହରା YVY1365576
ୀ /343658 24 207 121େଜଯ୍ାତି େବେହରା ପି ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା YVY0970558
ୀ /353659 62 207 122ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା ମ ୁଳୁ ମହାରଣା OR/06/043/098182

ପ ୁ /353660 45 207 123ରବୀ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ମ ୁଳୁ ମହାରଣା YVY0168781
ୀ /353661 39 207 124ରଶି ମହାରଣା ସା ରବି  କମୁାର ମହାରଣା JTV1585959

ପ ୁ /353662 19 207 125ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ରବି  କମୁାର ମହାରଣା YVY1266840
ୀ /363663 62 207 126ନିରୁପମା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା OR/06/043/098187

ପ ୁ /363664 44 207 127ନିମର୍ଳ କମୁାର େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା JTV1424894
ୀ /363665 36 207 128ସପିୁୟା େବେହରା ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର େବେହରା JTV2572105
ୀ /363666 31 207 129େଗାଲପ ଦାସ ସା ଅଖଯ କମୁାର ଦାସ YVY1084649

ପ ୁ /373667 41 207 130ବିମଳ କମୁାର େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା JTV1424621
ୀ /373668 30 207 131ସଭୁଦା େବେହରା ସା ବିମଳ କମୁାର େବେହରା YVY0319426
ୀ /383669 39 207 132ମନି େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV1424977
ୀ /383670 29 207 133ଚିରସିତା େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY0403774
ୀ /383671 27 207 134ଇତିସିତା େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY0746503
ୀ /393672 62 207 135ମାତ ି ନୀ ପଢ଼ୀଆରୀ ସା ମାୟାଧର ପଢ଼ୀଆରୀ OR/06/043/098216

ପ ୁ /393673 44 207 136ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଢିଆରୀ ପି ମାୟାଧର ପଢିଆରୀ JTV1424696
ୀ /393674 39 207 137ମାଳବିକା ପଡିଆରୀ ସା ସଯୁଯ୍ର୍କା  ପଡିଆରୀ JTV1585991

ପ ୁ /403675 44 207 138କୀ ର୍ନ ନାୟକ ପି ହରିଚରଣ ନାୟକ JTV1423995
ୀ /403676 36 207 139େମରିଆ ନାୟକ ସା କୀ ର୍ନ ନାୟକ YVY0168864
ୀ /413677 29 207 140ମାନିନୀ ସାହୁ ସା ସିମାଚଳ ପାତ YVY1084672
ୀ /423678 60 207 141ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଜନା OR/06/043/098225
ୀ /423679 19 207 142ଶଖିା ସରୁପା ସାହୁ ପି ମକର ସାହୁ YVY1266725

ପ ୁ /433680 40 207 143ସଜନ ଅଲୀ ଖଁା ପି ଊମର ଅଲୀ ଖଁା JTV1423979
ୀ /433681 36 207 144ସାମିମା େବଗମ ସା ସଜନ ଅଲି ଖଁା YVY0174763

ପ ୁ /433682 68 207 145ଉମର ଅଲୀ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲଗନି ଖଁା OR/06/043/098229
ୀ /433683 28 207 146ସବନମ ଖାନମ ପି ଉମର ଅଲି ଖଁା YVY0746529

ପ ୁ /443684 24 207 147ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅପ ିର୍ ସାହୁ YVY1141761
ୀ /443685 21 207 148ଅପିର୍ତା ସାହୁ ପି ଅପ ିର୍ ସାହୁ YVY1141571

ପ ୁ /443686 66 207 149ଅପ ିର୍ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ OR/06/043/098241
ୀ /443687 48 207 150ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଅପ ିର୍ ସାହୁ JTV1425081
ୀ /453688 62 207 151ସାରିଆ େବେହରା ସା ଶୀ ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/098244

ପ ୁ /453689 42 207 152ସନାତନ େବେହରା ପି ଶୀଚରଣ େବେହରା JTV1424639
ୀ /453690 31 207 153ବନୀତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YVY0374769

ପ ୁ /453691 24 207 154ବିକାଶ ର ନ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY1031145
ପ ୁ /463692 35 207 155ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ମାଗତା ସାହୁ YVY0753962
ୀ /463693 33 207 156ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ଗେଣଷ ସାହୁ YVY0859074

ପ ୁ /463694 45 207 157େଦେବ ନାଥ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ YVY0991406
ୀ /463695 41 207 158ମେନାରମା ସାହୁ ସା େଦବ ନାଥ ସାହୁ JTV1424092
ୀ /473696 65 207 159ଊମା ମିଶ ସା େଗାବି  ମିଶ JTV1424225
ପ ୁ /483697 49 207 160ତୀନାଥ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ OR/06/043/098266
ୀ /483698 46 207 161ଆରତୀ ସାହୁ ସା ତିନାଥ ସାହୁ YVY0675546
ପ ୁ /483699 26 207 162ବିଶରଂଜନ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0753921
ପ ୁ /483700 24 207 163ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ YVY0970574
ପ ୁ /483701 19 207 164ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ YVY1267095
ପ ୁ /493702 43 207 165ସନାତନ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY1143098
ୀ /493703 42 207 166ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ YVY0675561
ପ ୁ /493704 83 207 167ପରମାନ  ସାହୁ ପି କପିଳ ସାହୁ OR/06/043/098264
ୀ /493705 73 207 168ଯାହାଜ ସାହୁ ସା ପରମାନ  ସାହୁ OR/06/043/098265
ୀ /503706 32 207 169ରତନି ସାହୁ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YVY0728766
ପ ୁ /503707 41 207 170ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ JTV1425107
ପ ୁ /513708 23 207 171ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର ସାହୁ YVY1141548
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ୀ /513709 69 207 172ସକୁା ୀ ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/043/098271
ପ ୁ /513710 50 207 173ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/043/098272
ୀ /513711 45 207 174କବିତା ସାହୁ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ JTV1425016

ପ ୁ /523712 52 207 175ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/043/098661
ପ ୁ /533713 47 207 176ପକାଶ ଚ  ପଧାନ ପି ଅଭିରାମ ପଧାନ OR/06/043/098662
ୀ /533714 42 207 177ଛବି ପଧାନ ସା ପକାଶ ଚ  ପଧାନ JTV1552371
ୀ /543715 42 207 178ଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ JTV1424555

ପ ୁ /543716 49 207 179ଧେନଶର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ JTV1424761
ପ ୁ /553717 52 207 180ମଧସୁଦୁନ େମେହର ପି ଜୟକୃ  େମେହର OR/06/043/098293
ୀ /553718 45 207 181ଜମନୁା େମେହର ସା ମଧସୁଦୂନ େମେହର OR/06/043/098294
ୀ /553719 29 207 182ଲଳିତ େମେହର ପି ମଧସୁଦୂନ େମେହର YVY0971119

ପ ୁ /553720 28 207 183ମେନାଜ କମୁାର େମେହର ପି ମଧସୁଦୂନ େମେହର YVY0971127
ୀ /553721 26 207 184ମ ଶୁା େମେହର ପି ଜୟକୃ  େମେହର YVY0970483

ପ ୁ /563722 38 207 185ମାନସ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମଦନ େମାହନ ବିଶାଳ JTV1424035
ୀ /563723 32 207 186େସାନାଲୀ ବିଶାଳ ସା ମାନସ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2351229

ପ ୁ /563724 26 207 187ସଦାଶବି େଲ ା ପି ଶକୁୁ େଲ ା YVY0753996
ୀ /563725 59 207 188ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ତିେଲାଚନ ନାୟକ OR/06/043/098301
ୀ /583726 39 207 189ମନୀଷା ଅନୁକ ା ଦାସ ସା େରାହିତ କମୁାର ପଧାନ YVY0174771
ୀ /583727 29 207 190ଜସିନା ମହା ି ସା ର ୀତ୍ ପଧାନ YVY1075845

ପ ୁ /583728 39 207 191େରାହିତ କମୁାର ପଧାନ ପି ବଟ ପଧାନ JTV1424290
ପ ୁ /583729 29 207 192ର ିତ ପଧାନ ପି ବଟ ପଧାନ JTV2350221
ୀ /583730 64 207 193ବୁଲୁ ପଧାନ ସା ବଟ ପଧାନ OR/06/043/098313
ୀ /583731 40 207 194ସମିୁତା ପଧାନ ପି ବଟ ପଧାନ JTV1424308
ୀ /593732 85 207 195ଜାଇଗ ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/043/098325

ପ ୁ /593733 57 207 196ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/043/098326
ୀ /593734 47 207 197ବାସ ୀ ସାହୁ ପି ବିପ ଚରଣ ପେଲଇ JTV1424753
ୀ /593735 37 207 198ପ ାଳି ସାହୁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2350304

ପ ୁ /593736 24 207 199େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0970491
ୀ /593737 21 207 200ଉ ଳିକା ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1084664

ପ ୁ /603738 38 207 201ତରୁଣ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଗଗନ ମାଝୀ JTV1425115
ୀ /603739 33 207 202ଭବାନୀ ମାଝୀ ସା ତରୁଣ କମୁାର ମାଝୀ YVY0319350

ପ ୁ /613740 84 207 203ହସନ୍ ଅଲୀ ପି େଗାଲାମ୍ ହୁେସନ୍ JTV2350015
ପ ୁ /613741 33 207 204କୃ ଚ  ବରାଳ ପି ଧବୃ ବରାଳ YVY0168963
ପ ୁ /613742 40 207 205ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ ପି ଅରକ୍ଷୀତ ସାମଲ JTV1424779
ୀ /613743 37 207 206ସମିତା ସାମଲ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ YVY0168955

ପ ୁ /613744 44 207 207ସୀତାରାମ ସିଂ ପି ଶବି କମୁାର ସିଂ YVY0676213
ୀ /623745 45 207 208ଲଳିତା ବରାଳ ସା ଧବୃ ବରାଳ OR/06/043/098733

ପ ୁ /623746 31 207 209ବଳରାମ ବରାଳ ପି ଧୁବ ବରାଳ YVY0699900
ପ ୁ /633747 24 207 210ଶ ର ମଲିକ ପି ରାଜୁ ମଲିକ YVY1141787
ପ ୁ /633748 56 207 211ସହେଦବ େସଠୀ ପି ବାସ ୁେସଠୀ OR/06/043/098377
ୀ /633749 51 207 212ରଜନୀ େସଠୀ ସା ସହେଦବ େସଠୀ OR/06/043/098378
ପ ୁ /633750 32 207 213ବିର  ିେସଠୀ ପି ସହେଦବ େସଠୀ YVY0308981
ୀ /633751 30 207 214ସ ଯ୍ା େସଠୀ ପି ସହେଦବ େସଠୀ YVY0308999

ପ ୁ /643752 46 207 215ମହାେଦବ େସଠୀ ପି ବାସ ୁେସଠୀ JTV1424738
ୀ /643753 43 207 216କବିତା େସଠୀ ସା ମହାେଦବ େସଠୀ JTV1424886
ୀ /643754 24 207 217ପିୟ ା େସଠୀ ପି ମହାେଦବ େସଠୀ YVY1151711
ୀ /653755 56 207 218ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା କମୀନା ସାହୁ OR/06/043/098349

ପ ୁ /673756 65 207 219ଧେନଶର େସଠୀ ପି େଯାଗୀ େସଠୀ OR/06/043/098356
ୀ /683757 64 207 220ସୀତା େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/098360
ପ ୁ /683758 48 207 221ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/098668
ପ ୁ /683759 43 207 222ରବୀ  କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା JTV1552421
ୀ /683760 31 207 223ରୀତାରାଣୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0753814
ୀ /683761 31 207 224ପନୁୀ େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YVY0753830
ପ ୁ /693762 26 207 225ବିେର  କମୁାର େବହୁରା ପି ବାଦଲ କମୁାର େବହୁରା YVY0753970
ୀ /693763 63 207 226ଭାରତୀ ମଲୀକ ପି ମହନି ମଲୀକ JTV2350452
ୀ /693764 59 207 227କା ନ ରାଉତ ସା ସହେଦବ ରାଉତ YVY0169078
ପ ୁ /693765 88 207 228ଟା ୁରୁ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ OR/06/043/098368
ପ ୁ /693766 41 207 229ଭରତଚ  ସାହୁ ପି ଟା ୁରୁ ସାହୁ JTV1424605
ୀ /693767 38 207 230ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଭରତ ଚ  ସାହୁ JTV1424563
ପ ୁ /703768 24 207 231ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY1031137
ୀ /713769 44 207 232ଲତିକା ଦାସ ସା ରେମଶ କମୁାର ଦାସ JTV2350601
ପ ୁ /713770 40 207 233ରାଜୁ ଦାସ ପି ସବୁଳ ଦାସ JTV1552538
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ପ ୁ /713771 35 207 234ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସବୁଳ ଦାସ JTV2407963
ପ ୁ /713772 31 207 235ସପନ କମୁାର ଦାସ ପି ସବୁଳ ଦାସ YVY0197244
ୀ /713773 68 207 236ପମିଳା େଦଈ ସା ରବୀ  ସାହୁ YVY1225044

ପ ୁ /733774 20 207 237େଦବୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି ରବୀ  ସାହୁ YVY1224971
ପ ୁ /733775 52 207 238ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ନଟ ସାହୁ OR/06/043/098383
ୀ /733776 45 207 239ସେ ାଷିନି ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV1424365

ପ ୁ /733777 23 207 240ପିନାକି ପସାଦ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY1031129
ୀ /743778 79 207 241ସଷୁମା ଦାସ ସା େଚୖତନଯ୍ ଦାସ OR/06/043/098387

ପ ୁ /743779 50 207 242ଧେନଶର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ YVY0171280
ପ ୁ /743780 49 207 243ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ JTV1585926
ୀ /743781 44 207 244େଗୗରୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ JTV1585934
ୀ /743782 43 207 245କମଳା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YVY0858357

ପ ୁ /743783 41 207 246ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ JTV1424589
ୀ /743784 40 207 247ସକୁା ୀ ଦାସ ସା ଧେନଶର ଦାସ JTV1424001
ୀ /743785 19 207 248ସସିତା ଦାସ ପି ଧେନଶ୍ଵର ଦାସ YVY1266915
ୀ /743786 19 207 249ପଭାତୀ ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YVY1266899
ୀ /753787 62 207 250ବାସ ୀ େଗାଛାୟତ ସା ଶତୃଘନ୍ େଗାଛାୟତ JTV1453042
ୀ /753788 27 207 251ପତିମା େଗା ାୟତ ସା ଶତୃଘନ୍ େଗା ାୟତ YVY0675850

ପ ୁ /763789 26 207 252ଅବିନାଶ ବିଶାଳ ପି ଅମିନ୍ ବିଶାଳ YVY0753913
ପ ୁ /763790 52 207 253ମ ୁ ମହାରଣା ପି ନନ୍ ାଥ ମହାରଣା JTV1424068
ପ ୁ /763791 31 207 254ପବିତ ମହାରଣା ପି ମ ୁ ମହାରଣା YVY0675975
ୀ /763792 29 207 255ରୀନା ମହାରଣା ସା ପବିତ ମହାରଣା YVY0675553

ପ ୁ /763793 27 207 256ଆେଲାକ ମହାରଣା ପି ମ ୁ ମହାରଣା YVY0675835
ୀ /773794 43 207 257କସୁମୁ ନାଏକ ସା କନୁା ନାଏକ JTV1424373

ପ ୁ /773795 21 207 258େସୗମଯ୍ର ନ ନାୟକ ପି କନୁା ନାୟକ YVY1084375
ୀ /773796 58 207 259ଶୀମତି େର ି ସା େସାମନାଥ େର ି YVY0169110

ପ ୁ /773797 31 207 260ବୁଧେଦବ େର ୀ ପି େସାମନାଥ େର ୀ YVY1084318
ୀ /773798 22 207 261େଗୗରୀ େର ୀ ପି ବୁଧେଦବ େର ୀ YVY1084177

ପ ୁ /783799 65 207 262ନବକିେଶାର ନାଏକ ପି ଆନ  ନାଏକ OR/06/043/098393
ୀ /783800 61 207 263ହୀରା ନାଏକ ସା ନବ କିେଶାର ନାଏକ OR/06/043/098394

ପ ୁ /783801 26 207 264ସଶୁା  ନାୟକ ପି ବାଟୁଆ ନାୟକ YVY0971168
ୀ /793802 64 207 265ସବୁ ର୍ ନାଏକ ସା ବାଟୁ ନାଏକ OR/06/043/098400

ପ ୁ /793803 42 207 266ଟୁନା ନାଏକ ପି ବାଟୁଆ ନାଏକ JTV1424787
ୀ /793804 34 207 267ସେ ାସିନୀ ନାଏକ ସା କନୁା ନାଏକ YVY0835629
ୀ /793805 25 207 268ରଶୀଲା ନାୟକ ପି ସତୁଘନ୍ ନାୟକ YVY1075548

ପ ୁ /793806 43 207 269ଶତୃଘନ୍ ନାଏକ ପି ବାଟୁଆ ନାଏକ JTV1424530
ୀ /793807 39 207 270ପ ୁ  ନାଏକ ସା ଶତୃଘନ୍ ନାଏକ JTV1424399
ୀ /793808 33 207 271ସୀତା ନାଏକ ସା ଟୁନା ନାଏକ YVY0675736
ୀ /803809 46 207 272ଗନୁ ନାଏକ ସା ରବୀ  କମୁାର ନାଏକ JTV1424381

ପ ୁ /813810 47 207 273ରେମଶ ଚ  ନାଏକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାଏକ OR/06/043/098409
ୀ /813811 44 207 274େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ JTV1424472
ୀ /813812 24 207 275ରୂପା ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY1030840

ପ ୁ /813813 22 207 276ରାଜୁ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ନାୟକ YVY1084458
ୀ /823814 46 207 277ପତିମା ନାଏକ ସା ସନାତନ ନାଏକ OR/06/043/098410

ପ ୁ /833815 54 207 278ମେହଶର ନାଏକ ପି ଭିକାରୀ ନାଏକ OR/06/043/098411
ୀ /833816 53 207 279ଲକ୍ଷୀ ନାଏକ ସା ମେହଶର ନାଏକ OR/06/043/098412

ପ ୁ /833817 36 207 280ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ JTV2350908
ୀ /833818 33 207 281ରଜନୀ ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ JTV2350841

ପ ୁ /843819 91 207 282ଶତୃଘନ୍ ସାହୁ ପି ଗା  ୁସାହୁ OR/06/043/098414
ୀ /843820 66 207 283ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ଶତୃଘନ୍ ସାହୁ OR/06/043/098415
ପ ୁ /853821 61 207 284େଗାବି  ଚ  େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା OR/06/043/098429
ୀ /853822 51 207 285ସରସତୀ େବେହରା ସା େଗାବି  ଚ  େବେହରା OR/06/043/098430
ୀ /863823 75 207 286ବାଳାମଣି ପଧାନ ସା ଭମରବର ପଧାନ OR/06/043/098432
ୀ /873824 36 207 287ସସିତା ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YVY0823849
ପ ୁ /873825 38 207 288ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ JTV1424043
ପ ୁ /883826 57 207 289କଟୁୁରୀ ରାଉତ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ OR/06/043/698454
ପ ୁ /903827 40 207 290ସେୁର  କମୁାର ଦାସ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାସ YVY0675967
ୀ /903828 35 207 291ଚ ପଭା ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0403733
ୀ /903829 30 207 292ଚିନମୟୀ ଦାସ ସା ସେୁର  କମୁାର ଦାସ YVY0675637
ପ ୁ /903830 38 207 293ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ JTV2350619
ୀ /903831 34 207 294ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ JTV2350155
ପ ୁ /913832 65 207 295ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ଦାସ JTV1468511
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ୀ /913833 59 207 296ବାସ ୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ OR/06/043/494226
ପ ୁ /913834 33 207 297ନୟନ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ JTV2350890
ୀ /923835 43 207 298ବନିତା ମିଶ ସା ସା ନୁ କମୁାର ମିଶ JTV1424944

ପ ୁ /933836 23 207 299ଭଗବାନ ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YVY1141779
ପ ୁ /933837 57 207 300ସଦୁାମ ମହାରଣା ପି ନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/100404
ୀ /933838 50 207 301ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ସଦୁାମ ମହାରଣା OR/06/043/100405
ୀ /943839 60 207 302େରଣ ୁମହାରଣା ସା କେହନ୍ଇ ମହାରଣା OR/06/043/098482
ୀ /943840 33 207 303ସେ ାସିନୀ ମହାରଣା ସା କୃପାସି ୁ ମହାରଣା YVY0174789

ପ ୁ /953841 44 207 304ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ YVY0737189
ୀ /953842 39 207 305ସକୁ ଳା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY0737163

ପ ୁ /963843 52 207 306ସେପନ୍ଶର େଯନା ପି େମାହନ େଯନା JTV1424357
ୀ /963844 44 207 307ଲକ୍ଷୀ େଯନା ସା ସପନା େଯନା JTV1424514

ପ ୁ /973845 38 207 308େକଶବ ଚ  ସାହୁ ପି େଧାବ ସାହୁ JTV1552405
ୀ /973846 34 207 309ରଇବାରୀ ସାହୁ ସା େକଶବ ଚ  ସାହୁ YVY0169300

ପ ୁ /993847 66 207 310ଗଗନ ସାହୁ ପି ଆନ  ସାହୁ OR/06/043/098601
ୀ /993848 55 207 311ଗଲୁୁରୀ ସାହୁ ସା ଗଗନ ସାହୁ JTV1552397

ପ ୁ /1003849 65 207 312ନୀର ନ ମହା ି ପି ଜଳଧର ମହା ି JTV1424159
ୀ /1003850 56 207 313ନିରୁପମା ମହା ି ସା ନୀର ନ ମହା ି JTV1424415

ପ ୁ /1003851 40 207 314ବିକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ନୀର ନ ମହା ି JTV1424209
ପ ୁ /1003852 38 207 315ମାନସ ମହା ି ପି ନୀର ନ ମହା ି JTV1424019
ୀ /1003853 36 207 316ନ ିତା ମହା ି ସା ବିକାଶ କମୁାର ମହା ି YVY0169326

ପ ୁ /1013854 81 207 317ରବି ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ JTV1424076
ୀ /1013855 39 207 318ଅନିମା ସାହୁ ପି ରବି ସାହୁ JTV1424571

ପ ୁ /1023856 54 207 319ଟୁକଲୁା େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/098427
ୀ /1023857 51 207 320ରମା େବେହରା ସା ଟୁକଲୁା େବେହରା OR/06/043/098428

ପ ୁ /1023858 28 207 321ରତିକା  େବେହରା ପି ଟୁକଲୁା େବେହରା YVY0675827
ପ ୁ /1023859 26 207 322ଅଖ  େବେହରା ପି ଟୁକଲୁା େବେହରା YVY0858423
ୀ /1023860 24 207 323ତପସିନୀ େବେହରା ପି ଟୁକଲୁା େବେହରା YVY1030832

ପ ୁ /1033861 54 207 324ଜୟେଦବ ରଣା ପି ଭୀମେସନ ରଣା JTV1424050
ୀ /1033862 50 207 325ଜମ ୁରଣା ସା ଜୟେଦବ ରଣା JTV1552330
ୀ /1043863 41 207 326ଆରତୀ ମହା ି ସା ସଜିୁତ ମହା ି YVY0169359

ପ ୁ /1053864 37 207 327ରଜା ବ ିଆ ପି ରାମ ବ ିଆ YVY1031111
ୀ /1053865 30 207 328ଜୟ ୀ ବ ିଆ ସା ରାଜା ବ ିଆ YVY1030824
ୀ /1053866 45 207 329େସାଲୀ େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା JTV2351138
ୀ /1053867 34 207 330ସାଧନା େଜନା ସା େହମ  େଜନା YVY0835611

ପ ୁ /1053868 35 207 331ଦିପକ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାଇକରାୟ YVY0169367
ୀ /1053869 30 207 332ପଭାସିନୀ ପାଇକରାୟ ସା ଦିପକ୍ କମୁାର ପାଇକରାୟ YVY0309005

ପ ୁ /1063870 62 207 333ନିର ନ ପାତ ପି ଉ ବ ପାତ JTV1585967
ୀ /1063871 46 207 334ରମା ପାତ ସା ନିର ନ ପାତ JTV1585975
ୀ /1073872 80 207 335କମଳା ବାରିକ ସା ମାକର୍  ବାରିକ YVY0169383
ୀ /1073873 74 207 336ନିଶାମଣି େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା JTV1585983
ପ ୁ /1083874 45 207 337କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV1425727
ପ ୁ /1083875 39 207 338ଗେଣଷ ଚ  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV1426105
ୀ /1083876 31 207 339ସନିୁ େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା YVY0675686

ପ ୁ /1083877 37 207 340ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ YVY1031103
ୀ /1083878 30 207 341ସରସତୀ ନାୟକ ସା ପସାଦ ନାୟକ YVY1030816
ୀ /1103879 38 207 342େମଘିନା େବେହରା ସା କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା JTV1425719

ପ ୁ /1113880 37 207 343ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ YVY0319368
ପ ୁ /1113881 68 207 344ପରି ପଧାନ ପି ବଟ ପଧାନ JTV1425305
ପ ୁ /1123882 43 207 345କା ିର୍କ ଚ  ବିଶାଳ ପି ପହାଦ ବିଶାଳ JTV1426360
ୀ /1123883 40 207 346ଯେଶାଦା ବିଶାଳ ସା କା ିର୍କ ଚ  ବିଶାଳ JTV1426378
ୀ /1123884 20 207 347କଲଯ୍ାଣୀ ବିଶାଳ ପି କାତିର୍କ ଚ  ବିଶାଳ YVY1266758
ୀ /1123885 19 207 348ତନୁ ନାୟକ ପି ପକାଶ ନାୟକ YVY1266857
ପ ୁ /1133886 43 207 349ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ସନାତନ ସାଇଁ JTV2351021
ୀ /1133887 39 207 350କମୁ ୀ ସାଇଁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV2351013
ୀ /1143888 65 207 351ନୀଳା ପ ନାୟକ ସା ଶ ର ପ ନାୟକ JTV1425206
ପ ୁ /1143889 38 207 352ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଶ ର ପ ନାୟକ JTV1552454
ୀ /1173890 82 207 353ଶା ି େମେହର ସା ଲବାରୁ େମେହର JTV1425917
ୀ /1173891 75 207 354ଦମୟ ୀ ପଧାନ ସା େକ୍ଷତ ପଧାନ JTV1426337
ୀ /1173892 75 207 355ଶଶୀ ସାହୁ ସା ପଯ୍ାରୀ ମେହାନ ସାହୁ JTV1425909
ୀ /1213893 46 207 356ମନୁା େଜନା ସା ଦାଶରଥି େଜନା JTV1425594
ପ ୁ /1223894 69 207 357ଫଗ ୁଚରଣ େଲ ା ପି ବାଉରୀ ବ ୁ େଲ ା OR/06/043/100115
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ୀ /1223895 60 207 358ବୁେଧଇ େଲ ା ସା ଫଗ ୁଚରଣ େଲ ା OR/06/043/100116
ପ ୁ /1223896 34 207 359ଶଶକିା  େଲ ା ପି ଫଗ ୁଚରଣ େଲ ା JTV2518124
ପ ୁ /1233897 39 207 360ପଦନାଭ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା JTV1426089
ୀ /1233898 38 207 361ଶା ି େବେହରା ସା ପଦନାଭ େବେହରା JTV2518090

ପ ୁ /1243899 62 207 362ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା YVY0169417
ୀ /1243900 29 207 363ରଶିତା େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା YVY0971150

ପ ୁ /1243901 25 207 364ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା YVY0971143
ୀ /1253902 40 207 365ଶରଧା ମଣି ମଦୁୁଲି ସା ଅଭିନନ୍  କମୁାର ସାହୁ JTV2518066

ପ ୁ /1253903 26 207 366ସତଯ୍ାନ  ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YVY0753988
ୀ /1253904 39 207 367କବିତା ସାହୁ ସା ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ JTV2518058

ପ ୁ /1253905 41 207 368ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅପ ର୍ୀ ସାହୁ JTV1426428
ପ ୁ /1253906 39 207 369ଅଭିନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅପ ିର୍ ସାହୁ JTV1425875
ପ ୁ /1263907 42 207 370ଘନ ମରା ି ପି ବିଶା ମରା ି JTV1425826
ୀ /1263908 39 207 371ପଦନୀ ମରା ି ସା ଘନ ମରା ି JTV1425768

ପ ୁ /1263909 48 207 372ପରଶରୁାମ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ JTV2351294
ପ ୁ /1273910 31 207 373େୟାେଗଶରୀ େରଡି ପି ଏନ ଜଗନନ୍ ାଥ େରଡି YVY0197269
ୀ /1273911 26 207 374ଏନ େଯେଗଶରି େରଡି ପି ଜଗିଲ ଦାସ YVY1151729

ପ ୁ /1273912 70 207 375ଏନ୍: ଜଗନନ୍ ାଥ େରଡି ପି ଏନ୍: ଶକୃୁ େରଡି OR/06/043/100123
ୀ /1273913 60 207 376ଏନ୍: ସଶୁୀଳା େରଡି ସା ଏନ୍: ଜଗନନ୍ ାଥ େରଡି OR/06/043/100124

ପ ୁ /1273914 46 207 377ଆର ଲି ରାଜ େରଡି ପି ଆର ଡାେଲୟା େରଡି JTV1425867
ପ ୁ /1283915 73 207 378ବୃ ାବନ ବରାଳ ପି ପରୁ ର ବରାଳ OR/06/043/100660
ୀ /1283916 55 207 379କମଳା ବରାଳ ସା ବୃ ାବନ ବରାଳ JTV1425784

ପ ୁ /1283917 23 207 380ଅକ୍ଷୟ ବରାଳ ପି ବୃ ାବନ ବରାଳ YVY1031095
ପ ୁ /1293918 69 207 381ଅପ ର୍ୀ ସାହୁ ପି ପାଣବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/100126
ୀ /1293919 60 207 382ଜାଇ ସାହୁ ସା ଅପ ିର୍ ସାହୁ OR/06/043/100127

ପ ୁ /1303920 49 207 383ସେୁର  ରାଉତ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତ OR/06/043/100159
ୀ /1303921 43 207 384ଦମୟ ୀ ରାଉତ ସା ସେୁର  ରାଉତ JTV1425461

ପ ୁ /1303922 40 207 385ର ନ ରାଉତ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତ JTV1552504
ୀ /1303923 23 207 386ସ୍ଵୟଂପଭା ରାଉତ ପି ସେୁର  ରାଉତ YVY1141563

ପ ୁ /1313924 70 207 387ରାମ େରଡି ପି ଆପାନା େରଡି JTV1425602
ୀ /1313925 68 207 388ଇ ୁ େରଡି ସା ରାମ େରଡି JTV1426246
ୀ /1323926 80 207 389ସରସତୀ େବେହରା ସା ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା JTV2350528

ପ ୁ /1323927 45 207 390ନିର ନ େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା JTV1426048
ୀ /1323928 40 207 391ଭବାନୀ େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା JTV1426139

ପ ୁ /1333929 87 207 392କ ତରୁ ବିଶାଳ ପି ବିଶନାଥ ବିଶାଳ OR/06/043/100212
ପ ୁ /1333930 39 207 393ପକାଶ ବିଶାଳ ପି କ ତରୁ ବିଶାଳ YVY0421685
ୀ /1333931 36 207 394ରମା ବିଶାଳ ସା ପକାଶ ବିଶାଳ JTV2350486

ପ ୁ /1343932 39 207 395ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା ପି ସଦୁାମ େବେହରା JTV1426410
ୀ /1343933 38 207 396ଛବି ରାଣୀ େବେହରା ସା ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା JTV1426147

ପ ୁ /1353934 47 207 397କ ପର୍  ମହାକଡୁ ପି କାଳ ି ମହାକଡୁ OR/06/043/100774
ପ ୁ /1353935 21 207 398ଶୀନିବାଶ ମହାକଦୁ ପି କ ପର୍ର୍ ମହାକଦୁ YVY1225002
ୀ /1363936 45 207 399କନକଲତା ଦାସ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ JTV1425370
ୀ /1363937 23 207 400କବିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ବିପିନ୍ ବିହାରୀ ଦାସ YVY1030808

ପ ୁ /1383938 69 207 401ଘନ େବେହରା ପି ଦୁଃଖୀ େବେହରା OR/06/043/100226
ୀ /1383939 68 207 402େଯମା େବେହରା ସା ଘନ େବେହରା OR/06/043/100227

ପ ୁ /1393940 39 207 403ଚ ନ ପରିଡା ପି ର ନିଧି ପରିଡା JTV1552470
ୀ /1393941 33 207 404ପା ାଳୀ ପରିଡା ସା ଚ ନ ପରିଡା YVY1030790
ୀ /1393942 61 207 405କମୁାରୀ ପରିଡ଼ା ସା ର ନିଧି ପରିଡ଼ା OR/06/043/100229

ପ ୁ /1403943 44 207 406ସେୁର  େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା JTV1586072
ୀ /1403944 40 207 407ଯେଶାଦା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା JTV1586080
ପ ୁ /1403945 37 207 408ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା JTV1586064
ୀ /1403946 30 207 409ତିେଳାତମା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା YVY0403741
ପ ୁ /1403947 22 207 410ସମିତ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY1076223
ପ ୁ /1403948 70 207 411େଭାଳାନାଥ ଦାସ ପି ଫଗ ୁଦାସ OR/06/043/100216
ପ ୁ /1403949 29 207 412ସଯୃର୍କା  ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ YVY0403782
ୀ /1403950 27 207 413ମମତା ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ YVY0728782
ପ ୁ /1403951 46 207 414ଅରକ୍ଷିତ ସାଇଁ ପି ମାଧବ ସାଇଁ YVY0169508
ୀ /1403952 40 207 415ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ଅରକ୍ଷିତ ସାଇଁ JTV2350726
ୀ /1413953 53 207 416ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବିେଶାଇ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1426170
ପ ୁ /1423954 63 207 417ରତିକା  ବୀରବମର୍ା ପି ରାଜକିେଶାର ବୀରବମର୍ା OR/06/043/100130
ୀ /1423955 61 207 418ଯମନୁା ବୀରବମର୍ା ସା ରତିକା  ବୀରବମର୍ା OR/06/043/100131
ୀ /1433956 32 207 419ଶଭୁଦା ବାଘ ସା ସଶୁା  ବାଘ YVY0859124

64 152/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 54ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1433957 71 207 420କବି ବାଘ ପି ଜୟଧଳ ବାଘ YVY0991414
ୀ /1433958 65 207 421େଲାଭା ବାଘ ସା କବି ବାଘ OR/06/043/100244

ପ ୁ /1433959 35 207 422ସଶୁା  କମୁାର ବାଘ ପି କବି ବାଘ JTV2518199
ପ ୁ /1443960 40 207 423କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ JTV1425800
ୀ /1443961 35 207 424ସବୁ ର୍ ଦାସ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାସ JTV2518181

ପ ୁ /1453962 26 207 425ସି ାଥର୍  ବିଶାଳ ପି ଅମିନ୍ ବିଶଳ YVY0753947
ପ ୁ /1453963 30 207 426ତପନ ଦସ ପି ତିନନାଥ ଦାସ YVY0754010
ୀ /1453964 38 207 427ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV2350494
ୀ /1453965 75 207 428ରମା ସାହୁ ସା ମକରା ସାହୁ OR/06/043/100247

ପ ୁ /1453966 43 207 429ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ମକରା ସାହୁ JTV1425438
ପ ୁ /1463967 40 207 430ବାବାଜୀ ପାତ ପି ଡାଲିଆ ପାତ JTV1425420
ୀ /1463968 32 207 431ରିନା ପାତ ସା ବାବାଜୀ ପାତ YVY0421677
ୀ /1473969 63 207 432ଦୁଲା ଚ ତି ସା କେୁବର ଚ ତି YVY0169565

ପ ୁ /1483970 74 207 433େକୖବଲଯ୍ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY0433946
ୀ /1483971 59 207 434ମାଇନ େବେହରା ସା େକୖବଲଯ୍ େବେହରା YVY0169573
ୀ /1483972 37 207 435ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ମାନସ ମହା ି JTV2350395

ପ ୁ /1493973 34 207 436ଅେଶାକ ମାହାେତା ପି ସନୁୀଲ ମାହାେତା JTV2350114
ୀ /1493974 34 207 437ସମିୁତା ମାହାେତା ସା ଅେଶାକ ମାହାେତା YVY0309013
ୀ /1493975 38 207 438କାମିନୀ ନାୟକ ସା ବିଚିତ ନାୟକ YVY1184084

ପ ୁ /1493976 32 207 439ବିଚିତ ନାୟକ ପି ସଦା ନାୟକ YVY1184167
ୀ /1493977 20 207 440ପିୟ ା ନାଏକ ପି ପଶା  ନାଏକ YVY1266717

ପ ୁ /1493978 26 207 441ସାଗର ରଣା ପି େହମ  ରଣା YVY0753897
ୀ /1493979 25 207 442ସରସତୀ ରଣା ସା ସାଗର ରଣା YVY1030782

ପ ୁ /1493980 23 207 443ସମୀର ରଣା ପି େହମ  ରଣା YVY1031079
ପ ୁ /1493981 58 207 444ଅଜୟ ସିଂହ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସିଂହ OR/06/043/102201
ୀ /1493982 47 207 445ଶକୁ ଳା ସିଂହ ସା ଅଜୟ ସିଂହ JTV1425651

ପ ୁ /1493983 27 207 446ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂହ ପି ଅଜୟ ସିଂହ YVY0728758
ପ ୁ /1493984 22 207 447ସିବସ ୁ ର ସିଂହ ପି ଅଜୟ ସିଂହ YVY1177591
ପ ୁ /1503985 55 207 448ମାଗି େବେହରା ପି ପହଲା େବେହରା OR/06/043/100262
ୀ /1503986 50 207 449େବାଇତ େବେହରା ସା ମାଗି େବେହରା YVY0169599

ପ ୁ /1503987 33 207 450େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ମାଗି େବେହରା JTV2350783
ୀ /1503988 24 207 451ସାବିତୀ େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YVY1030774
ୀ /1513989 40 207 452େଜମା ନାୟକ ସା ଶକୁେଦବ ନାୟକ JTV2350387
ୀ /1523990 58 207 453େପମଲତା ମହାକଡୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାକଡୁ JTV1426352
ୀ /1523991 36 207 454ମଧସିୁତା ମହାକଡୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାକଡୁ JTV2350213

ପ ୁ /1523992 33 207 455ଅମେରଶର ମହାକଡୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାକଡୁ JTV2350817
ୀ /1523993 30 207 456ପଣତି ନାୟକ ସା ଅମେରଶର ମହାକଡୁ YVY0971135
ୀ /1533994 31 207 457କାଳୀ େଭାଇ ପି ଏକାଦଶୀ େଭାଇ YVY0309021

ପ ୁ /1543995 34 207 458ମଣିରାଜ ସାହୁ ପି ବି ୁ ସାହୁ YVY0675942
ୀ /1543996 32 207 459ଧରିତୀ ସାହୁ ସା ମଣିରାଜ ସାହୁ YVY0675892

ପ ୁ /1543997 33 207 460ବିଷନ୍ ୁସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ JTV1425891
ୀ /1543998 66 207 461ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ବିଷନ୍ ୁସାହୁ JTV1426436

ପ ୁ /1553999 52 207 462ବିଭିଷଣ ମଲୀକ ପି ବିଚିତାନ  ମଲୀକ OR/06/043/100304
ୀ /1554000 46 207 463ବାସ ୀ ମଲୀକ ସା ବିଭିଷଣ ମଲୀକ OR/06/043/100305

ପ ୁ /1554001 29 207 464ସବୁତ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିଭିଷଣ ମଲିକ YVY0728741
ପ ୁ /1554002 28 207 465ଆେଲାକ କମୁାର ମଲୀକ ପି ବିଭିଷଣ ମଲୀକ YVY0676130
ପ ୁ /1554003 26 207 466ଦୀପକ ମଲିକ ପି ବିଭୀସନ ମଲିକ YVY1075514
ୀ /1554004 29 207 467ଶଭୁସୀତା ମଲୀକ ପି େଗୗରହରି ମଲୀକ YVY0753939
ୀ /1564005 58 207 468ସଶୁୀଳା େବେହରା ସା ସଦୁାମ େବେହରା YVY0169631
ପ ୁ /1564006 41 207 469ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା ପି ଜଟିଆ େବେହରା JTV1425792
ୀ /1564007 39 207 470ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ପେୁର  େବେହରା JTV1425636
ୀ /1564008 39 207 471ସରସତୀ େବେହରା ସା ଗରୁୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2350130
ପ ୁ /1564009 19 207 472ହରିଶ ଚ  େବେହରା ମା ପେୁର  େବେହରା YVY1266865
ୀ /1564010 31 207 473ଦୀପିକା େଦଉରୀ ସା ଉଦୟନାଥ ଦାସ YVY0169649
ୀ /1564011 71 207 474ସରୁଜୀ େଦଇ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ JTV2572147
ପ ୁ /1564012 28 207 475ସହେଦବ ନାୟକ ପି ବାଟୁଆ ନାୟକ YVY0754002
ୀ /1564013 58 207 476ପଶା  ପ ା ସା େଗୗରହରି ପ ା YVY0169656
ୀ /1564014 44 207 477ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/100779
ୀ /1564015 81 207 478େକତକି ସାହୁ ସା ବା ା ସାହୁ JTV2350197
ୀ /1584016 56 207 479ଅପବୂର୍  ପଧାନ ସା ମନିୁଆଁ ପଧାନ YVY0169664
ୀ /1584017 47 207 480ସାବିତି େସଠୀ ପି ବିପିନି େସଠୀ YVY0169672
ୀ /1584018 55 207 481ଟୁନିଆଁ ସାଇଁ ସା କ ପର୍  ସାଇଁ YVY0169680
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ପ ୁ /1594019 52 207 482େଗାପାଳ ସାଇଁ ପି ସିେ ଶର ସାଇଁ JTV1426329
ୀ /1594020 46 207 483ରାଜ କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା େଗାପାଳ ସାଇଁ OR/06/043/100326
ୀ /1594021 27 207 484ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ସାଇଁ YVY0676080

ପ ୁ /1594022 25 207 485ର ନ ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ସାଇଁ YVY0971267
ୀ /1604023 53 207 486ସଂ ଯ୍ାରାଣି ପାଣୀ ସା ରେମଶ ପାଣୀ YVY0169714
ୀ /1614024 66 207 487ନୟନା ମହାପାତ ସା ଲେମାଦର ମହାପାତ OR/06/043/100341

ପ ୁ /1624025 56 207 488ବିଧ ୁସାମଲ ପି ନିରାକାର ସାମଲ JTV2350957
ୀ /1634026 78 207 489କନକ ମହାକଡୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାକଡୁ YVY0169722
ୀ /1644027 89 207 490ଦୁହିତା େବେହରା ସା ବା ନିଧି େବେହରା OR/06/043/100348

ପ ୁ /1644028 50 207 491ମରୁଲୀ ଧର େବେହରା ପି ବା ନିଧି େବେହରା JTV2351328
ୀ /1644029 42 207 492ମମତା େବେହରା ସା ମରୂଲି ଧର େବେହରା JTV2350353

ପ ୁ /1644030 58 207 493ବାବାଜୀ ପରିଡା ପି ବରଜୁ ପରିଡା JTV2350163
ୀ /1654031 73 207 494ନୟନା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV2350767

ପ ୁ /1654032 57 207 495ବସ  େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV2350148
ୀ /1654033 53 207 496ପମିଳା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା JTV2350775

ପ ୁ /1654034 56 207 497ଭା ର ପଧାନ ପି ଧବ ପଧାନ JTV2350429
ପ ୁ /1664035 54 207 498ମ ୁଳୁ େବେହରା ପି ପ  ୁେବେହରା OR/06/043/100335
ପ ୁ /1664036 47 207 499ଗିରିଆ େବେହରା ପି ପ  ୁେବେହରା JTV1425974
ୀ /1664037 46 207 500େଦବକୀ େବେହରା ସା ମ ୁଳୁ େବେହରା OR/06/043/100356

ପ ୁ /1664038 46 207 501ସନାତନ େବେହରା ପି ପ  ୁେବେହରା YVY0858365
ୀ /1664039 33 207 502ବିଳାସିନୀ େବେହରା ସା ଗିରିଆ େବେହରା YVY0433953
ୀ /1664040 33 207 503ସସିତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା JTV2351146

ପ ୁ /1664041 27 207 504ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ମ ୁଳୁ େବେହରା YVY0675520
ୀ /1674042 69 207 505େଗାଲାପ େବେହରା ସା ଇ ମଣି େବେହରା JTV1425339

ପ ୁ /1674043 34 207 506ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ JTV2518207
ପ ୁ /1674044 28 207 507ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି କା ିର୍କା ସାହୁ YVY0676536
ପ ୁ /1674045 58 207 508କା ିର୍କ ସାହୁ ପି ମାଗତା ସାହୁ OR/06/043/100346
ୀ /1674046 53 207 509ନୟନା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/043/100347

ପ ୁ /1674047 31 207 510ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି କା ର୍ନ ସାହୁ YVY0737080
ୀ /1674048 25 207 511ସରସତୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1030766

ପ ୁ /1684049 45 207 512କମୁଦୁ ଭୁତିଆ ପି ବାଇନ ଭୁତିଆ JTV1426402
ୀ /1684050 42 207 513ସ  ୁଭୁତିଆ ସା କମୁଦୁ ଭୁତିଆ JTV1425776
ୀ /1694051 58 207 514ରୀନା ମଲୀକ ସା ହରିହର ମଲୀକ OR/06/043/100366

ପ ୁ /1694052 34 207 515ଜୀେତ  ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ YVY0174797
ୀ /1694053 33 207 516ସପନ୍ା ମଲିକ ସା ଜୀେତ  ମଲିକ YVY0174805

ପ ୁ /1704054 49 207 517ରବୀ  ଚ  ଦାସ ପି ବାମନ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/100368
ୀ /1704055 40 207 518ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ YVY0169789

ପ ୁ /1704056 21 207 519ରଜତ କମୁାର ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ YVY1141746
ପ ୁ /1714057 90 207 520ପହଲି ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ OR/06/043/100373
ୀ /1714058 33 207 521େକୗଶଲଯ୍ା ଦାସ ପି ହଜୁ ଦାସ YVY0835603
ୀ /1714059 25 207 522ଭବାନୀ ଦାସ ପି ହଜୁ ଦାସ YVY1030758
ପ ୁ /1714060 53 207 523େଦାଳେଗାବି  ପଧାନ ପି ପହଲି ଦାସ OR/06/043/100375
ପ ୁ /1724061 70 207 524ଅନିରୁ  େକ୍ଷତି ପି େଧାବଳ େକ୍ଷତି OR/06/043/102105
ୀ /1724062 50 207 525େଗାଲାପ େକ୍ଷତି ସା ଅନିରୁ  େକ୍ଷତି OR/06/043/100382

ପ ୁ /1724063 30 207 526ଅରୁଣ କମୁାର େକ୍ଷତୀ ପି ଅନିରୁ  େକ୍ଷତୀ YVY0746479
ୀ /1724064 26 207 527ମାମି େକ୍ଷତୀ ସା ଅରୁଣ କମୁାର େକ୍ଷତୀ YVY1030741
ୀ /1734065 79 207 528େହମଲତା େବେହରା ସା ଈଶର େବେହରା JTV1425404

ପ ୁ /1734066 42 207 529ଦାଶରଥି େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା JTV1425941
ୀ /1734067 41 207 530ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଦାଶରଥୀ େବେହରା YVY0675876
ପ ୁ /1744068 40 207 531ଶରତ ସାହା ପି ଡମରୁୁ ସାହା JTV1425693
ୀ /1744069 36 207 532ଭାରତୀ ସାହା ସା ଶରତ ସାହା JTV2350072
ୀ /1754070 50 207 533କବିତା ମହାରଣା ସା ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା YVY0403758
ପ ୁ /1754071 30 207 534ଚି  ରଂଜନ ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା YVY0403659
ପ ୁ /1764072 58 207 535ଦାସରଥି ଓଝା ପି ମଧସୁଦୁନ ଓଝା OR/06/043/100403
ୀ /1764073 46 207 536ସରସତୀ ଓଝା ସା ଦାସରଥି ଓଝା JTV1425354
ପ ୁ /1764074 27 207 537ପଶା  କମୁାର ଓଝା ପି ଦାଶରଥୀ ଓଝା YVY0675934
ପ ୁ /1764075 23 207 538ସିକା  ଓଝା ପି ଦାସରଥୀ ଓଝା YVY1031087
ପ ୁ /1774076 68 207 539ମଧ ୂସିଂହ ପି ସାଧନ ସିଂହ OR/06/043/100412
ୀ /1774077 40 207 540ଗରୁୁବାରୀ ସିଂ ପି ମଧ ୁସିଂ JTV2350007
ୀ /1784078 27 207 541ଦି ିମୟୀ ଦାସ ସା ର ୀତ େସଠୀ YVY1084250
ପ ୁ /1784079 26 207 542ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ରବି  ରଉତ YVY0753905
ୀ /1784080 24 207 543ତମସା ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ YVY0970590
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ପ ୁ /1784081 32 207 544ର ୀତ େସଠୀ ପି ନବଘନ େସଠୀ YVY0169821
ୀ /1784082 56 207 545ନିମର୍ଳା େସଠୀ ସା ନବଘନ େସଠୀ OR/06/043/100418

ପ ୁ /1794083 42 207 546ରଂଜନ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି JTV1425230
ୀ /1794084 20 207 547ରାଜଶୀ ମହା ି ପି ର ନ କମୁାର ମହା ି YVY1224922
ୀ /1794085 42 207 548ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ମହା ି JTV1426238

ପ ୁ /1804086 23 207 549େସୗମ ର ନ ମ ୂ ିର୍ ପି େଗାପାଳ ମ ୂ ିର୍ YVY1141555
ପ ୁ /1804087 54 207 550େଗାପାଳ ମ ୂ ିର୍ ପି କୃ  ମ ୂ ିର୍ OR/06/043/100647
ୀ /1804088 41 207 551ତାରା ପଧାନ ସା ସବୁାଷ ପଧାନ JTV1425966

ପ ୁ /1814089 79 207 552ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ JTV1425313
ୀ /1824090 26 207 553େଦବକୀ ମହା ି ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି YVY1030733

ପ ୁ /1824091 39 207 554ପତିତପାବନ ମହା ି ପି ଉଦୟ ମହା ି JTV1426204
ପ ୁ /1824092 34 207 555ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି ପି ଉଦୟ ମହା ି JTV2351286
ୀ /1824093 32 207 556ଝିଲୀ ମହା ି ସା ପତିତପାବନ ମହା ି JTV2518173
ୀ /1844094 53 207 557ସସିତା ବଢ଼ିଆ ସା େମାହନ ବଢ଼ିଆ OR/06/043/100460
ୀ /1844095 30 207 558ଆୟୁସିତା ବଢିଆ ସା ଆଶେୁତାଷ ବଢିଆ YVY0309039

ପ ୁ /1844096 30 207 559ଆଶେୁତାଷ ବଢିଆ ପି େମାହନ ବଢିଆ YVY0169854
ୀ /1854097 77 207 560େହମ ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/100463

ପ ୁ /1854098 52 207 561ଅମଲୂଯ୍ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ JTV2351047
ୀ /1854099 46 207 562ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଅମଲୂଯ୍ ସାହୁ OR/06/043/098685
ୀ /1864100 59 207 563ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା JTV1425198

ପ ୁ /1864101 52 207 564ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ପି ଜୟକୃଷନ୍ େବେହରା JTV1425156
ପ ୁ /1874102 65 207 565ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ ପି ବିେଦାଦ ସାଇଁ JTV1425743
ୀ /1874103 62 207 566ଭାବଲତା ସାଇଁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ OR/06/043/100465
ୀ /1884104 88 207 567ଦୁର ତେରଇ ସା ପ  ୁତେରଇ OR/06/043/100471
ୀ /1894105 63 207 568ସକୁ ଳା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/100556

ପ ୁ /1894106 32 207 569ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା JTV2518165
ୀ /1894107 30 207 570କୁ ଳା େବେହରା ସା ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା YVY0676072

ପ ୁ /1904108 61 207 571େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି କୀ ର୍ନ େବେହରା OR/06/043/100550
ୀ /1904109 53 207 572ଚାରୁଲତା େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/100551

ପ ୁ /1934110 68 207 573ଧୀେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିଜବର ସାଇଁ JTV1425883
ୀ /1934111 53 207 574ପତିମା ସାଇଁ ସା ଧୀେର  କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/100569
ୀ /1934112 23 207 575େସୗଦାମିନୀ ସାଇଁ ପି ଧୀେରନ ସାଇଁ YVY1030725
ୀ /1934113 21 207 576ବଷର୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ଧୀେର  ସାଇଁ YVY1141589
ୀ /1944114 52 207 577କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ପରେମଶର ସାହୁ JTV1426055

ପ ୁ /1954115 42 207 578ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ JTV1426121
ୀ /1954116 41 207 579ପ ୂ ିର୍ମା ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ JTV1426113
ୀ /1964117 27 207 580ଲକ୍ଷୀ ଡା ସା ବିକମ କିେଶାର ମଲିକ YVY1224955

ପ ୁ /1964118 62 207 581େଗୗରହରି ମଲୀକ ପି ନରହରି ମଲୀକ OR/06/043/100589
ୀ /1964119 54 207 582ଗୀତା ମଲୀକ ସା େଗୗରହରି ମଲୀକ OR/06/043/100590

ପ ୁ /1964120 35 207 583ସଂଗାମ ମଲୀକ ପି େଗୗରହରି ମଲୀକ JTV2351039
ପ ୁ /1964121 33 207 584ବିକମ କିେଶାର ମଲିକ ପି େଗୗରହରି ମଲିକ JTV2350692
ୀ /1974122 57 207 585ଶଶ ିଭୁତିଆ ସା ଗିରିଶ ଭୁତିଆ OR/06/043/100476

ପ ୁ /1974123 37 207 586ସ ୟ କମୁାର ଭୁତିଆ ପି ଗିରିଶ ଚ  ଭୁତିଆ JTV2351179
ପ ୁ /1974124 36 207 587ରାଜୀବ କମୁାର ଭୂତିଆ ପି ଗିରିଶ ଭୂତିଆ JTV2351112
ୀ /1984125 47 207 588ଶୀମତୀ ରଣା ସା େହମ  ରଣା JTV1425842
ୀ /1994126 63 207 589ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/043/100482
ୀ /1994127 28 207 590ତୃ ିମୟୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY0859025

ପ ୁ /1994128 23 207 591କିେଶାର ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY1031061
ୀ /2004129 58 207 592ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/043/100487
ପ ୁ /2014130 75 207 593ଇ ମଣି ମହାରଣା ପି ଯଦୁମଣି ମହାରଣା OR/06/043/100488
ୀ /2014131 63 207 594ମାଧରୁୀ ମହାରଣା ସା ଇ ମଣି ମହାରଣା OR/06/043/100489
ୀ /2014132 36 207 595େଦବଯାନୀ ମହାରଣା ପି ଇ ମଣି ମହାରଣା JTV2517779
ପ ୁ /2014133 32 207 596ମାନସ ର ନ ମହାରଣା ପି ଇ ମଣି ମହାରଣା JTV2518132
ପ ୁ /2024134 81 207 597କ ରୁୀ ସାହୁ ପି ମହାରଗା ସାହୁ JTV1586056
ପ ୁ /2034135 45 207 598ମ ୀବର ରାଉତ ପି ବିଛ ରାଉତ YVY0169995
ୀ /2034136 41 207 599ଭାନୁମତୀ ରାଉତ ସା ମ ୀବର ରାଉତ OR/06/043/100778
ପ ୁ /2034137 39 207 600ଶବି ପସାଦ ରାଉତ ପି ବିଛ ରାଉତ JTV2351302
ପ ୁ /2044138 76 207 601ହଜୁ କେୁଦଇ ପି େମନା କେୁଦଇ OR/06/043/100521
ୀ /2044139 64 207 602ମାଳତୀ କେୁଦଇ ସା ହଜୁ କେୁଦଇ JTV1426311
ପ ୁ /2044140 38 207 603ପ ାନନ କେୁଦଇ ପି ହଜୁ କେୁଦଇ JTV1453216
ୀ /2044141 32 207 604ରୀନା କେୁଦଇ ସା ପ ାନନ କେୁଦଇ JTV2351245
ୀ /2044142 59 207 605ସାଇବାଣୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ଭଗବାନ ମମୁ ୁର୍ YVY0676353
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ପ ୁ /2044143 53 207 606ଭଗବାନ ମମୁ ୁର୍ ପି ରାମ ମମୁ ୁର୍ YVY0859041
ୀ /2054144 59 207 607ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଉେପ  େବେହରା JTV1586049
ୀ /2064145 68 207 608େରବତୀ ରାଉତ ସା ଭୀମେସନ ରାଉତ OR/06/043/100528
ୀ /2064146 34 207 609ରାଜଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ବିେରନ୍ କମୁାର ରାଉତ YVY0170027

ପ ୁ /2064147 49 207 610ପଭାତ କମୁାର ରାୟ ପି ଆନ  ଚ  ରାୟ JTV2351187
ୀ /2064148 41 207 611ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ପଭାତ କମୁାର ରାୟ JTV2351195
ୀ /2074149 23 207 612ରୂପା ମଲିକ ସା ସତ୍ଯଜୀତ ମଲିକ YVY1151687

ପ ୁ /2074150 57 207 613ଅ ୁର୍ନ ପାତ ପି ଧରଣୀଧର ପାତ JTV1426253
ୀ /2074151 55 207 614ଉମିର୍ଳା ପାତ ସା ଅଜୁର୍ ନ ପାତ JTV1426261

ପ ୁ /2074152 34 207 615ଅନୀଲ କମୁାର ପାତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପାତ JTV2350965
ୀ /2074153 25 207 616ମାମାଲି ପାତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପାତ YVY1030717
ୀ /2084154 55 207 617ଛାୟା ରଣା ସା ବାଉରୀବ ୁ ରଣା JTV1426287
ୀ /2094155 66 207 618ରାଧା େଦଈ ସା ଅେଲଖ ପସାଦ ସାହୁ YVY0173641
ୀ /2094156 40 207 619ସମିୁତା ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY0174813

ପ ୁ /2094157 48 207 620ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ପସାଦ ସାହୁ OR/06/043/100490
ପ ୁ /2104158 35 207 621ରବି ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ JTV2350999
ପ ୁ /2104159 22 207 622ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୂ ପି ଦୁଖ ବଂଧ ୁସାହୂ YVY1084599
ପ ୁ /2104160 51 207 623ଦୁଃଖବ ୁ ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ OR/06/043/100652
ୀ /2114161 64 207 624ଦୁଲା ଚ ି ସା କେୁବର ଚ ି JTV2518116

ପ ୁ /2124162 75 207 625ମରୁଲୀ େବେହରା ପି ଭାବ େବେହରା OR/06/043/100513
ପ ୁ /2124163 55 207 626ଅଥାନୀ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV1453059
ପ ୁ /2134164 65 207 627ଚେ ଶର ଭୁକ୍ତା ପି ସହେଦବ ଭୁକ୍ତା JTV1453091
ପ ୁ /2144165 47 207 628ଡମରୁଧର େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା JTV1453125
ୀ /2144166 44 207 629େଗାଲାପ େବେହରା ସା ଡମରୁଧର େବେହରା JTV1453117
ୀ /2144167 25 207 630ତୀେବଣୀ େବେହରା ପି ଡମରୁୁଧର େବେହରା YVY0971226

ପ ୁ /2144168 24 207 631ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଡମରୁଧର େବେହରା YVY1031053
ପ ୁ /2154169 86 207 632ଟ ଧର ସାହୁ ପି ବିଚିତାନ  ସାହୁ OR/06/043/100519
ପ ୁ /2164170 50 207 633ଶକୁେଦବ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖ ବଂଧ ୁନାୟକ JTV1453133
ୀ /2164171 41 207 634ଉଷା ପଧାନ ପି ପଦେଲାଚନ ପଧାନ JTV1453141
ୀ /2164172 40 207 635ମଷିୂ ସାହୁ ପି ଉଛବ ସାହୁ JTV1453109

ପ ୁ /2174173 30 207 636ଜିେତ  ବ ାଣୀ ପି ଇଶର ବି ାଣୀ YVY0676122
ପ ୁ /2174174 60 207 637ଇଶର ବି ାଣୀ ପି ଅମତୃ ବି ାଣୀ JTV1426279
ୀ /2174175 50 207 638େଗୗରୀ ବି ାଣୀ ସା ଇଶର ବି ାଣୀ JTV1426196

ପ ୁ /2174176 28 207 639ରାେଜଶ ବି ାଣୀ ପି ଇଶର ବି ାଣୀ YVY0676189
ୀ /2174177 22 207 640ମଣି ବିଂଧାନୀ ପି ଈଶ୍ଵର ବିଂଧାନୀ YVY1075522
ୀ /2174178 21 207 641ବନିତା ବି ାଣି ପି ଇଶ୍ଵର ବି ାଣି YVY1141753
ୀ /2184179 50 207 642କନୁୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ JTV1426295
ୀ /2194180 88 207 643ଚ ନୀ ନାୟକ ସା ହରି ନାୟକ JTV1426212

ପ ୁ /2194181 66 207 644ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/06/043/102104
ପ ୁ /2194182 41 207 645ରାଜୁ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ JTV1426220
ୀ /2194183 39 207 646ଶବିାନୀ ନାୟକ ସା ରାଜୁ ନାୟକ JTV1426345
ପ ୁ /2194184 68 207 647େକୖଳାସ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ JTV1426303
ୀ /2204185 54 207 648ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ମ ୁଳି ସାହୁ OR/06/043/100499

ପ ୁ /2204186 68 207 649ମ ୁଳି ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ JTV1425131
ପ ୁ /2214187 48 207 650ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ବୁ ିଆ ସାହୁ OR/06/043/102055
ୀ /2214188 24 207 651ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ YVY0970624
ୀ /2214189 43 207 652ଗରୁୁବାରୀ ସାହୁ ସା ଦୀନବ ୁ ସାହୁ JTV1425297

ପ ୁ /2234190 72 207 653େଯାଗୀନାଥ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା JTV1453067
ୀ /2234191 80 207 654ନିଶାମଣୀ ସାମ ରାୟ ସା ହରିବଂଧ ୁସାମ ରାୟ JTV1453158
ୀ /2244192 58 207 655ସମସନିୁ ବିବି ସା େଶଖ େଗାରା OR/06/043/100609
ୀ /2244193 55 207 656ଅ ମୁ ବିବି ସା ମହ ଦ ସଫିକ JTV1425610
ପ ୁ /2244194 60 207 657େସକ୍ େଗାରା ପି େସକ୍ ଦିଆନତ JTV1453208
ପ ୁ /2244195 55 207 658ମେହଶର ସାହୁ ପି ସଦା ସାହୁ JTV1426030
ୀ /2244196 41 207 659ଶଖି ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ JTV1426188
ପ ୁ /2254197 68 207 660ଅବଦୁଲ ମନୁାଫ୍ ପି େଶଖ୍ ମନୁାଫ୍ OR/06/043/100611
ୀ /2264198 55 207 661ନସିମା ବିବି ସା େଶଖ୍ ରଜାକ୍ OR/06/043/100613
ୀ /2264199 51 207 662ଏକିନା ବିବି ସା େସକ୍ ସଇଦ JTV2350056
ପ ୁ /2264200 27 207 663େଶକ ରାହାତ ପି େଶକ୍ ସହିଦ YVY0676528
ପ ୁ /2264201 63 207 664େଶକ୍ ସଇଦ୍ ପି େଶକ୍ ରଫିକ୍ JTV2350031
ପ ୁ /2274202 64 207 665ଅନାଦୀ ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଦାସ JTV1586106
ପ ୁ /2274203 79 207 666ଭଜୀ ସାହୁ ପି ଗଲୁଠୁ ସାହୁ JTV1586098
ପ ୁ /2284204 89 207 667କୃ  ମଲିକ ପି ରାମ ମଲିକ JTV1586122
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ପ ୁ /2284205 74 207 668ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ YVY0170126
ପ ୁ /2294206 34 207 669ସ ୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ନେର  କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0403790
ପ ୁ /2294207 40 207 670େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ଦ ପାଣି ନାୟକ JTV1425172
ୀ /2294208 37 207 671ଲିଲି ନାୟକ ସା େସାମନାଥ ନାୟକ YVY0675652

ପ ୁ /2304209 88 207 672ଗଣପତି ପଧାନ ପି କ  ପଧାନ OR/06/043/098077
ପ ୁ /2314210 83 207 673ବନମାଳି ପଧାନ ପି ଅବଧତୂ ପଧାନ OR/06/043/098081
ପ ୁ /2324211 69 207 674କରୁଣାକର ସାମଲ ପି ଅ ରୁ ସାମଲ OR/06/043/098083
ୀ /2324212 56 207 675ସୀତା ସାମଲ ସା କରୁଣାକର ସାମଲ OR/06/043/098084

ପ ୁ /2324213 35 207 676ଧେନଶର ସାମଲ ପି କରୁଣାକର ସାମଲ JTV2350544
ପ ୁ /2334214 79 207 677ଏକାଦଶ ିସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/098091
ୀ /2354215 24 207 678ପଲବୀ ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ YVY1030709
ୀ /2354216 46 207 679ରୁପବତୀ ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ JTV1658848
ୀ /2364217 64 207 680କୁ ଳା ବିଶାଳ ସା ଅଇଁଠୁ ବିଶାଳ OR/06/043/098096

ପ ୁ /2364218 39 207 681ବାଦଲ ବିଶାଳ ପି ଅଇଁଠୁ ବିଶାଳ JTV1424654
ପ ୁ /2364219 29 207 682ସାଗର ଚ  ବିଶାଳ ପି ଅଇଁଠୁ ବିଶାଳ YVY0403667
ୀ /2364220 87 207 683କନୁୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ଅରକି୍ଷତ ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/098106
ୀ /2374221 64 207 684ସାବିତୀ ମଲିକ ସା ରତନ୍ ାକର ମଲିକ OR/06/043/098100
ୀ /2374222 42 207 685ଭାରତୀ ମଲିକ ପି ରତନ୍ ାକର ମଲିକ OR/06/043/098102

ପ ୁ /2384223 46 207 686ପିୟନାଥ ମିଶ ପି ପଭୁନାଥ ମିଶ OR/06/043/098104
ୀ /2384224 38 207 687ରାଜଲକି୍ଷ ମିଶ ସା ପିୟନାଥ ମିଶ YVY0403808
ୀ /2394225 67 207 688ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ OR/06/043/098117

ପ ୁ /2404226 31 207 689ଜଗନନ୍ ାଥ େଗୗଡ ପି ଅନ  େଗୗଡ YVY0403675
ପ ୁ /2404227 69 207 690ସୀମା ମହାକଡ଼ୁ ପି ଭରତ ମହାକଡ଼ୁ OR/06/043/098118
ପ ୁ /2404228 40 207 691ସଦୁାମ ଚରଣ ମହାକଡୁ ପି ସୀମା ମହାକଡୁ JTV1424647
ୀ /2404229 34 207 692ର ିତା ମହାକଡୁ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ମହାକଡୁ YVY0168674

ପ ୁ /2414230 24 207 693ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ବାରିକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ YVY1030899
ପ ୁ /2414231 63 207 694ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ OR/06/043/098121
ପ ୁ /2424232 55 207 695ହୃଷିେକଶ ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ OR/06/043/098124
ୀ /2434233 69 207 696ଉଜଳି େଜନା ସା େଗାରା େଜନା OR/06/043/098135

ପ ୁ /2444234 68 207 697ଦିବାକର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/043/098136
ପ ୁ /2444235 34 207 698ସନାତନ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ JTV2350379
ୀ /2444236 26 207 699ଦୀପିକା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ YVY1224872
ୀ /2444237 61 207 700ନ ିନୀ ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/043/098137

ପ ୁ /2454238 44 207 701କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/043/098012
ପ ୁ /2454239 41 207 702ସେବର୍ ଶର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ JTV1424191
ୀ /2454240 37 207 703ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2572170
ୀ /2454241 35 207 704ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାହୁ JTV2572097

ପ ୁ /2464242 56 207 705ଶରତ କମୁାର ବଳ ପି େକୖଳାସ ବଳ OR/06/043/098162
ୀ /2464243 29 207 706ଲିସାନ୍ ବଳ ସା ସେରାଜ କମୁାର ବଳ YVY0971234
ୀ /2474244 53 207 707ଖଲୁଣା ବଳ ସା ଶରତ କମୁାର ବଳ OR/06/043/098163
ୀ /2484245 88 207 708ଅବ ୀ ତେରଇ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ତେରଇ OR/06/043/098165
ପ ୁ /2494246 80 207 709କାଳ ୀ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ OR/06/043/098171
ୀ /2504247 45 207 710େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦେଳଇ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ତରାଇ OR/06/043/105160
ୀ /2524248 43 207 711ପ ୂ ିର୍ମା େବେହରା ସା ବିରଜି ନାରାୟଣ େବେହରା JTV1674936

ପ ୁ /2524249 22 207 712ଦୀପକ େବେହରା ପି ବିରନ୍ଚୀ ନାରାୟଣ େବେହରା YVY1177609
ପ ୁ /2534250 30 207 713ଲଲାଟ କିେଶାର ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ YVY0676510
ପ ୁ /2534251 59 207 714େକୖଳାସ ପଧାନ ପି ଭିକାରୀ ପଧାନ OR/06/043/098158
ୀ /2534252 54 207 715ଉଷା ପଧାନ ସା ଗଦାଧର ସାହୁ OR/06/043/098159
ୀ /2544253 54 207 716ଗାୟତୀ େଦଈ ପି ରାମ ଚ  େବେହରା YVY1266782
ୀ /2544254 79 207 717ବାଉରୀ ଶା ି ସା ଗ ାଧର ଶା ି OR/06/043/098191
ୀ /2554255 43 207 718େରବତୀ ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/098664
ପ ୁ /2554256 21 207 719ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY1113752
ପ ୁ /2564257 27 207 720େଦବାଶଷି ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0676494
ପ ୁ /2564258 61 207 721ମେହଶର ପଧାନ ପି ଦୀନବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/098193
ୀ /2564259 52 207 722ମକୁ୍ତା ପଧାନ ସା ମେହଶର ପଧାନ OR/06/043/098194
ୀ /2574260 45 207 723ସ  ୁେବେହରା ସା ବଳରାମ େଜନା YVY1113687
ୀ /2574261 61 207 724କୁ ଳା ମ ରାଜ ସା ସାର ଧର ମ ରାଜ OR/06/043/098206
ୀ /2574262 32 207 725ତପସିନୀ ମ ରାଜ ପି ସାର ଧର ମ ରାଜ YVY0170514
ପ ୁ /2574263 31 207 726ଅସିତ କମୁାର ମ ରାଜ ପି ସାର ଧର ମ ରାଜ YVY0309047
ୀ /2574264 39 207 727ସକୁା ୀ ସାହୂ ସା େଗାବଧର୍ନ ସାହୂ YVY1084235
ପ ୁ /2574265 24 207 728ଗେଣଶ ସାହୂ ପି େଗାବଧର୍ନ ସାହୂ YVY1084342
ୀ /2574266 23 207 729ସସିତା ସାଇଁ ସା ଅସିତ ମ ରାଜ YVY1266907
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ପ ୁ /2584267 81 207 730ବା ନିଧି ଚା ପି ଖଲି ଚା OR/06/043/098208
ୀ /2584268 73 207 731ଜିତା ଚା ସା ବା ନିଧି ଚା OR/06/043/098209
ୀ /2594269 61 207 732ବିଦୁଲତା େଦଇ ସା ସହେଦବ େସଠୀ YVY0676361
ୀ /2594270 79 207 733େବ ଲତା ପତୀ ସା ବାସେୁଦବ ପତୀ OR/06/043/098211

ପ ୁ /2594271 52 207 734ମାନେଗାବି  ରାଉତ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତ JTV1423961
ପ ୁ /2594272 26 207 735ଦିବଯ୍ େଦବୀ ପସାଦ ରାଉତ ପି ମାନ େଗାବି  ରାଉତ YVY0970640
ୀ /2594273 22 207 736ସଶୁୀ ସାଗରିକା ରାଉତ ପି ମାନ େଗାବି  ରାଉତ YVY1093228

ପ ୁ /2604274 31 207 737ସଦୁାମ ଚ  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY1113794
ୀ /2604275 47 207 738େଜାସନ୍ା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ YVY1093194
ୀ /2604276 51 207 739ସଷୁମା ପତୀ ସା ମାନେଗାବି  ରାଉତ JTV1424969

ପ ୁ /2614277 58 207 740ଶକୁୁ େଲ ା ପି ଶଯ୍ାମ େଲ ା OR/06/043/098219
ୀ /2614278 47 207 741ମିନତୀ େଲ ା ସା ଶକୁୁ େଲ ା OR/06/043/098220

ପ ୁ /2614279 31 207 742େପମ କମୁାର େଲ ା ପି ଶକୁୁ େଲ ା YVY0197285
ୀ /2624280 58 207 743ବିନୀ ରାଉତ ସା ନବଘନ ରାଉତ OR/06/043/098749

ପ ୁ /2624281 25 207 744ର ନ ରାଉତ ପି ନବଘନ ରାଉତ YVY1031046
ପ ୁ /2634282 36 207 745ସ ୟ କମୁାର ବାଘ ପି ଗ ା ବାଘ YVY1031020
ପ ୁ /2634283 67 207 746ଗ ା ବାଘ ପି ଜୟଧଳ ବାଘ YVY0991430
ୀ /2634284 60 207 747ସକୁା ୀ ବାଘ ସା ଗ ା ବାଘ OR/06/043/098223
ୀ /2634285 29 207 748କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ବାଘ୍ YVY1030691
ୀ /2654286 41 207 749ପତିମା ସାହୁ ସା େହମ  କମୁାର ସାହୁ JTV1424118

ପ ୁ /2654287 20 207 750ସ ର୍ଜିତ ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY1224997
ପ ୁ /2654288 55 207 751େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY1365436
ୀ /2654289 24 207 752ଦମୟ ୀ ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY1030683

ପ ୁ /2664290 68 207 753ଗୟାଧର ସାଇଁ ପି ଦାମ ସାଇଁ OR/06/043/098227
ୀ /2664291 56 207 754ମୀନା ସାଇଁ ସା ଗୟାଧର ସାଇଁ OR/06/043/098228

ପ ୁ /2664292 29 207 755ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ଗୟାଧର ସାଇଁ YVY0675991
ପ ୁ /2664293 24 207 756େଗାପାଳ ସାଇଁ ପି ଗୟାଧର ସାଇଁ YVY1031012
ପ ୁ /2674294 65 207 757ଚ ମଣି ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ OR/06/043/098232
ୀ /2674295 62 207 758ସକୁନୁା ସାଇଁ ସା ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/043/098233

ପ ୁ /2684296 89 207 759ରାମଚ  ପାଳ ପି ବା ାନିଧି ପାଳ OR/06/043/098236
ୀ /2694297 23 207 760େମୗମୀତା ମହେତା ସା ସରୁଜ ମାଝୀ YVY1141795

ପ ୁ /2694298 59 207 761ମଷୁ ୁମାଝୀ ପି ଠୁ ୁରୁ ମାଝୀ OR/06/043/098239
ୀ /2694299 46 207 762ଲକ୍ଷୀ ମାଝୀ ସା ମଷୁ ୁମାଝୀ OR/06/043/098240

ପ ୁ /2694300 26 207 763ସରୁଜ ମାଝୀ ପି ସଷୁ ୁମାଝୀ YVY1031038
ପ ୁ /2694301 38 207 764ବିଶନାଥ ମମୁ ୁର୍ ପି ରାମ ମମୁ ୁର୍ YVY0676056
ୀ /2704302 26 207 765ଦି ୀମୟୀ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ YVY0753822

ପ ୁ /2704303 60 207 766ପଭାକର ସାହୁ ପି କଶୁ ସାହୁ OR/06/043/098247
ୀ /2704304 58 207 767ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ OR/06/043/098248

ପ ୁ /2714305 65 207 768ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ବିଶାଳ ପି ଧବୃ ବିଶାଳ OR/06/043/098249
ପ ୁ /2714306 38 207 769ସେୁରଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ବିଶାଳ JTV1424498
ୀ /2714307 32 207 770ଜିତା ବିଶାଳ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0174821
ୀ /2724308 66 207 771ଯାୟତୀ ବିଶାଳ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ବିଶାଳ OR/06/043/098250
ୀ /2734309 51 207 772ବୀଣା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/098201
ୀ /2734310 34 207 773ଦିପିକା ସାହୁ ସା ବିକମ ସାହୁ YVY0746537

ପ ୁ /2734311 33 207 774ବିକମ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV2350106
ପ ୁ /2734312 31 207 775ସଂଗାମ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YVY0197293
ପ ୁ /2744313 53 207 776ଲି ରାଜ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା OR/06/043/098654
ପ ୁ /2754314 45 207 777ଶବିଶ ର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/043/098765
ପ ୁ /2754315 24 207 778ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ଶବି ଶ ର ସାହୁ YVY0970665
ୀ /2754316 68 207 779ପ ୂ ର୍ବାସୀ ସାହୁ ସା ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/043/098257
ୀ /2754317 44 207 780େସବତୀ ସାହୁ ସା ଶବି ଶ ର ସାହୁ JTV1424100
ୀ /2764318 60 207 781ସରସତୀ ବିଶାଳ ସା ମଦନ େମାହନ ବିଶାଳ OR/06/043/098261
ପ ୁ /2764319 40 207 782ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମଦନ େମାହନ ବିଶାଳ JTV1424217
ପ ୁ /2764320 39 207 783ମଳୟ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମଦନ େମାହନ ବିଶାଳ JTV1424464
ୀ /2764321 37 207 784ସକୁା ୀ ବିଶାଳ ସା ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2351237
ୀ /2764322 36 207 785ବିନତା ବିଶାଳ ସା ମଳୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0170787
ୀ /2764323 29 207 786ଶଭୁସୀତା ମଲିକ ସା େଦବଦ  ବିଶାଳ YVY1224914
ପ ୁ /2774324 58 207 787ନୀଳମଣି ବାହୁବେଳ ପି ଗ ାଧର ବାହୁବେଳ OR/06/043/098262
ୀ /2774325 52 207 788ବିେନାଦିନୀ ବାହୁବେଳ ସା ନୀଳମଣି ବାହୁବେଳ OR/06/043/098263
ପ ୁ /2774326 31 207 789କଳୁମଣି ବାହୁବେଳ ପି ନୀଳମଣି ବାହୁବେଳ YVY0243014
ୀ /2784327 75 207 790ପାଲୁଣୀ େବେହରା ସା େକଳୁଆ େବେହରା OR/06/043/098268
ପ ୁ /2784328 80 207 791େଗାପୀ ପଧାନ ପି େଭାେଳଇ ପଧାନ OR/06/043/098267
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ୀ /2794329 64 207 792ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ ସା ଅଭିରାମ ପଧାନ OR/06/043/098277
ପ ୁ /2804330 80 207 793ସଦାଶବି ମହାରଣା ପି ଘନ ମହାରଣା OR/06/043/098280
ପ ୁ /2804331 52 207 794ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା OR/06/043/098723
ୀ /2804332 49 207 795ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା JTV1552363

ପ ୁ /2804333 47 207 796କା ିକ ଚ  ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା OR/06/043/098284
ପ ୁ /2804334 47 207 797ଗେଣଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା OR/06/043/098283
ୀ /2804335 32 207 798ଭବାନୀ ମହାରଣା ସା ଗେଣଶ ଚ  ମହାରଣା YVY0170886
ୀ /2804336 58 207 799ପ ଜ ମହାରଣା ସା ସଦାଶବି ମହାରଣା OR/06/043/098281

ପ ୁ /2814337 38 207 800ହରି  ମହାରଣା ପି ବିେନାଦ ମହାରଣା JTV1424027
ୀ /2814338 33 207 801କସୁମୁ ମହାରଣା ସା ହରି ି ମହାରଣା YVY0170902

ପ ୁ /2824339 96 207 802ଜଟ େବେହରା ପି ବାଉରୀ େବେହରା OR/06/043/100318
ୀ /2834340 84 207 803େପମୀ ଷଡ଼ ୀ ସା ନିଶାକର ଷଡ଼ ୀ OR/06/043/098296
ୀ /2844341 53 207 804ସେୁର  ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/098298
ୀ /2844342 48 207 805ଶା ି ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/098299

ପ ୁ /2844343 26 207 806ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YVY1031004
ପ ୁ /2854344 35 207 807ରବି  ସାହୁ ପି େଦବ ସାହୁ YVY0970681
ୀ /2854345 68 207 808କ୍ଷୀର ସାହୁ ସା େଦବାନ  ସାହୁ OR/06/043/098303
ୀ /2854346 33 207 809ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି େଦବାନ  ସାହୁ YVY0170977
ୀ /2864347 50 207 810ଶକୁ ଳା ବିଶାଳ ସା ଅମୀନ ବିଶାଳ JTV1424084

ପ ୁ /2864348 48 207 811ଅମୀନ ବିଶାଳ ପି ଧବୃ ବିଶାଳ JTV1673557
ୀ /2874349 52 207 812କୁ ଳା େବେହରା ସା ପ  ୁେବେହରା OR/06/043/100439

ପ ୁ /2874350 30 207 813ରାମଚ  େବେହରା ପି ପ  ୁେବେହରା YVY0421735
ପ ୁ /2884351 58 207 814କୃପାସଂକର ସାହୁ ପି ରାମଲେକ୍ଷଣ ସାହୁ YVY1075506
ପ ୁ /2884352 77 207 815ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ ପି ବାଳି ସାଇଁ OR/06/043/098309
ୀ /2884353 59 207 816େଗାଦାବରୀ ସାଇଁ ସା ଗିରୀଧାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/098310

ପ ୁ /2884354 35 207 817ଜୀେତ  ସାଇଁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ YVY0171033
ପ ୁ /2884355 34 207 818ଦଶରଥ ସାଇଁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ JTV2350478
ୀ /2884356 27 207 819ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ସାଇଁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ YVY0746511
ୀ /2884357 27 207 820ଶି ା ସ୍ଵାଇଁ ସା ଜିେତ  ସ୍ଵାଇଁ YVY1143023
ୀ /2894358 57 207 821ମିନତୀ ନାୟକ ସା ସକୁା  ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/098316

ପ ୁ /2894359 26 207 822ପସାଂତ କମୁାର ନାୟକ ପି ସକୁା  ଚରଣ ନାୟକ YVY1030998
ପ ୁ /2904360 34 207 823ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ପଧାନ ପି ବିଶମର ପଧାନ JTV2350205
ୀ /2904361 29 207 824ମମତା ପଧାନ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ପଧାନ YVY0823856

ପ ୁ /2904362 64 207 825ବିଶମର ପଧାନ ପି େଗାବ ର୍ ନ ପଧାନ OR/06/043/098320
ୀ /2904363 57 207 826ଟୁନିଆ ପଧାନ ସା ବିଶମର ପଧାନ OR/06/043/098321
ୀ /2934364 67 207 827ଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ସା ଅରକ୍ଷିତ ସାମଲ OR/06/043/098336

ପ ୁ /2944365 74 207 828େଯାେଗ  ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/098346
ୀ /2944366 63 207 829ବାସ ୀ ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ସାହୁ OR/06/043/098347
ୀ /2954367 58 207 830ମଳୟ ଚିରୁଗଣୁୀ ସା ହରି ଚିରୁଗଣୁୀ OR/06/043/089767
ୀ /2964368 29 207 831ଚିନମୟୀ ସାହୁ ସା ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ YVY1225036

ପ ୁ /2964369 78 207 832ମହନୀ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ OR/06/043/098358
ପ ୁ /2964370 35 207 833ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମହନୀ ସାହୁ JTV2572188
ପ ୁ /2974371 84 207 834ବାବାଜି ବାରିକ ପି ବଜବ ୁ ବାରିକ OR/06/043/098352
ୀ /2974372 69 207 835ବାସ ୀ ବାରିକ ସା ବାବାଜୀ ବାରିକ OR/06/043/098353

ପ ୁ /2994373 84 207 836ମାଗଣିୁ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/098361
ପ ୁ /3004374 30 207 837କାଳ ୀ ସାହୁ ପି ପତାପ ସାହୁ YVY0676239
ପ ୁ /3004375 53 207 838ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାହୁ OR/06/043/098363
ୀ /3004376 50 207 839କମଳା ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/098364
ୀ /3014377 84 207 840ପ ାଳୀ ଦାଶ ସା ବନମାଳୀ ଦାଶ OR/06/043/098366
ପ ୁ /3024378 25 207 841ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY0971184
ପ ୁ /3024379 50 207 842ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ ପି ବନମାଳୀ ଦାଶ OR/06/043/098367
ୀ /3024380 46 207 843ମିନତୀ ଦାଶ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ OR/06/043/098761
ପ ୁ /3024381 26 207 844ମେନାର ନ ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YVY0753863
ୀ /3034382 78 207 845ଯେଶାଦା ରାଉତ ସା ପା ବ ରାଉତ OR/06/043/098375
ପ ୁ /3044383 77 207 846ନିର ନ ସାଇଁ ପି ବିେନାଦ ସାଇଁ OR/06/043/098388
ପ ୁ /3064384 77 207 847ପଫଲୁ ନାଏକ ପି ଆନ  ନାଏକ OR/06/043/098390
ପ ୁ /3064385 49 207 848କନୁା ନାଏକ ପି ପଫଲୁ ନାଏକ OR/06/043/098392
ପ ୁ /3064386 44 207 849ମନୁା ନାଏକ ପି ପଫଲୁ ନାଏକ JTV1674928
ୀ /3064387 35 207 850ଅସିତା ନାଏକ ସା ମନୁା ନାଏକ YVY0171330
ପ ୁ /3064388 24 207 851ବିଶନାଥ ନାୟକ ପି କନୁା ନାୟକ YVY0970715
ୀ /3074389 23 207 852ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ମଲିକ ସା ସହେଦବ ମଲିକ YVY1266691
ୀ /3074390 39 207 853େସାନି ନାଏକ ସା ଭରତ ନାଏକ YVY0171355
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ପ ୁ /3074391 67 207 854ବାଟୁଆ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ OR/06/043/098399
ୀ /3074392 56 207 855ର ନା ନାୟକ ସା ବାଟୁଆ ନାୟକ JTV1424423

ପ ୁ /3074393 49 207 856ଭରତ ନାୟକ ପି ବାଟୁ ନାୟକ OR/06/043/098401
ୀ /3074394 22 207 857ସଜୁାତା ନାଏକ ପି ବାଟୁଆ ନାଏକ YVY1266816

ପ ୁ /3084395 67 207 858ସରୁଥ ନାୟକ ପି ବା ାନିଧି ନାୟକ OR/06/043/098402
ୀ /3084396 64 207 859େବଲ ନାୟକ ସା ସରୁଥ ନାୟକ OR/06/043/098403

ପ ୁ /3084397 25 207 860େସବାନ  ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YVY1030980
ପ ୁ /3084398 23 207 861ସଶୁା  ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YVY1266832
ୀ /3084399 21 207 862ରାନୀ ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ YVY1266774
ୀ /3094400 60 207 863େବ  େଦଇ ସା ସ ି ନାୟକ YVY0675603
ୀ /3094401 81 207 864ମହାେଦଇ ନାଏକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାଏକ OR/06/043/098406

ପ ୁ /3094402 47 207 865ସନାତନ ନାଏକ ପି େଗାବରା ନାଏକ YVY0171397
ପ ୁ /3094403 66 207 866ସ ି ନାୟକ - େବ  େଦଇ YVY0676023
ୀ /3104404 54 207 867େଶୖଳ େଦଇ ସା ଶରତ କମୁାର ନାଏକ OR/06/043/098408

ପ ୁ /3104405 61 207 868ଶରତ କମୁାର ନାଏକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାଏକ OR/06/043/098407
ୀ /3104406 35 207 869ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ JTV2350825

ପ ୁ /3104407 31 207 870ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ YVY1225150
ୀ /3104408 29 207 871ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY1224906
ୀ /3114409 45 207 872ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା YVY0728733
ୀ /3114410 38 207 873ଟିକିନା େବେହରା ସା ଉ ବ େବେହରା JTV2572121
ୀ /3124411 61 207 874ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ନାୟକ OR/06/043/098417
ୀ /3124412 32 207 875ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY1030675

ପ ୁ /3124413 31 207 876ନରହରି ନାୟକ ପି ଶ ଷର୍ଣ ନାୟକ YVY0309062
ୀ /3124414 29 207 877ସମିୁତା ନାୟକ ସା ନରହରି ନାୟକ YVY0676262
ୀ /3124415 27 207 878ରୁତୁପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ପି ଶ ରଷର୍ଣ ନାୟକ YVY0859066
ୀ /3134416 77 207 879ନମର୍ଦା େବେହରା ସା ଉ ବ େବେହରା OR/06/043/098419
ୀ /3134417 34 207 880ମମତା ମଦୁୁଲି ସା ଗଗନ ମଦୁୁଲି YVY0676387
ୀ /3144418 59 207 881େହମଲତା େବେହରା ସା ଲଡୁ କିେଶାର େବେହରା OR/06/043/098421

ପ ୁ /3154419 85 207 882ନିଶାକର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି OR/06/043/098422
ୀ /3154420 58 207 883େରବତୀ ମହା ି ସା ନିଶାକର ମହା ି OR/06/043/098423

ପ ୁ /3154421 50 207 884ସନୁୀଲ କମୁାର ମହା ି ପି ନିଶାକର ମହା ି OR/06/043/098424
ୀ /3154422 48 207 885ସପନ୍ା ମହା ି ପି ନିଶାକର ମହା ି OR/06/043/098426

ପ ୁ /3154423 46 207 886ସଧୁୀର କମୁାର ମହା ି ପି ନିଶାକର ମହା ି OR/06/043/098425
ପ ୁ /3164424 63 207 887େକୖଳାସ ମଲିକ ପି ଶକୁେଦବ ମଲିକ OR/06/043/098433
ୀ /3164425 54 207 888ଶା ି ମଲିକ ସା େକୖଳାସ ମଲିକ OR/06/043/098434
ୀ /3164426 29 207 889ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ମଲିକ YVY0675504

ପ ୁ /3164427 22 207 890ମାନସ ମଲିକ ପି େକୖଲାସ ମଲିକ YVY1084763
ପ ୁ /3174428 77 207 891ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି ବ ିଆ ପଧାନ OR/06/043/098435
ପ ୁ /3174429 34 207 892ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ JTV2518082
ୀ /3174430 71 207 893କମୁାରୀ ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ OR/06/043/098436

ପ ୁ /3184431 63 207 894ସକୁା  େଜନା ପି ବୃ ାବନ େଜନା OR/06/043/098440
ୀ /3184432 48 207 895ସଯୂଯ୍ର୍କା ୀ େଜନା ସା ସକୁା  େଜନା OR/06/043/098730

ପ ୁ /3184433 22 207 896ସେୁଵଂଦୂ କମୁାର େଜନା ପି ସକୁା  େଜନା YVY1084680
ପ ୁ /3194434 33 207 897ସାକିଲା ହଁାସଦା ପି ରାମଚ  ହଁାସଦା JTV2351005
ପ ୁ /3194435 90 207 898ଗଡୁୁରା ଟୁଡ଼ୁ ପି ଫଗ ୁଟୁଡ଼ୁ OR/06/043/098443
ୀ /3194436 85 207 899ଶାକର ଟୁଡୁ ସା ଗଡୁୁରା ଟୁଡୁ OR/06/043/098444

ପ ୁ /3204437 30 207 900ରାଇେସନ୍ େହମମ୍ ପି କାେଦ େହମମ୍ YVY0309070
ୀ /3204438 27 207 901େସାମବାରୀ େସାେରନ୍ ପି ରାଇେସନ୍ େହମମ୍ YVY0970723
ୀ /3214439 35 207 902େଗୗରୀମଣି େସାେରନ ସା ଭରତ େସାେରନ YVY0171629
ପ ୁ /3224440 89 207 903ବନମାଳୀ ଦାସ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାସ OR/06/043/098450
ୀ /3234441 85 207 904ଗଲୁୀ େବେହରା ସା କା ାଳି େବେହରା JTV1424522
ପ ୁ /3234442 29 207 905ପଫଲୁ େବେହରା ପି ଝରିଆ େବେହରା YVY0746495
ୀ /3234443 49 207 906ବାସ ୀ ରାଉତ ସା କଟୁୁରୀ ରାଉତ OR/06/043/098455
ପ ୁ /3244444 58 207 907ରବୀ  କମୁାର ଖ ାୟତ ପି କାଶନିାଥ ଖ ାୟତ OR/06/043/100618
ୀ /3244445 47 207 908କନିୁ ଖ ାୟତ ସା ରବୀ  ଖ ାୟତ OR/06/043/098766
ପ ୁ /3244446 24 207 909ସିଧା  କମୁାର ଖଂଡୟତ ପି ରବି  କମୁାର ଖ ାୟତ YVY1030972
ୀ /3244447 23 207 910ରାଜଶୀ ଖଂଡାୟତ ପି ରବି  ଖ ାୟତ YVY1030667
ପ ୁ /3254448 79 207 911ବଟକୃ  େଜନା ପି କା ୁ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/098462
ୀ /3254449 64 207 912ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ବଟକୃ  େଜନା OR/06/043/098463
ପ ୁ /3254450 37 207 913ବିଶଜିତ୍ େଜନା ପି ଦଟକୃ  େଜନା JTV2351211
ପ ୁ /3254451 35 207 914ର ିତ କମୁାର େଜନା ପି ବଟକୃ  େଜନା JTV2350585
ୀ /3254452 35 207 915ସାଗରିକା େଜନା ସା ବିଶଜିତ୍ େଜନା JTV2351203
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ୀ /3254453 27 207 916ଲିପି େଜନା ପି ର ିତ କମୁାର େଜନା YVY0859090
ପ ୁ /3264454 56 207 917ଅନ  ସାହୁ ପି େଯାଗୀ ସାହୁ OR/06/043/102034
ୀ /3264455 41 207 918ରୁନୁ ସାହୁ ସା ଅନ  ସାହୁ JTV1425073
ୀ /3274456 65 207 919ବିମଳା ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ OR/06/043/474703

ପ ୁ /3284457 95 207 920ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି ବିଟ ସାହୁ OR/06/043/098473
ପ ୁ /3294458 30 207 921ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ ପି ମକରା ବାରିକ YVY0746487
ପ ୁ /3304459 54 207 922ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ବିଟ େବେହରା YVY0676338
ୀ /3304460 55 207 923େରବତୀ ମହାରଣା ସା କପିଳ ମହାରଣା JTV1425214

ପ ୁ /3304461 30 207 924ବିକମ କିେଶାର ସାହୁ ପି କିେଶାର ସାହୁ YVY0309088
ପ ୁ /3304462 27 207 925ବିଶମର ସାହୁ ପି କିେଶାର ସାହୁ YVY0675496
ପ ୁ /3304463 59 207 926କିେଶାର ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ OR/06/043/098470
ୀ /3304464 56 207 927ଜାୟୀ ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/098471

ପ ୁ /3304465 32 207 928େକଦାର ସାହୁ ପି କିେଶାର ସାହୁ YVY0171751
ପ ୁ /3314466 64 207 929ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ଗ ବର୍  ବାରିକ OR/06/043/098476
ପ ୁ /3314467 35 207 930ବିଭୂତି ବାରିକ ପି ଗ ବର୍  ବାରିକ JTV2518108
ୀ /3314468 28 207 931ବି ୁପିୟା ବାରିକ ସା ବିଭୁତି ବାରିକ YVY1030659
ୀ /3324469 61 207 932ଡଲି ବାରିକ ସା ନାରାୟଣ ବାରିକ OR/06/043/098477
ୀ /3334470 67 207 933େଜଯ୍ା ନ୍ା ମିଶ ସା ନାରାୟଣ ମିଶ YVY0171785

ପ ୁ /3344471 58 207 934ବାବାଜୀ ଖୁ ିଆ ପି ଧଡି ଖୁ ିଆ OR/06/043/098486
ୀ /3344472 51 207 935ଅ  ୁଖୁ ିଆ ସା ବାବାଜୀ ଖୁ ିଆ OR/06/043/098487

ପ ୁ /3344473 28 207 936ଆେଲାକ ଖୁ ିଆ ପି ବାବାଜୀ ଖୁ ିଆ YVY0676197
ୀ /3354474 78 207 937ଫଲୁ େଜନା ସା ସନାତନ େଜନା OR/06/043/098488
ୀ /3374475 59 207 938ଦୁହିତା ସାହୁ ସା େଧାବା ସାହୁ OR/06/043/098492

ପ ୁ /3384476 55 207 939ଜୟନାରାୟଣ ଟୁଡୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ଟୁଡୁ OR/06/043/100762
ୀ /3394477 64 207 940େଗାଲାପ ମହା ି ସା ସଧୁାକର ମହା ି JTV1673565

ପ ୁ /3394478 45 207 941ସଜୁୀତ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ସଧୁାକର ମହା ି OR/06/043/098683
ପ ୁ /3394479 33 207 942ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି ପି ସଧୁାକର ମହା ି YVY0171876
ୀ /3394480 27 207 943ସିଲୁ ମହା ି ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0806281
ୀ /3404481 75 207 944ସେୁଲାଚନା ଦାଶ ସା ଅମର ଦାଶ OR/06/043/100002

ପ ୁ /3414482 68 207 945କପିେଳ  ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/058089
ପ ୁ /3414483 28 207 946ଅନ  େଗାପାଳ ମହାରଣା ପି କପିେଳ  ମହାରଣା YVY0675447
ପ ୁ /3414484 24 207 947କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା ପି କପିେଳ  ମହାରଣା YVY0970749
ୀ /3424485 73 207 948ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ବାମେଦବ ନାୟକ OR/06/043/100008

ପ ୁ /3434486 79 207 949ଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା OR/06/043/100011
ୀ /3434487 74 207 950ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/100012

ପ ୁ /3444488 73 207 951ଭାଗିରଥି ପଧାନ ପି ବି ୁ ପଧାନ OR/06/043/100013
ୀ /3464489 67 207 952ମ  ୁେବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/100018

ପ ୁ /3464490 35 207 953ସନିୁଲ ପ ା ପି ଯେଶାବ  ପ ା YVY0676049
ୀ /3464491 35 207 954ରଶତିା ପ ା ସା ସନିୁଲ ପ ା YVY0675819

ପ ୁ /3474492 68 207 955ନିଳମଣି ମଲିକ ପି ନିଧି ମଲିକ OR/06/043/100019
ୀ /3474493 59 207 956ପ ୁ ଲତା ମଲିକ ସା ନିଳମଣି ମଲିକ OR/06/043/100020
ପ ୁ /3474494 28 207 957ସ ିପ୍ କମୁାର ମଲିକ ପି ନୀଳମଣି ମଲିକ YVY0970772
ପ ୁ /3484495 77 207 958ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ଫକୀର ନାୟକ OR/06/043/100021
ୀ /3484496 68 207 959ଦୁଃଖି ନାୟକ ସା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ OR/06/043/100022

ପ ୁ /3484497 31 207 960ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ YVY0309096
ୀ /3494498 79 207 961ଦୁଲା ସାଇଁ ସା ସନାତନ ସାଇଁ OR/06/043/100024

ପ ୁ /3494499 20 207 962େସୗମଯ୍ର ନ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ YVY1224989
ପ ୁ /3514500 88 207 963ଗେଣଷ ମହା ପି େଛାଟରାୟ ମହା OR/06/043/100027
ୀ /3534501 21 207 964ଭାରତୀ େଜନା ସା ଚ ନ କା YVY1266733
ପ ୁ /3534502 68 207 965ରୂପା କା ା ପି ଲକ୍ଷଣ କା ା OR/06/043/100031
ୀ /3534503 60 207 966ସତଯ୍ଭାମା କା ସା ରୂପ କା JTV1425321
ପ ୁ /3534504 33 207 967ବାଦଲ କା ପି ରୂପ କା JTV2518140
ପ ୁ /3534505 24 207 968ଚ ନ କା ପି ରୂପ କା YVY1266824
ୀ /3534506 20 207 969ନମିତା କା ସା େହମ  କା YVY1266766
ୀ /3544507 76 207 970ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ହାଡ଼ିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/100034
ୀ /3564508 54 207 971ସ ଲୁତା ମଲିକ ସା େସୗଦାଗର ମଲିକ OR/06/043/100043
ୀ /3564509 38 207 972ସଷୁମା ମଲିକ ସା ଶୀମ  ନାୟକ YVY0859116
ପ ୁ /3564510 35 207 973ସ ୟ ମଲୀକ ପି େସୗଦାଗର ମଲୀକ JTV2350643
ପ ୁ /3564511 31 207 974ର ନ ମଲୀକ ପି େସୗଦାଗର ମଲୀକ YVY0197301
ୀ /3564512 32 207 975ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲୀକ ସା ସ ୟ ମଲୀକ YVY0309104
ପ ୁ /3564513 34 207 976ଶୀମ  ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ YVY0403857
ପ ୁ /3574514 34 207 977ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV2518231
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ୀ /3574515 30 207 978ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0676247
ପ ୁ /3574516 29 207 979ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY0676288
ୀ /3574517 93 207 980ସରସତୀ ସାହୁ ସା ଖତୁ ସାହୁ OR/06/043/100048

ପ ୁ /3574518 54 207 981ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଖତୁ ସାହୁ OR/06/043/100049
ୀ /3574519 53 207 982ଯମନୁା ସାହୁ ସା ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/100050

ପ ୁ /3584520 72 207 983ବିମାଧର ରଣା ପି େନତ ରଣା OR/06/043/100062
ୀ /3614521 91 207 984ରାଜଲକ୍ଷୀ ପଶାୟତ ସା ସେୁର  ପଶାୟତ OR/06/043/100076
ୀ /3614522 70 207 985େରାଦନା ସାହୁ ସା ସବର୍  ସାହୁ OR/06/043/100077
ୀ /3624523 73 207 986େନତ େବେହରା ସା େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/043/100080

ପ ୁ /3634524 60 207 987ମନେମାହନ ମହାପାତ ପି ପତିତ ପାବନ ମହାପାତ OR/06/043/100081
ୀ /3634525 55 207 988ନାଗୀ ମହାପାତ ସା ମନେମାହନ ମହାପାତ OR/06/043/100082
ୀ /3634526 32 207 989ସଦିୁ ୀ ମହାପାତ ପି ମନ େମାହନ ମହାପାତ JTV2518223

ପ ୁ /3634527 28 207 990ଦିବଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି ମନେମାହନ ମହାପାତ YVY0675926
ୀ /3644528 79 207 991େଗାଲାପ େହମମ୍ ସା ସେୁର  େହମମ୍ OR/06/043/100084

ପ ୁ /3654529 65 207 992ରବି  ବାରୀକ ପି ଶ ର ବାରୀକ OR/06/043/100085
ୀ /3654530 63 207 993କନକ ବାରୀକ ସା ରବୀ  ବାରୀକ OR/06/043/100086

ପ ୁ /3654531 24 207 994କୃ  ଚ  ବାରିକ ପି ରବି  ବାରିକ YVY1030964
ପ ୁ /3664532 56 207 995ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଫକୀର ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/100092
ୀ /3664533 54 207 996ଚ ମଣି ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି JTV1425495

ପ ୁ /3664534 29 207 997େପମ କମୁାର ମହା ି ପି ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YVY0858381
ପ ୁ /3664535 71 207 998ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୁ OR/06/043/100090
ପ ୁ /3674536 68 207 999ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/100103
ୀ /3674537 55 207 1000ଉଷା ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ YVY0172254

ପ ୁ /3674538 32 207 1001ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ YVY0737106
ୀ /3684539 56 207 1002ମାତ ି ନୀ େସଠୀ ସା ଉମାକା  େସଠୀ OR/06/043/100099

ପ ୁ /3684540 52 207 1003ଉମାକା  େସଠୀ ପି ବହାନ  େସଠୀ OR/06/043/100098
ୀ /3684541 29 207 1004ଅପରାଜିତା େସଠୀ ପି ଉମାକା  େସଠୀ YVY0403683
ୀ /3684542 27 207 1005ସବିତା େସଠୀ ପି ଉମାକା  େସଠୀ YVY0676098
ୀ /3684543 26 207 1006କବିତା େସଠୀ ପି ଉମାକା  େସଠୀ YVY0970798
ୀ /3704544 66 207 1007ସକୁା ୀ ସାଇଁ ସା ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/100114

ପ ୁ /3714545 55 207 1008ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାଲକ ସାହୁ OR/06/043/100379
ୀ /3714546 55 207 1009ଲାବଣଯ୍ ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ OR/06/043/100380
ୀ /3724547 63 207 1010ପମିଳା ନାୟକ ସା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ OR/06/043/098169
ୀ /3734548 54 207 1011କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ରବୀ  ସାହୁ OR/06/043/100426
ୀ /3744549 31 207 1012ରୀନା େଜନା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ YVY1030642

ପ ୁ /3744550 60 207 1013କରୁଣାକର ପାଇକରାୟ ପି ଚକଧର ପାଇକରାୟ OR/06/043/100110
ପ ୁ /3744551 37 207 1014ମେନାଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି କରୁଣାକର ପାଇକରାୟ JTV2350023
ପ ୁ /3744552 34 207 1015ବନମାଳି ପାଇକରାୟ ପି େଗାବ ର୍ ନ ପାଇକରାୟ JTV2518256
ପ ୁ /3744553 29 207 1016ସେରାଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି କରୁଣାକର ପାଇକରାୟ YVY0858399
ପ ୁ /3744554 23 207 1017ବିକାଶ ପାଇକରାୟ ପି କରୁଣା କର ପାଇକରାୟ YVY1030956
ୀ /3754555 58 207 1018ପମିଳା ମହ ସା ଚ  େଶଖର ମହ OR/06/043/100109
ପ ୁ /3754556 33 207 1019ଧେନଶର ମହା ପି ଚ  େଶଖର ମହା JTV2518249
ପ ୁ /3764557 66 207 1020ଭଗବାନ ରଣା ପି ଦାେମାଦର ରଣା OR/06/043/100117
ୀ /3764558 61 207 1021ପନିୁ ରଣା ସା ଭଗବାନ ରଣା OR/06/043/100118

ପ ୁ /3764559 31 207 1022ଅଜୁର୍ ନ ରଣା ପି ଭଗବାନ ରଣା YVY0243063
ୀ /3764560 31 207 1023େମାନାଲିସା ରଣା ସା ଅଜୁର୍ ନ ରଣା YVY1084169
ୀ /3774561 63 207 1024ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ପଦ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/100122

ପ ୁ /3794562 53 207 1025ର ନ ବିେଶାଇ ପି ସହେଦବ ବିେଶାଇ OR/06/043/100616
ୀ /3794563 45 207 1026ଛବି ବିେଶାଇ ସା ର ନ କମୁାର ବିେଶାଇ JTV1425701
ପ ୁ /3814564 73 207 1027ଦାସରଥି ମାଝୀ ପି ମଣି ମାଝୀ OR/06/043/100135
ୀ /3814565 58 207 1028ସରସତୀ ମାଝୀ ସା ଦାଶରଥି ମାଝୀ OR/06/043/100136
ପ ୁ /3824566 58 207 1029େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/043/098145
ୀ /3824567 48 207 1030ମ  ୁେବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/098146
ୀ /3824568 19 207 1031ତପସିନୀ େବେହରା ପି େକୖଲାସ ଚ  େବେହରା YVY1266873
ପ ୁ /3834569 100 207 1032ବୃ ାବନ ସାଇଁ ପି େଚୗଧରୁୀ ସାଇଁ OR/06/043/098147
ୀ /3854570 80 207 1033ପାଲୁଣୀ ସାମଲ ସା ଶକୁେଦବ ସାମଲ OR/06/043/100148
ପ ୁ /3854571 35 207 1034ସବୁାଷ ଚ  ସାମଲ ପି ଶକୁେଦବ ସାମଲ YVY0403691
ପ ୁ /3864572 69 207 1035କୃ  େବେହରା ପି ଚ  େବେହରା OR/06/043/100149
ପ ୁ /3864573 42 207 1036ଶଯ୍ମ ସ ୁ ର େବେହରା ପି କଷୃନ୍ େବେହରା JTV1425644
ୀ /3874574 88 207 1037ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ ସାଇଁ OR/06/043/100139
ପ ୁ /3874575 48 207 1038କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ ସାଇଁ OR/06/043/100140
ୀ /3874576 42 207 1039ସସିତା ସାଇଁ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ସାଇଁ JTV1425529
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ପ ୁ /3884577 69 207 1040େବନୁ େବେହରା ପି ବାସ ୁେବେହରା OR/06/043/100141
ୀ /3884578 51 207 1041ପମିଳା େବେହରା ସା େବନୁ େବେହରା JTV1425412

ପ ୁ /3894579 90 207 1042ନେରା ମ ସାହୁ ପି ପାଦୁ ସାହୁ OR/06/043/100145
ୀ /3894580 88 207 1043ଚାରୁ ସାହୁ ସା ନେରା ମ ସାହୁ OR/06/043/100146
ୀ /3904581 58 207 1044େନତମଣି ଧଳ ସା କୃପାସି ୁ ଧଳ OR/06/043/100152

ପ ୁ /3904582 23 207 1045ପବିତ କମୁାର ଧଳ ପି କୃପାସି ୁ ଧଳ YVY1030949
ୀ /3914583 61 207 1046ବାସ ୀ ସାହୁ ସା କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/043/100163

ପ ୁ /3914584 71 207 1047କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ OR/06/043/100162
ୀ /3914585 36 207 1048ଅନିମା ସାହୁ ସା ବହାନ  ସାହୁ YVY0403766

ପ ୁ /3914586 36 207 1049ବହାନ  ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ YVY0172635
ୀ /3924587 60 207 1050କାମିନୀ ମହା ି ସା ଭ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/043/100170

ପ ୁ /3924588 42 207 1051ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ଭ  ବିହାରୀ ମହା ି YVY0197319
ୀ /3924589 37 207 1052ନିହାରିକା ମହା ି ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହା ି YVY0309120
ୀ /3924590 37 207 1053ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0675918

ପ ୁ /3934591 60 207 1054ସନାତନ ପ ା ପି କାଶନିାଥ ପ ା OR/06/043/100166
ୀ /3934592 56 207 1055କା ନ ପ ା ସା ସନାତନ ପ ା OR/06/043/100167

ପ ୁ /3934593 30 207 1056ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ସନାତନ ପ ା YVY0197327
ୀ /3934594 30 207 1057ସ ିତା ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YVY0970830
ୀ /3944595 76 207 1058କୁ ୀ ରାଉତ ସା ପାଣକୃ  ରାଉତ OR/06/043/100156

ପ ୁ /3944596 56 207 1059ରବୀ  ରାଉତ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତ OR/06/043/100760
ୀ /3944597 49 207 1060ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ରବୀ  ରାଉତ OR/06/043/100158

ପ ୁ /3944598 25 207 1061ସନିୁଲ ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ YVY1030931
ୀ /3944599 32 207 1062ଲୀଳାବତୀ ରାଉତ ସା ରଂଜନ କମୁାର ରାଉତ YVY0403709
ୀ /3944600 28 207 1063କମଳିନୀ ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ YVY0676429

ପ ୁ /3954601 56 207 1064ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0675470
ପ ୁ /3954602 20 207 1065ସାଗର କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YVY1225010
ୀ /3954603 79 207 1066ହାରା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/043/100172

ପ ୁ /3954604 55 207 1067ଶରତ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/043/100176
ୀ /3954605 45 207 1068କ ନା ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ JTV1425479
ୀ /3964606 70 207 1069ଶଶ ିବାଘ ସା ସହେଦବ ବାଘ OR/06/043/100178
ୀ /3964607 26 207 1070ଅନୁପମା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ YVY1075811

ପ ୁ /3974608 28 207 1071ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା YVY0675454
ୀ /3974609 58 207 1072ମାତା େଲ ା ସା େଗାେଲଖ େଲ ା JTV1426394

ପ ୁ /3974610 38 207 1073େଗୗତମ େଲ ା ପି େଗାେଲାଖ େଲ ା JTV2350718
ପ ୁ /3974611 36 207 1074େଗୗରବ େଲ ା ପି େଗାେଲାଖ େଲ ା JTV2350791
ୀ /3974612 35 207 1075ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େଲ ା ସା େଗୗରବ େଲ ା YVY0675777
ୀ /3974613 34 207 1076ସସିତା େଲ ା ସା େଗୗ ମ େଲ ା JTV2572204
ୀ /3974614 68 207 1077ଅରୁଣି ସାହୁ ସା ବିେଦଶୀ ସାହୁ OR/06/043/100183
ୀ /3984615 55 207 1078ବସ  ବିଶାଳ ସା ପସନନ୍ ବିଶାଳ OR/06/043/100186
ୀ /3984616 38 207 1079ସଂଯକୁ୍ତା ବିଶାଳ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0859140

ପ ୁ /3984617 24 207 1080ବୁେ ଶର ବିଶାଳ ପି ପସନନ୍  ବିଶାଳ YVY0970863
ପ ୁ /3994618 73 207 1081େଯାେଗ  ସାହୁ ପି ଧଡ଼ିଆ ସାହୁ OR/06/043/100195
ୀ /4004619 68 207 1082ଇଂଦୁ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY1225028

ପ ୁ /4004620 21 207 1083ମେନାଜ କମୁାର ସାହୂ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୂ YVY1084540
ୀ /4004621 40 207 1084େଶାଭା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV1425362

ପ ୁ /4004622 40 207 1085ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ବିକଳ ସାହୁ OR/06/043/100209
ପ ୁ /4014623 88 207 1086କାଳ ି ମହାକଡ଼ୁ ପି ଯଦୁ ମହାକଡ଼ୁ OR/06/043/100205
ୀ /4014624 38 207 1087େଗୗରୀ ମହାକଡୁ ସା କ ପର୍  ମହାକଡୁ JTV1674951

ପ ୁ /4024625 79 207 1088େଲମଆୁ ଭୁତିଆ ପି ବଂଶୀ ଭୁତିଆ OR/06/043/100210
ୀ /4024626 73 207 1089ଲକ୍ଷୀ ଭୁତିଆ ସା େଲମଆୁ ଭୁତିଆ OR/06/043/100211
ପ ୁ /4034627 86 207 1090ସଦୁାମ େବେହରା ପି େଧାବା େବେହରା OR/06/043/100197
ୀ /4034628 78 207 1091ମୀନା େବେହରା ସା ସଦୁାମ େବେହରା OR/06/043/100198
ୀ /4044629 63 207 1092ଚତୁରୀ ନାଗ ସା ରୂପା ନାଗ OR/06/043/100203
ପ ୁ /4044630 32 207 1093ରାମଚ  ନାଗ ପି ରୂପା ନାଗ YVY0319376
ୀ /4054631 58 207 1094ଉଲାସ ପା ବ ସା ମାନେଗାବି  ପା ବ OR/06/043/100222
ପ ୁ /4054632 43 207 1095ସେ ାଷ କମୁାର ପା ବ ପି ମାନେଗାବ  ପା ବ JTV2350445
ୀ /4054633 34 207 1096ସବିତା ପା ବ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପା ବ JTV2350551
ପ ୁ /4064634 54 207 1097ଅନାମ ବାଘ ପି ସହେଦବ ବାଘ OR/06/043/100214
ୀ /4064635 52 207 1098ଅ ଳୀ ବାଘ ସା ଅନାମ ବାଘ OR/06/043/100215
ପ ୁ /4064636 29 207 1099ଅଜୁର୍ ନ ବାଘ ପି ଅନାମ ବାଘ YVY0675462
ୀ /4064637 22 207 1100ସରିତା େବଗମ ପି ଅନାମ ବାଘା YVY1177534
ୀ /4074638 27 207 1101ମିକିନା େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YVY1030626
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ପ ୁ /4074639 61 207 1102ଅମେରଶର ଦାସ ପି ମଧସୁଦୂନ ଦାସ YVY0991448
ୀ /4074640 55 207 1103ବି ୁପୀୟା ଦାସ ସା ଅମେରଶର ଦାସ OR/06/043/100234

ପ ୁ /4074641 32 207 1104ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଅମେରଶର ଦାସ JTV2518264
ୀ /4074642 31 207 1105ସଚିୁତା ଦାସ ପି ଅମେରଶର ଦାସ YVY0581892
ୀ /4074643 41 207 1106ରିତା ଳି କର ସା ମ ୁଳି କର YVY1184100

ପ ୁ /4084644 67 207 1107ଜଚି  ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା OR/06/043/100235
ୀ /4084645 58 207 1108ବାସ ି ମହାରଣା ସା ଜଚି  ମହାରଣା OR/06/043/100236

ପ ୁ /4084646 32 207 1109ମିଥନୁ ମହାରଣା ପି ଜଚି  ମହାରଣା YVY0172932
ୀ /4084647 24 207 1110ଶଭୁଦା ମହାରଣା ସା ମିଥନୁ ମହାରଣା YVY1030634
ୀ /4094648 65 207 1111ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ଛବି େବେହରା OR/06/043/100238
ୀ /4104649 63 207 1112ଖଇରୁଣୀ େଦହୁରୀ ସା ରବୀ  େଦହୁରୀ OR/06/043/100239

ପ ୁ /4104650 30 207 1113ବିଜନ େଦହୁରୀ ପି ରବୀ  େଦହୁରୀ YVY0309138
ୀ /4114651 67 207 1114ବିମଳା ପାତ ସା ଡ଼ାଲିଆ ପାତ OR/06/043/100250

ପ ୁ /4114652 30 207 1115ସିମା ଳ ପାତ ପି ଡାଲିଆ ପାତ YVY0676148
ପ ୁ /4124653 87 207 1116ଭାଗିରଥି ରାଉତ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉତ OR/06/043/100251
ୀ /4124654 28 207 1117ମାଧରୁୀ ରାଉତ ପି ଭାଗିରଥୀ ରାଉତ YVY0675629

ପ ୁ /4134655 58 207 1118ସନାତନ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/043/100255
ୀ /4134656 52 207 1119ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/043/100256

ପ ୁ /4134657 36 207 1120ସେ ାଷ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ JTV2350312
ପ ୁ /4134658 33 207 1121ରେମଶ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ JTV2350288
ୀ /4134659 26 207 1122ବଶମୁତୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY1030618
ୀ /4144660 86 207 1123ଶଶୀ େବେହରା ସା ପହଲା େବେହରା OR/06/043/100264
ୀ /4154661 68 207 1124ଶଶୀ ବସା ସା ଭାଗିରଥି ବସା OR/06/043/100266

ପ ୁ /4154662 32 207 1125ରେମଶ ଚ  ବସା ପି ଭାଗିରଥି ବସା YVY0173062
ୀ /4154663 29 207 1126ଶବିାନୀ ବସା ସା ରେମଶ ଚ  ବସା YVY0970855

ପ ୁ /4154664 35 207 1127ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ନକଳୁ ଦାସ JTV2350080
ୀ /4154665 33 207 1128ସସିତା ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YVY0859132
ୀ /4184666 91 207 1129େନତମଣି େବେହରା ସା ଜାଗିରୀ େବେହରା JTV1425248
ୀ /4184667 70 207 1130ସଷୁମା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0173104

ପ ୁ /4184668 61 207 1131ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା JTV1425164
ୀ /4184669 66 207 1132ରମା େଯନା ସା ପଭାକର େଯନା OR/06/043/100278

ପ ୁ /4184670 42 207 1133ରେମଶ ଚ  େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV1425990
ୀ /4184671 39 207 1134ଖଲୁଣା େଜନା ସା ରେମଶ ଚ  େଜନା JTV1425222

ପ ୁ /4194672 36 207 1135ନବଘନ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV2350296
ପ ୁ /4194673 36 207 1136କଶୁ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV2350536
ୀ /4194674 35 207 1137କ ନା େଜନା ସା ନବଘନ େଜନା YVY0675645
ୀ /4194675 33 207 1138ଝରଣା େଜନା ସା କଶୁ େଜନା JTV2518033

ପ ୁ /4194676 27 207 1139ନଟବର େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା YVY0753848
ପ ୁ /4204677 80 207 1140ନାଥ ବରାଳ ପି ବୃ ାବନ ବରାଳ OR/06/043/100280
ୀ /4204678 59 207 1141ଲକ୍ଷୀ ବରାଳ ସା ନାଥ ବରାଳ OR/06/043/100281

ପ ୁ /4204679 42 207 1142ଜଗନନ୍ାଥ ବରାଳ ପି ନାଥ ବରାଳ JTV1426063
ପ ୁ /4204680 41 207 1143ବଳରାମ ବରାଳ ପି ନାଥ ବରାଳ JTV1426154
ୀ /4204681 40 207 1144ଉମିର୍ଳା ବରାଳ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ବରାଳ JTV1425560
ୀ /4204682 34 207 1145ଲତା ବରାଳ ସା ବଳରାମ ବରାଳ YVY0173138
ୀ /4204683 20 207 1146ପିୟ ା ବରାଳ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବରାଳ YVY1266808
ୀ /4214684 78 207 1147ଶକୁ ଳା ବାରିକ ସା ରୂପ ବାରିକ OR/06/043/100285
ୀ /4214685 39 207 1148ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ JTV2350593

ପ ୁ /4214686 33 207 1149ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ ପି ରୂପ ବାରିକ JTV2350742
ୀ /4214687 38 207 1150ପମିଳା ସତୂାର ସା ପଦୀପ ସତୂାର YVY0970889
ୀ /4224688 71 207 1151ଚ ୁରୀ େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/100287
ୀ /4244689 61 207 1152ବାସ ୀ ମହାରଣା ସା ପରଶରୁାମ ମହାରଣା OR/06/043/100307
ପ ୁ /4244690 33 207 1153ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା YVY0753855
ପ ୁ /4254691 54 207 1154ଭମରବର ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ OR/06/043/100309
ୀ /4254692 51 207 1155ଟିକିନା ଦାସ ସା ଭମରବର ଦାସ OR/06/043/100310
ପ ୁ /4254693 28 207 1156ଶୀଧର ଦାସ ପି ଭମରବର ଦାସ YVY0676171
ୀ /4264694 68 207 1157ଶୀମତୀ ଟୁଡୁ ସା ଶଯ୍ାମ ଟୁଡୁ OR/06/043/100312
ପ ୁ /4264695 64 207 1158ଶଯ୍ାମ ଟୁଡୁ ପି ନ  ଟୁଡୁ OR/06/043/100311
ପ ୁ /4264696 39 207 1159ଟୁକନୁା ଟୁଡୁ ପି ଶଯ୍ାମ ଟୁଡୁ JTV1425750
ପ ୁ /4274697 29 207 1160ସେ ାଷ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପସନନ୍ ବିଶାଳ YVY0970814
ପ ୁ /4274698 53 207 1161ବାବୁଲା େସାେରନ୍ ପି ଶୀମତ୍ େସାେରନ୍ OR/06/043/100772
ୀ /4274699 33 207 1162କନୁୁମନିୁ େସାେରନ ସା ବାବୁଲା େସାେରନ YVY0675538
ୀ /4284700 43 207 1163ମିନା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YVY0675728
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ପ ୁ /4294701 27 207 1164ରାେକଶ ସାହୁ ପି କି ର୍ନ ସାହୁ YVY0675983
ପ ୁ /4294702 25 207 1165ମାନସ ର ନ ସାହୁ ପି କୀ ର୍ନ ସାହୁ YVY0970905
ପ ୁ /4294703 55 207 1166କୀ ର୍ନ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/100332
ୀ /4294704 47 207 1167କା ା ସାହୁ ସା କୀ ର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/100333
ୀ /4304705 67 207 1168ରାଧା ରାଉତ ସା ଦୁଃଖ ୁରାଉତ OR/06/043/100328

ପ ୁ /4314706 59 207 1169ଧଷୁାସନ ପାଇକରାୟ ପି କରୁଣାକର ପାଇକରାୟ OR/06/043/100334
ୀ /4314707 46 207 1170ନୟନା ପାଇକରାୟ ସା ଧଷୁାସନ ପାଇକରାୟ YVY0991455
ୀ /4314708 30 207 1171ସପନ୍ାରାଣୀ ପାଇକରାୟ ପି ଦୁଃଶାସନ ପାଇକରାୟ YVY0421701

ପ ୁ /4314709 28 207 1172ଯକିୁ୍ତ ଭୁଷଣ ପାଇକରାୟ ପି ଧଷୁାସନ ପାଇକରାୟ YVY0676221
ପ ୁ /4324710 42 207 1173ଚକଧର େସଠି ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠି JTV1552520
ୀ /4324711 68 207 1174ଶକୁ ଳା େସଠୀ ସା ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ OR/06/043/100337

ପ ୁ /4324712 33 207 1175ତିେଲାଚନ େସଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ JTV2351310
ୀ /4334713 63 207 1176ତୁଳସୀ ପରିଡା ସା ଶ ର ପରିଡା OR/06/043/100352

ପ ୁ /4334714 64 207 1177ଶ ର ପରିଡ଼ା ପି ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା OR/06/043/100351
ପ ୁ /4344715 23 207 1178ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା YVY1113760
ୀ /4344716 52 207 1179ସକୁ ଳା ମଲୀକ ସା ଚିତେସନ ମଲୀକ JTV1674944

ପ ୁ /4344717 36 207 1180ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମଲୀକ ପି ଚିତେସନ ମଲୀକ JTV2350627
ପ ୁ /4344718 33 207 1181ପ ୂ ର୍ ଚ  ମଲିର ପି ଚିତେସନ୍ ମଲିକ JTV2350098
ୀ /4344719 29 207 1182ମମତା ମଲିକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମଲିକ YVY0675900

ପ ୁ /4354720 68 207 1183କା ିର୍କ ମଳିକ ପି ମଣି ମଳିକ OR/06/043/100431
ୀ /4354721 57 207 1184ଲତା ମଳିକ ସା କା ିର୍କ ମଳିକ OR/06/043/100432

ପ ୁ /4354722 33 207 1185ର ିତ୍ ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ମଲିକ JTV2350916
ପ ୁ /4354723 27 207 1186ସତଯ୍ଜୀତ ମଲିକ ପି କା ର୍କ ମଲିକ YVY1184126
ୀ /4364724 74 207 1187ଚ ମା ଦାସ ସା ସେୁବାଧ ଚ  ଦାସ OR/06/043/100367

ପ ୁ /4374725 86 207 1188ଗଣୁନିଧି ପ ନାୟକ ପି ଡେମଇ ଁପ ନାୟକ OR/06/043/100393
ୀ /4374726 62 207 1189ମ  ୁପ ନାୟକ ସା ଗଣୁନିଧି ପ ନାୟକ OR/06/043/100394

ପ ୁ /4384727 34 207 1190ମେନାଜ କମୁାର ଗଉଡ ପି ମରୁଲି ଗଉଡ YVY0173401
ୀ /4384728 45 207 1191ସରସତୀ େଗୗଡ ସା ପ ାନନ େଗୗଡ YVY1271857

ପ ୁ /4384729 57 207 1192ପ ାନନ େଗୗଡ ପି ରଘ ୁେଗୗଡ YVY1271840
ପ ୁ /4384730 27 207 1193ପରେମଶର ମହାକଡୁ ପି ପ ାନନ େଗୗଡ YVY0675959
ପ ୁ /4394731 89 207 1194ପା ବ େମେହର ପି ଆଜୁର୍ ନ େମେହର OR/06/043/100397
ୀ /4394732 78 207 1195ଫଲୁ େମେହର ସା ପା ବ େମେହର OR/06/043/100398
ୀ /4404733 32 207 1196ରୀତା ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା YVY0421768
ୀ /4414734 86 207 1197ଅଇର ସାମଲ ସା େଗୗରା  ସାମଲ OR/06/043/100407
ୀ /4414735 47 207 1198ତିେବଣୀ ସାମଲ ସା ବିର  ିସାମଲ OR/06/043/100409

ପ ୁ /4414736 28 207 1199ସମିୁତା ସାମଲ ପି ବିର  ିସାମଲ YVY0675702
ପ ୁ /4414737 27 207 1200ସଶୁା  ସାମଲ ପି ବିର  ିସାମଲ YVY0676015
ପ ୁ /4414738 22 207 1201ସଜୁୀତ ସାମଲ ପି ବିରନ୍ଚୀ ସାମଲ YVY1084508
ୀ /4424739 32 207 1202ତପସନୀ ମ ରାଜ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0676106

ପ ୁ /4424740 69 207 1203ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି OR/06/043/100413
ପ ୁ /4424741 38 207 1204ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି JTV1426097
ୀ /4424742 34 207 1205ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ମହା ି YVY0675694

ପ ୁ /4424743 43 207 1206ସେୁରଶ ନାଇକ ପି େମାହନ ନାଇକ YVY1151661
ୀ /4424744 38 207 1207ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ YVY1151703

ପ ୁ /4424745 69 207 1208ନିର ନ ରାଜ ପି ରଘ ୁରାଜ YVY0676155
ୀ /4434746 33 207 1209ଟୁନୀ ପରିଡା ସା ଦିପକ କମୁାର େସଠୀ YVY0746453
ୀ /4434747 68 207 1210ପମିଳା େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ OR/06/043/100421
ୀ /4434748 35 207 1211ଗୀତା େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ JTV2350858
ୀ /4434749 35 207 1212ସୀତା େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ JTV2350684
ପ ୁ /4434750 34 207 1213ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ JTV2351096
ୀ /4444751 34 207 1214େକ. େକୖେକଇ ସା େକ. ସା ା YVY0746420
ୀ /4444752 70 207 1215େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ସବୁମଣଯ୍ମ୍ OR/06/043/100423
ପ ୁ /4444753 35 207 1216େକ ସାେମୟା ପି େକ ସବୁମଣିୟମ୍ JTV2350510
ପ ୁ /4454754 32 207 1217ଅମର ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ JTV2518025
ୀ /4454755 32 207 1218ସା ନା ସାହୁ ସା ଅମର ସାହୁ YVY0699892
ୀ /4454756 26 207 1219ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY0970921
ପ ୁ /4454757 21 207 1220ରାେକସ ସାହୂ ପି ରବି ସାହୂ YVY1084482
ପ ୁ /4454758 58 207 1221ରବୀ  ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ OR/06/043/100425
ପ ୁ /4464759 64 207 1222ନିକୁ  ପତାପ ପି ବାଇଧର ପତାପ OR/06/043/100427
ୀ /4464760 50 207 1223ଲତା ପତାପ ସା ନିକୁ  ପତାପ OR/06/043/100428
ୀ /4464761 24 207 1224ମିନାକ୍ଷୀ ପତାପ ପି ନିକୁ  ପତାପ YVY1030600
ପ ୁ /4474762 89 207 1225ବଟ ପରିଡ଼ା ପି ହଟ ପରିଡ଼ା OR/06/043/100429
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ୀ /4474763 88 207 1226କୁ ଳା ପରିଡ଼ା ସା ବଟ ପରିଡ଼ା OR/06/043/100430
ପ ୁ /4474764 44 207 1227ସବୁାଷ ପଧାନ ପି ପଦ ଚରଣ ପଧାନ YVY0835546
ପ ୁ /4474765 22 207 1228ସେୂରସ ପଧାନ ପି ସବୂାସ ପଧାନ YVY1084490
ପ ୁ /4484766 81 207 1229ବିଶାମିତ ପଧାନ ପି କେୁବର ପଧାନ JTV1673615
ୀ /4494767 48 207 1230େଗାଲାପ ଦେଳଇ ସା ଗେଣଶ ଦେଳଇ OR/06/043/100441
ୀ /4494768 32 207 1231ପ ୁ ଲତା ଦେଳଇ ସା ସ ିପ କମୁାର ଦେଳଇ YVY0859058

ପ ୁ /4494769 31 207 1232ଗେଣଶ ଦେଳଇ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦେଳଇ OR/06/043/100777
ପ ୁ /4494770 29 207 1233ସ ୀପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଗେଣଷ ଦେଳଇ YVY0403717
ୀ /4504771 26 207 1234ଛବିରାଣୀ ବରାଳ ସା ଦାେମାଦର ଦାସ YVY1224864

ପ ୁ /4504772 67 207 1235ସେୁର  ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ OR/06/043/100442
ୀ /4504773 58 207 1236ମନୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/100443

ପ ୁ /4504774 36 207 1237ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV2350569
ୀ /4504775 35 207 1238ପମିଳା ଦାସ ସା େସୟାମ୍ ସ ୁ ର ଦାସ YVY0970939

ପ ୁ /4504776 34 207 1239ଦାେମାଦର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV2351104
ପ ୁ /4514777 64 207 1240ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/043/100444
ୀ /4514778 50 207 1241ଅ ନା ଦାଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/100445

ପ ୁ /4514779 31 207 1242ବହାନ  ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV2350700
ୀ /4514780 29 207 1243େସୗଦାମିନୀ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0675512
ୀ /4524781 22 207 1244େରା ୀ େବଗମ ପି େସକ ଜୁମ ୂ YVY1177526
ୀ /4524782 30 207 1245ମରିୟମ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଜୁମ ୁ OR/06/043/100775

ପ ୁ /4524783 70 207 1246େଶଖ ଜୁମ ୁ ପି େଶଖ୍ ଅହ ଦ OR/06/043/100454
ପ ୁ /4524784 74 207 1247ଅବଦୁଲ ମନୁାଫ ପି େସକ ମିରା YVY1113851
ପ ୁ /4534785 64 207 1248ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ଧଡ଼ି େବେହରା OR/06/043/100452
ୀ /4534786 57 207 1249କମୁଦିୁନୀ େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/100453
ୀ /4534787 23 207 1250ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା YVY1030592
ୀ /4544788 65 207 1251ଉ ଳୀ ମହା ି ସା ଉଦୟ ମହା ି OR/06/043/100446

ପ ୁ /4554789 80 207 1252ସଦୁାମ ବିେଶାଇ ପି େଲାକନାଥ ବିେଶାଇ OR/06/043/100448
ୀ /4554790 65 207 1253ବିଦୁଲତା ବିେଶାଇ ସା ସଦୁାମ ବିେଶାଇ OR/06/043/100449

ପ ୁ /4554791 46 207 1254ଅମେରଶର ବିେଶାଇ ପି ସଦୁାମ ବିେଶାଇ OR/06/043/100451
ୀ /4554792 36 207 1255ସସିତା ବିେଶାଇ ସା ଅମେରଶର ବିେଶାଇ JTV2350239

ପ ୁ /4554793 31 207 1256ଶଶିରି କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ସଦୁାମ ବିେଶାଇ YVY0319384
ପ ୁ /4564794 32 207 1257ଜିେତ  କମୁାର ମଲିକ ପି ନିର ନ ମଲିକ YVY1030923
ୀ /4584795 28 207 1258ଅ ର୍ନା ସତୁାର ସା ଗିରିଧାରୀ ତରାଇ YVY1224930

ପ ୁ /4584796 41 207 1259ଶୀଧର ତରାଇ ପି କଶୁଆି ତରାଇ JTV1425149
ପ ୁ /4584797 37 207 1260ଗିରିଧାରୀ ତରାଇ ପି କଶୁଆି ତରାଇ JTV2350577
ପ ୁ /4584798 75 207 1261କଶୁଆି ତେରଇ ପି ବୁ ି ତେରଇ OR/06/043/100468
ୀ /4584799 64 207 1262କଳସୀ ତେରଇ ସା କଶୁଆି ତେରଇ OR/06/043/100469
ୀ /4584800 28 207 1263େଗୗରୀ ତେରଇ ସା ଶୀଧର ତେରଇ YVY0858415

ପ ୁ /4594801 71 207 1264ଲକ୍ଷଣ ମାଲ ପି େଗୗର ମାଲ OR/06/043/100561
ୀ /4594802 66 207 1265କମଳା ମଲ ସା ଲକ୍ଷଣ ମାଲ YVY1227776
ୀ /4604803 63 207 1266ଶଖି େଯନା ସା ରଘନୁାଥ େଯନା OR/06/043/100567
ପ ୁ /4604804 33 207 1267ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା YVY0421743
ୀ /4604805 30 207 1268ଶଭୁଶୀ େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0675611
ୀ /4614806 56 207 1269ରମା ରାଉତ ସା ମହନୀ ରାଉତ OR/06/043/100571

ପ ୁ /4614807 36 207 1270ପ ୂ ର୍ ଚ  ରାଉତ ପି ମହନୀ ରାଉତ JTV2351088
ୀ /4614808 35 207 1271ରିତୀକା ରାଉତ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ରାଉତ JTV2518017

ପ ୁ /4624809 76 207 1272ବି ୁ ବାରିକ ପି ବୃ ାବନ ବାରିକ OR/06/043/100572
ୀ /4624810 70 207 1273କମଳା ବାରିକ ସା ବିଷ ୁବାରିକ OR/06/043/100573
ୀ /4634811 24 207 1274ଲିଜା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ YVY1030576
ୀ /4634812 24 207 1275ବଖର୍ା ସିଂହ ପି ମରୁଲୀଧର ସିଂହ YVY1030584
ୀ /4634813 48 207 1276ଶା ିଲତା ସିଂହ ସା ମରୁଲୀଧର ସିଂହ OR/06/043/100575
ପ ୁ /4634814 68 207 1277ମରୁଲୀଧର ସିଂହ ପି କା ନ ସିଂହ OR/06/043/100574
ପ ୁ /4634815 31 207 1278ବିଶନାଥ ପତାପ ସିଂ ପି ମରୂଲୀଧର ସିଂ YVY0197335
ପ ୁ /4634816 31 207 1279ଭାରତ ଭୂଷଣ ସିଂ ପି ମରୁଲୀଧର ସିଂ YVY0403881
ପ ୁ /4644817 66 207 1280ମେହଶର ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ OR/06/043/100576
ୀ /4644818 56 207 1281କାଦମିନୀ ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ OR/06/043/100577
ପ ୁ /4644819 29 207 1282ଦିପକ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ JTV2351260
ପ ୁ /4654820 59 207 1283ରାମଚ  େମେହର ପି ଅ ୁର୍ନ େମେହର OR/06/043/100578
ପ ୁ /4664821 33 207 1284ଭରତ ସାହୁ ପି ପରେମଶର ସାହୁ JTV2350973
ୀ /4664822 26 207 1285ତପସିନୀ ସାହୁ ସା ଭରତ ସାହୁ YVY0970970
ପ ୁ /4664823 56 207 1286ପରେମଶର ସାହୁ ପି ସାେହବ ସାହୁ OR/06/043/100579
ୀ /4694824 55 207 1287େପମଲତା ମହାରଣା ସା ମରୁଲିଧର ମହାରଣା OR/06/043/100588
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ପ ୁ /4694825 41 207 1288ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ମରୂଲିଧର ମହାରଣା JTV1425982
ପ ୁ /4694826 40 207 1289ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ମରୂଲି ଧର ମହାରଣା JTV1646694
ୀ /4694827 33 207 1290ଲିନୁ ମହାରଣା ସା ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା YVY0746446
ୀ /4694828 31 207 1291ରିତା ଳି ଓଝା ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରାଣା YVY1093202

ପ ୁ /4704829 70 207 1292ପରୁୁେଷା ମ ଧଳ ପି ଖେଗଶର ଧଳ OR/06/043/100472
ୀ /4704830 63 207 1293େପମଲତା ଧଳ ସା ପରୁୁ ମ ଧଳ OR/06/043/100473

ପ ୁ /4704831 45 207 1294ତପନ ଧଳ ପି ପରୁ ମ ଧଳ JTV1646678
ପ ୁ /4704832 36 207 1295ଦୀପନ କମୁାର ଧଳ ପି ପରୁ ମ ଧଳ JTV2350502
ୀ /4704833 35 207 1296କାେବରୀ ଧଳ ସା ତପନ ଧଳ JTV2350809

ପ ୁ /4714834 50 207 1297ତିନାଥ ମହାକଡୁ ପି ଭକ୍ତ ମହାକଡୁ JTV2350049
ୀ /4714835 45 207 1298ଝୁନୁ ମହାକଡୁ ସା ତିନାଥ ମହାକଡୁ JTV1425834
ୀ /4714836 25 207 1299ନିରୁପମା ମହାକଡୁ ପି ତୀନାଥ ମହାକଡୁ YVY0970996

ପ ୁ /4724837 69 207 1300ଆଦିକ  ପାତ ପି େଯାଗୀ ପାତ OR/06/043/100485
ପ ୁ /4734838 59 207 1301କୃ  େଦହୁରୀ ପି ସାେହବ େଦହୁରୀ OR/06/043/100479
ୀ /4734839 50 207 1302ହୀରା େଦହୁରୀ ସା କୃ  େଦହୁରୀ OR/06/043/100480

ପ ୁ /4734840 37 207 1303େସାମନାଥ େଦହୂରୀ ପି କୃ  େଦହୂରୀ JTV2350924
ୀ /4734841 34 207 1304ବିେନାଦିନୀ େଦହୁରୀ ସା େସାମନାଥ େଦହୁରୀ YVY0309187
ୀ /4734842 31 207 1305ଦୀପିକା େଦହୁରୀ ପି କୃ  େଦହୁରୀ YVY0309195

ପ ୁ /4734843 45 207 1306େଦାଳେଗାବି  ରାଉତ ପି ପେୁରା ମ ରାଉତ YVY0675488
ପ ୁ /4744844 66 207 1307ଶକିର େବେହରା ପି ବଳି େବେହରା OR/06/043/098005
ୀ /4744845 64 207 1308କନିୁ େବେହରା ସା ଶୀକର େବେହରା OR/06/043/098006

ପ ୁ /4744846 35 207 1309ସନାତନ େବେହରା ପି ଶୀକର େବେହରା JTV2407989
ପ ୁ /4744847 33 207 1310ରାମଚ  େବେହରା ପି ଶୀକର େବେହରା JTV2350254
ପ ୁ /4744848 25 207 1311ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଶୀକର େବେହରା YVY0971002
ୀ /4744849 25 207 1312ସ କୁ୍ତା େବେହରା ପି ଅକୁର େବେହରା YVY1151695

ପ ୁ /4744850 65 207 1313ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ମଥରୁା ନ  ଦାସ OR/06/043/100486
ୀ /4754851 73 207 1314ମାଳତୀ େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା OR/06/043/098008
ୀ /4764852 69 207 1315ସଭୁଦା ଦାସ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/100596

ପ ୁ /4764853 35 207 1316ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ଦାସ JTV2350320
ୀ /4764854 33 207 1317ମମତା ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ YVY0675884
ୀ /4774855 98 207 1318ଅମତିୃ ସାହୁ ସା ମକୁୁ  ସାହୁ OR/06/043/098015
ୀ /4774856 78 207 1319ଚତୁରୀ ସାହୁ ସା ପରମା ସାହୁ OR/06/043/098016
ୀ /4784857 35 207 1320ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା JTV2350676

ପ ୁ /4784858 23 207 1321ବଜବ ୁ େବେହରା ପି ବାଦଲ କମୁାର େବେହରା YVY1075852
ୀ /4784859 50 207 1322ଶା ିଲତା େବହୁରା ସା ବାଦଲ େବହୁରା OR/06/043/100553

ପ ୁ /4784860 74 207 1323ବିକଳି ରାଉତ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତ OR/06/043/100622
ୀ /4784861 69 207 1324ଚ ଳା ରାଉତ ସା ବିକଳି ରାଉତ OR/06/043/100766

ପ ୁ /4784862 44 207 1325ବିେରନ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିକାଳି ରାଉତ YVY0174177
ୀ /4784863 19 207 1326ଉ ାଳିକା ରାଉତ ପି େଦାଳେଗାବି  ରାଉତ YVY1267152

ପ ୁ /4784864 80 207 1327ବୀରବର ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/043/098014
ପ ୁ /4794865 48 207 1328େଦେବ  ସାହୁ ପି ନୁହୁରୀ ସାହୁ JTV2350411
ପ ୁ /4794866 22 207 1329ପଦୀପ ସାହୂ ପି େଦେବ ର ସାହୂ YVY1177559
ୀ /4794867 38 207 1330ସ ଯ୍ା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ JTV2350262
ୀ /4794868 56 207 1331ତିେଳାତମା ସିଂ ସା ଭା ର ପଧାନ OR/06/043/098755

ପ ୁ /4804869 73 207 1332କାଳିଆ କେୁଦଇ ପି େମନା କେୁଦଇ OR/06/043/100525
ୀ /4804870 50 207 1333ସ  ୁକେୁଦଇ ସା କାଳିଆ କେୁଦଇ OR/06/043/100526

ପ ୁ /4804871 24 207 1334ସତଯ୍ ର ନ କେୁଦଇ ପି କାଳିଆ କେୁଦଇ YVY0970954
ପ ୁ /4814872 55 207 1335େକଶବ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/100529
ୀ /4814873 26 207 1336ସନିୁତା େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY0728774
ପ ୁ /4814874 50 207 1337ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ YVY1113778
ପ ୁ /5444875 48 207 1338େସକ୍ କନୁା ପି େସକ୍ . ଏସ୍ . ଏମ୍ ତୁଲା YVY1143726
ପ ୁ /PLOT NO-4876 51 207 1339ରବୀ  କମୁାର ଦାସ ରବି  ଚ - ବିକାଶ ର ନ ଦାସ YVY1307008
ୀ /41/15634877 42 207 1340ମମତା ସାହୂ - ସେରାଜ ବସିନୀ ବିସ୍ଵାଲ YVY1311455
ପ ୁ /41/15634878 19 207 1341ପୀତମ ସାହୂ - ସେରାଜ ବସିନୀ ବିସ୍ଵାଲ YVY1311794
ୀ /gandhi pa4879 31 207 1342େକୗଶଲଯ୍ା େମାହ ି ପି ହଜୁ ଦାସ  YVY1316793
ୀ /2184880 19 207 1343ପଜୂା ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ YVY1327618
ପ ୁ /2144881 21 207 1344ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଡମରୁଧର େବେହରା YVY1327659
ପ ୁ /4184882 19 207 1345ଅସିନ୍ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା YVY1327675
ୀ /4744883 25 207 1346ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YVY1327683
ୀ /714884 22 207 1347ସନିୁତା ଦାସ ସା ସପନ କମୁାର ଦାସ YVY1327717
ୀ /4194885 31 207 1348ମାମନୁୀ ଛାେଟାଈ ସା ନଟବର େଜନା YVY1327766
ୀ /2754886 18 207 1349ସେ ାଷିନୀ ସାହୁ ପି ଶବି ଶ ର ସାହୁ YVY1334705
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ୀ /104887 18 207 1350ଅନନଯ୍ା େବେହରା ପି ନିମର୍ଳ େବେହରା YVY1334721
ୀ /4384888 18 207 1351େଦବସିତା ମହାକଡୁ ପି ପୱାନନ େଗୗଡ YVY1334739
ୀ /2064889 18 207 1352ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାୟ ପି ପଭାତ କମୁାର ରାୟ YVY1334747

ପ ୁ /464890 18 207 1353ସପନ୍ା ରାଣୀ ସାହୁ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ YVY1334762
ୀ /2214891 18 207 1354ଶଭୁସିତା ସାହୁ ପି ଦୀନବ  ୁସାହୁ YVY1334788

ପ ୁ /1324892 42 207 1355ସସୁା ା ପଧାନ ପଧାନ ପି ସସୁା ା ପଧାନ YVY1350222
ପ ୁ /41/15634893 48 207 1356ପବୀନ କମୁାର ସାହୂ - ସେରାଜ ବସିନୀ ବିସ୍ଵାଲ YVY1350743
ୀ /4154894 22 207 1357ଶା ି ରାୟ ସା େଛାଟୁ ରାଏ YVY1354786

ପ ୁ /2804895 20 207 1358ଅବିନାଶ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା YVY1354794
ୀ /999994896 18 207 1359ସଯୁଯ୍ର୍ସିତା ପ ନାୟକ ସା କୃଷର୍  ଚ  ପ ନାୟକ YVY1354802

ପ ୁ /4184897 18 207 1360ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY1354810
ୀ /534898 21 207 1361ପିତୀ ପଧାନ ପି ପକାଶ ପଧାନ YVY1354828

ପ ୁ /5474899 21 207 1362ଚ ନ ମାରା ି ପି ଘନ ମାରା ି YVY1354885
ପ ୁ /1344900 19 207 1363ଅଭୟ େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା YVY1354893
ୀ /5464901 22 207 1364ଗ ା ମହା ି ସା ବିେବକ ମହା ି YVY1354901

ପ ୁ /514902 20 207 1365ବିକାଶ ସାହୁ ପି ସଧୁୀର ସାହୁ YVY1354919
ୀ /4644903 31 207 1366ଶଭୁସ ିତା ବିଶାଳ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ YVY1354927
ୀ /5484904 67 207 1367ପମିଳା େଦଈ ସା ରବି  ସାହୁ YVY1354935
ୀ /3294905 26 207 1368ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ YVY1354943
ୀ /5474906 46 207 1369ଅନିତା ଦାସ ସା କୃ  ଚ  ଦାସ YVY1354950
ୀ /2534907 19 207 1370ଝୁନୁଲତା ସାଇଁ ସା ଲଲାଟ କିେଶାର ପଧାନ YVY1354968
ୀ /264908 20 207 1371ରଶିତା ସାହୁ ସା ଚ ନ କମୁାର େଜନା YVY1354976
ୀ /1754909 24 207 1372େମାନାଲିସା େବେହରା ସା େଗୗରାଂଗ େବେହରା YVY1355015

ପ ୁ /2604910 65 207 1373ମାକର୍  ସା ପି ଇ ମଣି ସା YVY1355023
ପ ୁ /394911 18 207 1374ସଦୁଶର୍ନ ପଢ଼ିଆରୀ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଢ଼ିଆରୀ YVY1355031
ୀ /3754912 22 207 1375ମମତା ମାହାେ ା ସା ଧେନଶର ମାହାେ ା YVY1355049
ୀ /3664913 30 207 1376ପତିମା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା YVY1355056

ପ ୁ /5454914 27 207 1377ଦିବାକର ସାହୁ ପି ନରି ସାହୁ YVY1355064
ପ ୁ /5464915 22 207 1378ବିେବକ ମହା ି ପି କା ିର୍କ ମହା ି YVY1355072
ୀ /04916 41 208 1ସ କୁ୍ତା ପଧାନ ସା ର ନ କମୁାର ପଧାନ JTV2646727

ପ ୁ /BALICHHA4917 30 208 2ଆର ସମୁନ ପି ଆର କି ା YVY0677021
ପ ୁ /neheru co4918 21 208 3ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା  ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା YVY1212638
ୀ /NEHERU CO4919 56 208 4ସାଂତୀ ବାରିକ ସା ଡମରୁୁଧର Odisha YVY1082981
ୀ /NEHERU CO4920 24 208 5ସଲିନା େବଗମ୍ ସା ସାଜିଦ ଖଁା YVY1082924
ୀ /NEHERU CO4921 65 208 6ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ସବୁାଷ େବେହରା YVY1083062
ୀ /NEHERU CO4922 25 208 7ପିଂକୀ େବେହରା ପି ମହାଵୀର େବେହରା YVY1083070

ପ ୁ /NEHERU CO4923 22 208 8ରାଜ୍କିେଶାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ Odisha YVY1123736
ୀ /NEHERU CO4924 22 208 9ପଜୁା େବେହରା ପି ରାମ ଚଂଦ Odisha YVY1083021

ପ ୁ /NEHERU CO4925 57 208 10ସକୁୁ େଭାଇ ପି ମଳିୂଆ େଭାଇ YVY1083146
ପ ୁ /NEHERU CO4926 22 208 11ଚତୁରା େଭାଇ ପି ମେହସର େଭାଇ YVY1083120
ୀ /NEHERU CO4927 22 208 12ପଭାସୀନୀ ଡାଂଗା ପି େଗାବିଂଦା Odisha YVY1123744
ୀ /NEHERU CO4928 21 208 13ଦୀପିକା ଦାଶ ପି ନିରଞନ Odisha YVY1083005
ୀ /NEHERU CO4929 25 208 14ମମତା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY1082940

ପ ୁ /NEHERU CO4930 57 208 15େନତାନ  ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ YVY1083054
ୀ /NEHERU CO4931 42 208 16ଗୀତାଞଳୀ ନାୟକ ସା ସବୂଳ ନାୟକ YVY1083096
ୀ /NEHERU CO4932 24 208 17ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ର ୀତା Odisha YVY1082965
ୀ /NEHERU CO4933 23 208 18ପତିମା ନାୟକ ପି େନତାନ  Odisha YVY1082957
ୀ /NEHERU CO4934 22 208 19ସରସ୍ଵତୀ ନାୟକ ପି ସବୁଳ ନାୟକ YVY1083104
ୀ /NEHERU CO4935 21 208 20ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର Orissa YVY1082999
ୀ /NEHERU CO4936 21 208 21ରଶୀତା ପେଲଇ ପି କୃ  Odisha YVY1082973
ୀ /NEHERU CO4937 23 208 22ପିୟଦସ ିର୍ନି ପ ା ପି ଜୀବନ ପ ା YVY1083039
ୀ /NEHERU CO4938 23 208 23ସାବିତୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ରାେଜ  ପାଣିଗାହୀ YVY1083088
ୀ /NEHERU CO4939 21 208 24ରାଜଲକ୍ଷୀ ପରିଡ଼ା ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ପରିଡା YVY1083013
ପ ୁ /NEHERU CO4940 23 208 25ତାପସ ପଧାନ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ YVY1083195
ପ ୁ /NEHERU CO4941 31 208 26ସବୁାଷ ସାହୂ ପି ସେ ାଷ ସାହୁ YVY1083187
ୀ /NEHERU CO4942 29 208 27େଜଯ୍ାତୀମୟୀ ସାହୁ ପି ବିଚିତ େମାହନ ସାହୁ YVY1083047
ୀ /NEHERU CO4943 27 208 28ସଂଗୀତା ସାହୁ ସା ସାଂତନୁ କମୁାର ସାହୁ YVY1083112
ୀ /NEHERU CO4944 23 208 29ସଭୁଶୀ ସାହୂ ସା ପି  ୁସାହୁ YVY1083138
ୀ /NEHERU CO4945 31 208 30ପଭାସିନୀ ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସ୍ଵାଇଁ YVY1083203
ପ ୁ /NEHERU CO4946 22 208 31ସେରାଜ ସାଇଁ ପି ଗେଜଂଦ Odisha YVY1123728
ୀ /NEHURU CO4947 25 208 32ବି ିସ େବଗମ ସା ଖାଲିକ ଖଁା YVY1082916
ୀ /014948 67 208 33ଛବି ଦଲଦଲା ସା ଅରକ୍ଷିତ ଦଲଦଲା YVY1064484
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ପ ୁ /14949 64 208 34ଅରକି୍ଷତ ଜଗଦଲା ପି ଲ ର ଜଗଦଲା YVY0176552
ପ ୁ /24950 45 208 35କଶୁ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ JTV1423094
ୀ /24951 40 208 36ସଷୁମା ଦାସ ସା କଶୁ ଦାସ JTV1422658

ପ ୁ /24952 20 208 37ସେରାଜ ଦାସ ପି କସୁ ଦାସ YVY1211804
ପ ୁ /34953 69 208 38ଡ଼ମରୁ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ OR/06/043/104004
ୀ /34954 69 208 39ମନୁ ନାୟକ ସା ଡ଼ମରୁ ନାୟକ OR/06/043/104005

ପ ୁ /44955 60 208 40ଡମରୁଧର ବାରିକ ପି ବିଶନାଥ ବାରିକ JTV1422088
ୀ /44956 76 208 41ଶକିୁ ପେୁଟଲ ସା ଭଲ ପେୁଟଲ OR/06/043/104007

ପ ୁ /54957 65 208 42ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େମେହର ପି ମାକର୍  େମେହର OR/06/043/104008
ୀ /54958 55 208 43ଭାମା େମେହର ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େମେହର JTV1422351

ପ ୁ /54959 36 208 44ରେମଶ ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ JTV2646917
ୀ /064960 31 208 45ସସିତା ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ YVY0969774

ପ ୁ /64961 57 208 46ବସ  ପଧାନ ପି େଗାେଲଖ ପଧାନ OR/06/043/104010
ୀ /64962 53 208 47ବାସ ି ପଧାନ ସା ବସ  ପଧାନ OR/06/043/104011
ୀ /64963 31 208 48ପଭାତି ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ YVY0677120
ୀ /64964 44 208 49ମାଧରୁୀ ପଧାନ ପି େଗାେଲଖ ପଧାନ JTV1423045

ପ ୁ /64965 34 208 50ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ମଦନ ସାହୁ JTV2647220
ୀ /074966 19 208 51ନୟନା ସିଂ ପି ବାବୁଲା ସିଂ YVY1266543
ୀ /74967 64 208 52ସ  ୁେବେହରା ସା ରାମ େବେହରା OR/06/043/104013

ପ ୁ /74968 43 208 53ବାବୁଲି ସିଂ ପି ଯଗୁଳ ସିଂ JTV1423144
ୀ /74969 38 208 54ଝୁନୁ ସିଂ ସା ବାବୁଲା ସିଂ JTV1423193
ୀ /84970 73 208 55ଶା ି ସାହୁ ସା ମଦନ ସାହୁ OR/06/043/104015
ୀ /94971 38 208 56ତିେଳା ମା ମଲିକ ପି ସଦୁାମ ମଲିକ JTV1423656
ୀ /94972 63 208 57ସେୁଲାଚନା ମଲିକ ସା ସଦୁାମ ମଲିକ OR/06/043/104017
ୀ /104973 78 208 58ଭୂମି ସାହୁ ସା ଧବଳ ସାହୁ OR/06/043/104018

ପ ୁ /104974 50 208 59ତୀେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଧବଳ ସାହୁ OR/06/043/104019
ୀ /104975 48 208 60କନିୁ ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0706234

ପ ୁ /104976 26 208 61ନିର ନ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0856922
ୀ /104977 21 208 62ବାସଂତୀ ସାହୂ ସା ନିର ନ ସାହୂ YVY1177260

ପ ୁ /114978 55 208 63େଗାକଳୁ ଚ  ସାହୁ ପି ବାଜି ସାହୁ OR/06/043/105001
ୀ /114979 53 208 64ସମୁୀ ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0991463

ପ ୁ /114980 69 208 65କୃ  େସଠୀ ପି ଶକୁଟୁୀ େସଠୀ OR/06/043/104020
ୀ /114981 57 208 66କନୁୀ େସଠୀ ସା କୃ  େସଠୀ YVY1069939

ପ ୁ /124982 72 208 67ନାବା ମହାକଡୁ ପି େଗାବି  ମହାକଡୁ YVY1069285
ୀ /124983 39 208 68ଶା ି ପଧାନ ସା ସ ୟ ପଧାନ JTV2646735

ପ ୁ /124984 84 208 69ବୀରବର ରଣା ପି ବା ାନିଧି ରଣା JTV1586403
ପ ୁ /124985 73 208 70ନାରଣ ରଣା ପି ବା ାନିଧି ରଣା OR/06/043/104025
ପ ୁ /134986 22 208 71ଚ ନ େମେହର ପି ଅ ରଯର୍ାମୀ େମେହର YVY1064880
ପ ୁ /134987 93 208 72ବାସେୁଦବ ସାହାଣୀ ପି ଉପ ସାହାଣୀ OR/06/043/104027
ୀ /144988 69 208 73େବ  ସାହାଣୀ ସା ଭା ର ସାହାଣୀ OR/06/043/104029

ପ ୁ /144989 43 208 74ନ ୀ ସାହାଣୀ ପି ଭା ର ସାହାଣୀ JTV1586221
ୀ /144990 37 208 75ସସିତା ସାହାଣୀ ସା ନ ୀ ସାହାଣୀ JTV1586239

ପ ୁ /154991 67 208 76ରାଧ ୁସାହୁ ପି ଅ ରା ସାହୁ OR/06/043/104031
ୀ /154992 64 208 77ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ରାଧ ୁସାହୁ OR/06/043/104032

ପ ୁ /154993 28 208 78େକଶବ ଚ  ସାହୁ ପି ରାଧ ୁସାହୁ YVY0677468
ୀ /154994 24 208 79ମାଳତୀ ସାହୂ ସା େକଶବ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1236363

ପ ୁ /164995 86 208 80ଦୁଃଶାସନ ମହାରଣା ପି ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/104033
ୀ /174996 76 208 81ସଖି େଭାଇ ସା ଭୀମ େଭାଇ OR/06/043/104037

ପ ୁ /184997 66 208 82ଲାଲୁ େଭାଇ ପି େଦବାଧି େଭାଇ OR/06/043/104038
ୀ /184998 40 208 83ଗୀତା େଭାଇ ପି ଲାଲୁ େଭାଇ JTV1475268
ପ ୁ /184999 36 208 84ପରେମଶର େଭାଇ ପି ଲାଲୁ େଭାଇ JTV2646909
ପ ୁ /185000 34 208 85ରାଜୁ େଭାଇ ପି ଲାଲୁ େଭାଇ JTV2646867
ପ ୁ /185001 48 208 86ବିେନାଦ େମେହର ପି ବାଳମକୁ  େମେହର JTV1423581
ୀ /185002 41 208 87ସରସତୀ େମେହର ସା ବିେନାଦ େମେହର OR/06/043/104040
ପ ୁ /185003 25 208 88ଯାଦବ େମେହର ପି ବିେନାଦ େମେହର YVY0970327
ପ ୁ /195004 42 208 89ତରଣୀେସନ ପରିଡା ପି କଶୁ ପରିଡା JTV1423318
ୀ /195005 39 208 90ମାନସୀ ପରିଡା ସା ତରଣୀେସନ ପରିଡା JTV2647105
ୀ /195006 62 208 91ଶକୁମୁାରୀ ପରିଡ଼ା ସା ନବଘନ ପରିଡ଼ା OR/06/043/104042
ୀ /205007 79 208 92ଦୁଃଖି ପଧାନ ସା େଲାଚନ ପଧାନ OR/06/043/104043
ୀ /215008 76 208 93ପାର ବରାଳ ସା କୃ ଚ  ବରାଳ OR/06/043/104045
ପ ୁ /215009 23 208 94ରାେକଶ ବରାଳ ପି କଶୁଆି ବରାଳ YVY1074848
ୀ /225010 49 208 95ବାସ ୀ ପେଲଇ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ପେଲଇ YVY0677518
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ୀ /235011 48 208 96ପତନି ପେଲଇ ସା କୃ  ପେଲଇ JTV1422237
ୀ /235012 23 208 97ସଜୁତା ପେଲଇ ପି କୃ  ପେଲଇ YVY1031210
ୀ /235013 69 208 98ହାଡ଼ିଆଣି େସଠୀ ସା ଜଗା େସଠୀ OR/06/043/104050

ପ ୁ /245014 90 208 99ଡୁଗରୁୁ ଖମାରୀ ପି ଇଶର ଖମାରୀ OR/06/043/104054
ୀ /245015 73 208 100ସତଯ୍ ଖମାରୀ ସା ଡୁଗରୁୁ ଖମାରୀ OR/06/043/104055

ପ ୁ /245016 40 208 101ମହାେଦବ ଖମାରୀ ପି ଡୁବୁରୁ ଖମାରୀ OR/06/043/104056
ୀ /245017 24 208 102ମଧସିୁତା ଖମା ପି ମହାେଦବ ଖମାରୀ YVY0969899

ପ ୁ /255018 52 208 103ଅଜୟ େଗାଛି ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  େଗାଛି OR/06/043/104058
ୀ /255019 48 208 104ମ  ୁେଗାଛି ସା ଅଜୟ େଗାଛି OR/06/043/104059

ପ ୁ /255020 28 208 105ମଳୟ େଗାଛି ପି ମନୁ େଗାଛି YVY0676775
ପ ୁ /255021 26 208 106େସୗମିତୀ ର ନ େଗା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର େଗା ି YVY0905729
ପ ୁ /255022 22 208 107େଜଯ୍ାତି ର ନ େଗାଛୀ ପି ଅଜୟ େଗାଛୀ YVY1143056
ପ ୁ /255023 55 208 108କୃ  ପଲାଇ ପି ଭିକାରୀ ପଲାଇ JTV1422815
ୀ /255024 66 208 109ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ଭାଇଗ ସାଇଁ OR/06/043/104057

ପ ୁ /255025 50 208 110ପବିତ ସାଇଁ ପି ଭାଇଗ ସାଇଁ OR/06/043/104060
ୀ /255026 43 208 111ବିେନାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ପବିତ ସାଇଁ OR/06/043/104178
ୀ /255027 42 208 112ସ  ୁସାଇଁ ସା ଭାଇଗ ସାଇଁ JTV1422674

ପ ୁ /265028 34 208 113ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା YVY1031186
ୀ /265029 29 208 114କନିୁ ରାଉତ ପି ଜୟଲାଲ ରାଉତ YVY0677492

ପ ୁ /265030 74 208 115ରତନ୍ ାକର େସଠୀ ପି େବୖରାଗି େସଠୀ JTV1675412
ୀ /275031 27 208 116ମଧସିୁତା ପରିଡା ପି ଧରଣିଧର ପରିଡା YVY0728840
ୀ /275032 49 208 117ଚି ାମଣି ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/043/104064

ପ ୁ /275033 33 208 118ନିର ନ ସାହୂ ପି ବଳରାମ ସାହୂ YVY1063429
ୀ /275034 30 208 119ଲଳିତା ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0728824

ପ ୁ /285035 49 208 120ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା ପି ସକୁ େବେହରା OR/06/043/104065
ୀ /285036 45 208 121ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/104983

ପ ୁ /285037 25 208 122ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େବେହରା YVY0905059
ୀ /285038 24 208 123ଲି ିମୟୀ େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା YVY0969808

ପ ୁ /285039 49 208 124କାହନ୍ଚୁରଣ ପଧାନ ପି ଡେଲଶର ପଧାନ OR/06/043/100621
ପ ୁ /295040 47 208 125ସଧିୁର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ OR/06/043/104069
ୀ /295041 44 208 126ବବିତା ସାହୁ ସା ଶଶିରିକମୁାର ସାହୁ JTV1586361
ୀ /295042 42 208 127ଲାବଣଯ୍ ସାହୁ ସା ସଧିୁର ସାହୁ JTV1422989
ୀ /305043 41 208 129ସ ଲୁତା ନାଥ ସା ବିପିନି ନାଥ JTV1422963
ୀ /305044 26 208 130ସେରାଜିନୀ ନାଥ ପି ବିପିବି ନାଥ YVY0857094

ପ ୁ /305045 22 208 131େସାମନାଥ ନାଥ ପି ବିପିନ ନାଥ YVY1177450
ପ ୁ /315046 58 208 133ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ ପି ତିଳ ପଧାନ OR/06/043/105043
ୀ /315047 54 208 134ପତିମା ପଧାନ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ OR/06/043/105044

ପ ୁ /315048 54 208 135ଶଶିରିକମୁାର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ JTV1586379
ପ ୁ /325049 43 208 136ରାେଜ  ପାଣିଗାହୀ ପି େଗୗରା  ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/105137
ୀ /325050 28 208 138ସରଜିନୀ ପାଣିଗାହି ପି ରାେଜ  ପାଣିଗାହି YVY0676676
ୀ /325051 26 208 139ସଭୁଦା ପାଣିଗାହୀ ପି ରାେଜ  ପାଣିଗାହୀ YVY0857052
ୀ /325052 25 208 140େକୗଶଲଯ୍ା ପାଣିଗାହି ପି ରାେଜ  ପାଣିଗାହି YVY0905117
ୀ /325053 30 208 141ସମିୁତା ପାଣୀଗହି ସା ରାେଜ  ପାଣୀଗାହୀ YVY0969832

ପ ୁ /325054 31 208 142ଅନ ନାରାୟଣ ସାମଲ ପି ଶୀପତୀ ସାମଲ YVY0969873
ୀ /335055 49 208 143କନିୁ େସଠୀ ସା ଧିର େସଠୀ OR/06/043/104245
ୀ /335056 38 208 144ବାସ ୀ େସଠୀ ପି ଧୀର େସଠୀ JTV2647188

ପ ୁ /345057 46 208 145ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ବନମାଳି ରାଉତ OR/06/043/104083
ୀ /345058 40 208 146ପତିମା ରାଉତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ JTV1423771

ପ ୁ /345059 67 208 147ବନମାଳି ରାଉତ ପି ଅଧିକାରୀ ରାଉତ OR/06/043/104081
ୀ /345060 62 208 148ରମା ରାଉତ ସା ବନମାଳି ରାଉତ OR/06/043/104082
ୀ /355061 26 208 149ରୁପା ଅମାତ ପି କିେଶାର ଅମାତ YVY0970202
ପ ୁ /355062 66 208 151ଚକଧର ମାଝୀ ପି ମଣି ମାଝୀ OR/06/043/104084
ୀ /355063 42 208 152ପମିଳା ମାଝୀ ପି ଚକଧର ମାଝୀ JTV1423300
ୀ /355064 30 208 153ଉମିର୍ଳା ମାଝି ପି ଚକଧର ମାଝି YVY0677294
ପ ୁ /365065 64 208 154େକଶରୀ େଭାଇ ପି ଘଟୁୁ େଭାଇ OR/06/043/104086
ୀ /365066 82 208 155ସର େମକାପ ସା ବିମାଧର େମକାପ YVY0811331
ପ ୁ /375067 56 208 156ଖଦିୁରାମ ସିଂ ପି ବାଇଧର ସିଂ OR/06/043/104088
ୀ /375068 54 208 157ନୟନା ସିଂ ସା ଖଦିୁରାମ ସିଂ OR/06/043/105079
ୀ /375069 27 208 158ସସିତା ସିଂ ପି ଖଦିୁରାମ ସିଂ YVY0857128
ପ ୁ /375070 26 208 159ପଶା  ସିଂ ପି ଖବିୁରାମ ସିଂ YVY0857144
ୀ /385071 86 208 160ଶଶୁୀଳା ରାଉତ ସା ବା ା ରାଉତ OR/06/043/104090
ୀ /395072 38 208 161େସୗଭାଗିନୀ ନାଥ ସା ଶୀଧର ନାଥ YVY0969915
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ପ ୁ /395073 37 208 162ଶୀଧର ନାଥ ପି ଚିହୁର ନାଥ YVY0969923
ପ ୁ /395074 36 208 163ହରି ସାହୁ ପି କା ାଳି ସାହୁ YVY0857136
ୀ /395075 31 208 164ସରସତୀ ସାହୁ ସା ହରି ସାହୁ YVY0729046

ପ ୁ /395076 47 208 165ଦଶରଥ ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/043/104092
ୀ /395077 47 208 166ସକୁା ି ସାଇଁ ସା ଦଶରଥ ସାଇଁ OR/06/043/104093
ୀ /395078 29 208 167ବ ନା ସାଇଁ ପି ଦଶରଥ ସାଇଁ YVY0677047

ପ ୁ /395079 28 208 168ସଦାଶବି ସାଇଁ ପି ଦଶରଥ ସାଇଁ YVY0676858
ୀ /395080 26 208 169ରି ି  ସାଇଁ ପି ଦାଶରଥି ସାଇଁ YVY0857037

ପ ୁ /405081 69 208 170ଦିନବ ୁ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/104099
ୀ /405082 58 208 171ଶା ି େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା OR/06/043/104100

ପ ୁ /405083 28 208 172ସନାତନ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0676817
ୀ /405084 23 208 173ରଶୀତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YVY1070135
ୀ /415085 69 208 174ଶୀମତୀ େବେହରା ସା େକଦାର େବେହରା OR/06/043/104102

ପ ୁ /425086 50 208 175କେୁବର େଭାଇ ପି ବୁ ିଆ େଭାଇ OR/06/043/104103
ୀ /425087 45 208 176ଯଜ୍ଞେସନୀ େଭାଇ ସା କେୁବର େଭାଇ YVY0857060
ୀ /425088 26 208 177ମାମି େଭାଇ ପି କେୁବର େଭାଇ YVY0856906

ପ ୁ /425089 25 208 178ଜିେତ  ବିଶାଳ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ବିଶାଳ YVY1072834
ପ ୁ /425090 56 208 179କୃ  େଜନା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଜନା OR/06/043/104105
ୀ /425091 52 208 180ଦମୟ ି େଜନା ସା କୃ  େଜନା OR/06/043/105021
ୀ /425092 25 208 181ମମତା େଜନା ପି କୃ  େଜନା YVY1056308

ପ ୁ /425093 22 208 182ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା ପି କୃ  ଚ  େଜନା YVY1218684
ୀ /435094 66 208 183ସେୁଲାଚନା େସଠୀ ସା ଶଚୀ େସଠୀ OR/06/043/104109
ୀ /445095 85 208 184କମଳା େସଠୀ ସା ମଷୁା େସଠୀ OR/06/043/104113
ୀ /445096 51 208 185ତାରା େସଠୀ ସା ମ ୁ େସଠୀ OR/06/043/104112

ପ ୁ /445097 24 208 186ଭାଗିରଥି େସଠୀ ପି ମ ୁ େସଠୀ YVY1064948
ପ ୁ /455098 68 208 187ପାନବୁଡୁ େଭାଇ ପି ଈ ଜିତ େଭାଇ OR/06/043/104114
ୀ /455099 52 208 188ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ପାନବୁଡ଼ୁ େଭାଇ OR/06/043/104115
ୀ /475100 59 208 189ସରସତୀ େସଠୀ ସା ଅଖିଳ େସଠୀ YVY0806828

ପ ୁ /475101 63 208 190ମହନି ସିଂ ପି େଗଲାମଣି ସିଂ OR/06/043/104118
ପ ୁ /485102 54 208 191ପିତାମର ପଧାନ ପି ବା ା ପଧାନ YVY0856997
ୀ /485103 43 208 192େମନକା ପଧାନ ସା ପିତମର ପଧାନ YVY0856989

ପ ୁ /485104 38 208 193ପବୀଣ େସଠୀ ପି ଅଖିଳ େସଠୀ JTV1475540
ୀ /485105 38 208 194ଶା ି େସଠୀ ସା ପବୀଣ େସଠୀ JTV1475557

ପ ୁ /495106 68 208 195ବିକମ ବିଶାଳ ପି ପରିକ୍ଷିତ ବିଶାଳ OR/06/043/104121
ପ ୁ /505107 62 208 196ବଳରାମ ଦାସ ପି ସଇତା ଦାସ OR/06/043/104122
ୀ /505108 55 208 197କବିତା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ OR/06/043/104123
ୀ /505109 29 208 198ଲଳିତା ଦାସ ସା କିେଶାର ମଲିକ YVY1184431
ୀ /505110 23 208 199ସସୀତା ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YVY1057900

ପ ୁ /515111 73 208 200ବଜବ ୁ ମାଥର୍ା ପି େମରୁ ମାଥର୍ା YVY0706028
ୀ /515112 79 208 201ରଇବାରୀ ପଧାନ ସା ଡମରୁୁ ପଧାନ OR/06/043/104124
ୀ /525113 28 208 202ଝିଲି କମୁାରୀ ବିେଷାୟୀ ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY1218502
ପ ୁ /525114 68 208 203ଲି ରାଜ େଜନା - ଲକ୍ଷୀ େଜନା OR/06/043/104125
ୀ /525115 63 208 204ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଲି ରାଜ େଜନା OR/06/043/104126

ପ ୁ /525116 38 208 205ପସା  କମୁାର େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା YVY0970251
ପ ୁ /525117 38 208 206ସେ ାଷକମୁାର େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା YVY0970277
ପ ୁ /525118 44 208 207ସତଯ୍ବତ ରଥ ପି ପ ୃ ର୍ ଚ  ରଥ YVY0402958
ୀ /535119 57 208 208ସରସତୀ େବେହରା ସା ରବିନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/104130

ପ ୁ /535120 27 208 209ସମୁ  େବେହରା ପି ମ ୀବର େବେହରା YVY0676981
ପ ୁ /545121 60 208 210ଜିବନ ପ ା ପି ବାବାଜୀ ପ ା OR/06/043/104381
ୀ /545122 50 208 211ସଜୁତା ପ ା ସା ଜୀବନ ପ ା OR/06/043/104382
ୀ /545123 26 208 213େସୗଦାମିନୀ ପ ା ପି ଜିବନ ପ ା YVY0857201
ପ ୁ /555124 51 208 214ଇଶର ପେଟଲ ପି ପରୁୁ ମ ପେଟଲ JTV1422328
ୀ /555125 45 208 215କନିୁ ପେଟଲ ସା ଇଶର ପେଟଲ JTV1422286
ପ ୁ /555126 20 208 216ଲବ ପେଟଲ ପି ଇଶର ପେଟଲ YVY1218569
ୀ /565127 49 208 217ବାସ ି ବାରିକ ସା ଚକଧର ବାରିକ OR/06/043/104140
ୀ /565128 33 208 218ମାନସୀ ବାରିକ ପି ଚକଧର ବାରିକ JTV2647139
ପ ୁ /565129 29 208 219ଚି ର ନ ବାରିକ ପି ଚକଧର ବାରିକ YVY0676916
ୀ /565130 26 208 220ଜୟ ି ବାରିକ ପି ଚକଧର ବାରିକ YVY0856914
ପ ୁ /575131 54 208 221କିେଶାର ସାହୁ ପି ଶକୁ ସାହୁ OR/06/043/104141
ୀ /575132 49 208 222େଗୗରି ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/104142
ପ ୁ /575133 29 208 223େସୖମଯ୍ ରଂଜନ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YVY0402966
ୀ /585134 47 208 225ଛାୟାରାଣୀ ଦାଶ ସା ନିର ନ ଦାଶ OR/06/043/104144
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ପ ୁ /585135 26 208 226ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ YVY0856880
ୀ /595136 30 208 227ବନିତା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା YVY0375014

ପ ୁ /595137 58 208 228େଗାବି  ଚ  ଡ଼ା ପି କା ିର୍କ ଡ଼ା OR/06/043/104146
ୀ /595138 57 208 229ଉମିର୍ଳା ଡା ସା େଗାବି  ଡା OR/06/043/104147
ୀ /595139 28 208 230ଲକ୍ଷୀ ଡା ପି େଗାବି  ଚ  ଡା YVY0677377
ୀ /595140 26 208 231କମଳା ଡା ପି େଗାବି  ଚ  ଡା YVY0856872
ୀ /605141 26 208 233ସଭୁଦା ସାହୂ ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY1184365
ୀ /615142 86 208 234ବା ି  େଦଇ ସା ଝରି େବେହରା OR/06/043/104150

ପ ୁ /635143 48 208 235ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା OR/06/043/104155
ୀ /635144 43 208 236େମନକା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV1666130
ୀ /635145 43 208 237ସୀତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YVY1211663

ପ ୁ /635146 26 208 238ନବ କିେଶାର େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା YVY0905133
ପ ୁ /645147 47 208 239ନାରାୟଣ େସଠ ପି ମରୂଲି େସଠ OR/06/043/104157
ୀ /645148 46 208 240ସଷୁମା େସଠ୍ ସା ନାରାୟଣ େସଠ୍ JTV1422161
ୀ /645149 21 208 241ପିୟ ା େସଠ ପି ନାରାୟଣ େସଠ YVY1211838
ୀ /655150 33 208 242ନୂତନ ଦଳାଇ ପି ଶୀରାମଚ  ଦଳାଇ JTV2646891

ପ ୁ /655151 58 208 243ହାଡୁବ ୁ ମଦୁୁଲି ପି ଜମ ୁମଦୁୁଲି OR/06/043/104168
ୀ /655152 55 208 244ସ ର୍ଲତା ମଦୁୁଲି ସା ହାଡିବ ୁ ମଦୁୁଲି OR/06/043/104162
ୀ /655153 29 208 245ଲିପିକା ମଦୁୁଲି ପି ହାଡିବ ୁ ମଦୁୁଲି YVY0676866

ପ ୁ /655154 24 208 246ନିହାର ର ନ ମଦୁୁଲି ପି ହାଡିବ ୁ ମଦୁୁଲି YVY1218452
ପ ୁ /665155 52 208 247ଶକୁୁ ଦାସ ପି କାନାୟା ଦାସ OR/06/043/104165
ପ ୁ /665156 48 208 248ସହେଦବ ଦାସ ପି କାନାୟା ଦାସ OR/06/043/104166
ୀ /665157 43 208 249ନଳିନୀ ଦାସ ସା ଶକୁ ଦାସ YVY0677260
ୀ /665158 41 208 250ପଦା ଦାସ ସା ସହେଦବ ଦାସ YVY0676924
ୀ /665159 88 208 251ଆଦିଆ ଦାଶ ସା କାନାୟା ଦାଶ OR/06/043/104164
ୀ /675160 86 208 252ରଜନୀ େବୱା ସା ମେହ  ଦାସ YVY1069319
ୀ /675161 75 208 253ଚାରୁଲତା େଦାରା ସା ଜାନକୀ େଦାରା JTV1423284

ପ ୁ /675162 45 208 254ପବନା େଦାରା ପି ଜାନକି େଦାରା JTV1422278
ୀ /675163 40 208 255କନକ େଦାରା ସା ପବନା େଦାରା JTV1422245

ପ ୁ /675164 40 208 256ସନାତନ େଦାରା ପି ଜାନକୀ େଦାରା JTV1423466
ୀ /675165 36 208 257ଜୟକା ି େଦାରା ସା ସନାତନ େଦାରା YVY0676585

ପ ୁ /675166 20 208 258ପଦୀପ କମୁାର େଦାରା ପି ପବନା େଦାରା YVY1211275
ୀ /685167 60 208 259ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ JTV1475391

ପ ୁ /685168 57 208 260ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ପାରୁ ଦାସ OR/06/043/104169
ୀ /685169 31 208 261ସକୁା ି ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0728949

ପ ୁ /685170 29 208 262ଶବି ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0677443
ୀ /685171 22 208 263ନମିତା ମଲିକ ସା ଶବି ଦାସ YVY1218718

ପ ୁ /695172 58 208 264ଅରବି  େଭାଇ ପି ଡୁଲୁ େଭାଇ OR/06/043/104172
ୀ /695173 49 208 265ସ ୁ ରୀ େଭାଇ ସା ଅରବି  େଭାଇ OR/06/043/104173

ପ ୁ /695174 44 208 266ଅେଶାକ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅରବି  େଭାଇ JTV1475466
ୀ /695175 38 208 267ଅହଲଯ୍ା େଭାଇ ସା ଅେଶାକ େଭାଇ JTV1644277
ୀ /695176 33 208 268ସମୁତୀ େଭାଇ ପି ଅରବି  େଭାଇ YVY0175554

ପ ୁ /695177 32 208 269ସା ନୁ େଭାଇ ପି ଅରବି  େଭାଇ YVY0175562
ୀ /695178 29 208 270ରିନା େଭାଇ ସା ସା ନୁ େଭାଇ YVY0676650
ୀ /715179 83 208 271କମଳା ସାହୁ ସା ଅରଖିତ ସାହୁ OR/06/043/104176

ପ ୁ /715180 51 208 272ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅରଖିତ ସାହୁ OR/06/043/104177
ୀ /715181 41 208 273ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ JTV2677805

ପ ୁ /725182 48 208 274ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV1423755
ୀ /725183 43 208 275ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ JTV1423763
ୀ /725184 20 208 276ସତିୃପିୟା ନାୟକ ପି ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ YVY1218676
ପ ୁ /735185 33 208 277କପିଳ ବାହୁବଳ ପି ଗ ାଧର ବାହୁବଳ YVY0677302
ୀ /735186 28 208 278ଟିକି ବାହୁବେଳ ସା କପିଳ ବାହୁବେଳ YVY1031202
ୀ /745187 54 208 279ସତଯ୍ଭାମା େଜନା ସା ଉେପ  େଜନା OR/06/043/104186
ପ ୁ /755188 57 208 280ଉେପ  େଜନା ପି ମରୂଲୀ େଜନା JTV1423797
ୀ /755189 31 208 281ଭାରତୀ େଜନା ପି ଉେପ  େଜନା YVY0677401
ୀ /755190 26 208 282ମିନତୀ େଜନା ପି ଉେପ  େଜନା YVY0904573
ପ ୁ /755191 25 208 283ଶବିାନ  େଜନା ପି ଉେପ  େଜନା YVY0905349
ପ ୁ /755192 23 208 284େଦବାନ  େଜନା ପି ଉେପ  େଜନା YVY1031228
ୀ /775193 20 208 285େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ବିଶାଳ ସା ମନଥ କମୁାର େଜନା YVY1218460
ପ ୁ /775194 66 208 286ମାଗଣିୁ େଜନା ପି ବାବନ େଜନା OR/06/043/104193
ୀ /775195 56 208 287ମ ୁଳୀ େଜନା ସା ମାଗଣିୁ େଜନା OR/06/043/104194
ପ ୁ /775196 28 208 288ମନଥ କମୁାର େଜନା ପି ମାଗଣିୁ େଜନା YVY0676767
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ୀ /775197 24 208 289ମ ାକିନି େଜନା ପି ମାଗଣିୁ େଜନା YVY1031285
ପ ୁ /785198 63 208 290ରବି  େବେହରା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େବେହରା YVY0904698
ୀ /785199 47 208 291େସଜ ଅକତର ମହ ଦ ସା େସକ ଅନୱାର ମହ ଦ YVY0905497

ପ ୁ /785200 29 208 292ରାେଜ  େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY0905521
ପ ୁ /785201 76 208 293ପା ବ େସଠି ପି ବା ା େସଠି OR/06/043/104197
ପ ୁ /785202 32 208 294ମାଧବ ଚ  େସଠୀ ପି ପା ବ େସଠୀ YVY0677476
ୀ /785203 28 208 295ଜୟ ୀ େସଠୀ ପି ପା ବ େସଠୀ YVY0728972
ୀ /785204 66 208 296ମାଳତୀ େସଠୀ ସା ପା ବ େସଠୀ YVY0706150
ୀ /795205 25 208 297ଟିକି ବାଗ୍ ପି ଦିଲିପ୍ ବାଗ୍ YVY0905083

ପ ୁ /795206 29 208 298ବିେନାଦ ବାଘ ପି ଦିଲିପ ବାଘ YVY0728857
ପ ୁ /795207 55 208 299ଦିଲିପ ବାଘ ପି ଗଜରା ବାଘ OR/06/043/105049
ୀ /795208 51 208 300ରମା ବାଘ ସା ଦିଲିପ ବାଘ OR/06/043/105050

ପ ୁ /805209 88 208 301ଭା ର ସାହୁ ପି ବିକଳି ସାହୁ OR/06/043/104203
ୀ /815210 73 208 302କି୍ଷର ସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ OR/06/043/104206

ପ ୁ /825211 43 208 303ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି ଚ ମଣି ଦାସ OR/06/043/104210
ପ ୁ /825212 23 208 304ସମିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ତିେଲାଚନ ଦାଶ YVY1031236
ୀ /825213 42 208 305ସତଯ୍ଭାମା ଦାଶ ସା ତିେଲାଚନ ଦାଶ JTV1664341
ୀ /835214 65 208 306ହାନିପା ବିବି ସା ଇବାହିମ ଖଁା YVY0402974

ପ ୁ /835215 41 208 307କବି େସଠ ପି ଜୟରାମ େସଠ JTV1422575
ୀ /835216 39 208 308ପାବର୍ ତୀ େସଠ୍ ସା କବି େସଠ୍ JTV1422252
ୀ /835217 20 208 309ନ ିନୀ େସଠ ପି କବି େସଠ YVY1266659
ୀ /845218 69 208 310ବାସ ି ହାତୀ ସା ସେ ାଷ ହାତୀ OR/06/043/104988

ପ ୁ /845219 31 208 311ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଅନ ରାମ ପଧାନ YVY0375253
ୀ /845220 35 208 312ମାନିନୀ ରାଉତ ସା ସଶୁା  ରାଉତ JTV2677797

ପ ୁ /845221 41 208 313ସସୁା  ରାଉତ ପି ଲେମାଦର ରାଉତ YVY0402982
ୀ /855222 79 208 314େବ  େବେହରା ସା ଶକୁ େବେହରା OR/06/043/104215
ୀ /855223 70 208 315ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ଗରୁୁବାରୀ ରାଉତ JTV1475219

ପ ୁ /855224 57 208 316ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ ପି ଗରୁୁବାରି ରାଉତ OR/06/043/104216
ୀ /855225 52 208 317ପମିଳା ରାଉତ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ OR/06/043/104217

ପ ୁ /855226 31 208 318ମ ୁ ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ YVY0729087
ୀ /855227 29 208 319ପାବର୍ ତୀ ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ YVY0729095
ୀ /855228 28 208 320େଜାତିମୟୀ ସାହୁ ସା ମ ୁ ରାଉତ YVY1070127
ୀ /865229 46 208 321ପନିୁ େଦଇ ସା ମହେଦବ ଖମାରୀ OR/06/043/104221
ୀ /865230 71 208 322ସବୁାଣୀ ପଧାନ ସା େଯାେଗଶର ପଧାନ OR/06/043/104219

ପ ୁ /865231 46 208 323ଶରତ କମୁାର ପଧାନ ପି େଯାେଗଶର ପଧାନ OR/06/043/104220
ୀ /865232 20 208 324ଶଭୁଶୀ ପଧାନ ପି ଶରତ କମୁାର ପଧାନ YVY1266550
ୀ /865233 43 208 325ସବିତା ପଧାନ ସା ଶରତ କମୁାର ପଧାନ JTV2647196
ୀ /875234 52 208 326ଗାୟତୀ େଦଇ ସା ଅନ ରାମ ପଧାନ JTV1475730

ପ ୁ /875235 31 208 327ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଅନ  ରାମ ପଧାନ YVY0676601
ୀ /875236 29 208 328ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ଅନ  ରାମ ପଧାନ YVY0402933

ପ ୁ /875237 60 208 329ଅନ ରାମ ପଧାନ ପି କା ିର୍କ ପଧାନ JTV1475698
ପ ୁ /885238 66 208 330ମାଖନ ପଧାନ ପି କା ିର୍କ ପଧାନ OR/06/043/104225
ୀ /885239 61 208 331କ୍ଷୀର ପଧାନ ସା ମାଖନ ପଧାନ OR/06/043/104226

ପ ୁ /885240 38 208 332ସ ୟ ପଧାନ ପି ମାଖନ ପଧାନ JTV1423664
ପ ୁ /885241 40 208 333ର ନ କମୁାର ପଧାନ ପି ମାଖନ ପଧାନ JTV1423730
ପ ୁ /885242 34 208 334ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ମାଖନ ପଧାନ JTV2647337
ପ ୁ /885243 57 208 335ଶରତ କମୁାର ରାଉତ ପି ହରିହର ରାଉତ YVY0904771
ପ ୁ /895244 33 208 336ନେରଶ କମୁାର ଦାଶ ପି େଧାଇନ ଦାଶ YVY0175703
ପ ୁ /895245 43 208 337ଶୀଧର ପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ JTV1475383
ୀ /895246 40 208 338େସନ୍ହଲତା ପଧାନ ସା ଶୀଧର ପଧାନ JTV2677771
ପ ୁ /905247 56 208 339େଧାଇନ ଦାଶ ପି ମାକର୍  ଦାଶ JTV1423482
ୀ /905248 44 208 340ଶଶୀ ଦାଶ ସା େଧାଇନ ଦାଶ OR/06/043/104230
ପ ୁ /915249 74 208 341ସନାତନ ଦାସ ପି ନକଳୁ ଦାସ OR/06/043/104233
ୀ /915250 67 208 342ସକୁା ି ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/043/104234
ପ ୁ /915251 27 208 343ସେୁରଶ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YVY0677500
ୀ /915252 35 208 344େରଣ ୁେଦାରା ପି ପକାଶ େଦାରା JTV2646990
ପ ୁ /915253 43 208 345ଦଶରଥ ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ JTV1475276
ପ ୁ /925254 74 208 346େଯାଗୀ ପଧାନ ପି ସଂକୀ ର୍ନ ପଧାନ OR/06/043/104235
ୀ /925255 56 208 347କମୁଦିୁନୀ ପଧାନ ସା େଯାଗୀ ପଧାନ OR/06/043/104236
ୀ /925256 31 208 348ରି ିନା ପଧାନ ସା ଶ ର ପଧାନ YVY0402941
ପ ୁ /925257 38 208 349ଶ ର ପଧାନ ପି େଯାଗୀ ପଧାନ JTV1423110
ୀ /925258 35 208 350ସମିୁତା ସାହୁ ସା ଦାଶରଥି ସାହୁ JTV2646982
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ପ ୁ /935259 76 208 351ଗଣିଆଁ େଦାରା ପି ସନିଆଁ େଦାରା OR/06/043/104237
ୀ /935260 73 208 352ସେରାଜିନୀ େଦାରା ସା ଗଣୀଆଁ େଦାରା OR/06/043/104238

ପ ୁ /935261 38 208 353ପକାଶ େଦାରା ପି ଗଣିଆ େଦାରା JTV1422476
ୀ /935262 25 208 354ସକୁା ି ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YVY0970160

ପ ୁ /935263 56 208 355ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ପଣୃର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0402990
ପ ୁ /935264 34 208 356ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV2646693
ପ ୁ /945265 44 208 357ମାନସ ର ନ ପ ା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପ ା YVY0175711
ୀ /955266 38 208 358ସବୁାସିନି ବିଶାଳ ସା େଗାବ ର୍ ନ ବିଶାଳ YVY0175729
ୀ /955267 56 208 359ଶୀମତୀ ପଧାନ ସା ଅକୃର ପଧାନ OR/06/043/104242
ୀ /955268 38 208 360ପମିଳା ପଧାନ ପି ଅକୁର ପଧାନ JTV1422633
ୀ /965269 53 208 361ସମୁା ସାହୁ ସା ତୀେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/043/105060

ପ ୁ /975270 35 208 362ମେନାଜ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YVY0403006
ପ ୁ /975271 69 208 363ମ ୁଳୁ େଦହୁରି ପି ଦେନଇ େଦହୁରି OR/06/043/104247
ୀ /975272 54 208 364ବୁଲି େଦହୁରି ସା ମ ୁଳୀ େଦହୁରି OR/06/043/104248
ୀ /975273 26 208 365ମମତା େଦହୁରୀ ପି ମ ୁଳୁ େଦହୁରୀ YVY0905372
ୀ /975274 30 208 366େଗୗରମଣୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ ଦାସ YVY0175737

ପ ୁ /985275 51 208 367ଶଶି ୁେଭାଇ ପି ଡୁଲୁ େଭାଇ OR/06/043/104250
ୀ /985276 49 208 368ପଦା େଭାଇ ସା ଶଶି ୁେଭାଇ OR/06/043/104251

ପ ୁ /985277 35 208 369ବାବୁନା େଭାଇ ପି ଶଶି ୁେଭାଇ JTV2702041
ୀ /985278 33 208 370ମିନତୀ େଭାଇ ସା ବାବୁନା େଭାଇ YVY0857110

ପ ୁ /985279 25 208 371ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଭାଇ ପି ଶଶି ୁେଭାଇ YVY0904250
ପ ୁ /985280 55 208 372ପଶ ୁର୍  ଖଟୁଆ ପି ସଗୁୀବ ଖଟୁଆ OR/06/043/104872
ୀ /985281 40 208 373ମହାେଶତା ପଧାନ ସା ପତାପ ପଧାନ JTV2646792
ୀ /995282 69 208 374ବୁ ି ସାହୁ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/104253

ପ ୁ /995283 33 208 375ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ JTV2647030
ୀ /995284 21 208 376ସଭୁାସିନୀ ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ YVY1236280
ୀ /995285 19 208 377େସୗଭାଗିନୀ ସାହୂ ପି ମ ୁଳୁ ସାହୂ YVY1236348

ପ ୁ /995286 46 208 378ମ ୁଳୁ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/104254
ୀ /995287 40 208 379ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ମ ୁଳୁ ସାହୁ JTV1422948

ପ ୁ /995288 32 208 380ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ YVY0175745
ପ ୁ /1005289 69 208 381େଭାବନ େମ ିଲି ପି େଗାବ ର୍ ନ େମ ଲି OR/06/043/104855
ପ ୁ /1005290 33 208 382ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ JTV2646800
ୀ /1005291 32 208 383ସମିର୍ଳା ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ YVY0175752
ୀ /1005292 80 208 384େଲାଭାବତୀ ସାଇଁ ସା ବଟକଷୃନ୍ ସାଇଁ JTV1475482
ୀ /1015293 80 208 385ବିଜୁଳି େଦଇ ସା େସନ୍ପାଣି ପା ା OR/06/043/104258

ପ ୁ /1015294 89 208 386େସନପାଣି ପା ା ପି େସନପାଣି ଅରଖିତ OR/06/043/104257
ୀ /1025295 78 208 387ହାରା ମହା ି ସା ବୁଧିଆ ମହା ି OR/06/043/104260

ପ ୁ /1035296 32 208 388ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ସାହୁ YVY0175778
ୀ /1045297 67 208 389ଚ କଳା ମହାପାତ ସା ପଭାକର ମହାପାତ OR/06/043/104266

ପ ୁ /1045298 36 208 390ମାଧବ ନାୟକ ପି ପସନନ୍  ନାୟକ YVY0811265
ୀ /1055299 34 208 391ପତିମା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା YVY0175794
ପ ୁ /1055300 32 208 392ବିପିନ୍ େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YVY0175786
ୀ /1055301 83 208 393କଦଳୀ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/104268
ୀ /1055302 44 208 394ପ ୁ ଲତା ଦାଶ ସା ମାନସ ର ନ ପ ା YVY0746859

ପ ୁ /1055303 33 208 395ବିଶଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହାପାତ JTV2556694
ୀ /1055304 60 208 396ବାସ ି ପ ା ସା ଗମନ ପ ା YVY1266568
ୀ /1055305 35 208 397ପ ଜିନୀ ପ ା ସା ପତାପ କମୁାର ମିଶ YVY1266576

ପ ୁ /1065306 33 208 398େଯାେଗ  ନାୟକ ପି କଳୁମଣୀ ନାୟକ YVY0175802
ୀ /1065307 27 208 399େଦବକି ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ YVY0677484
ୀ /1065308 59 208 400ମ ୁଳି ସିଂ ସା ଯଦୁମଣି ସିଂ YVY0904730
ୀ /1065309 38 208 401ଜାନକି ସିଂ ସା େଗୗରହରି ସିଂ YVY0857102
ୀ /1065310 36 208 402ସେୁରଖା ସିଂ ପି ଯଦୁମଣି ସିଂ JTV2647212
ୀ /1075311 33 208 403ଜାନକୀ ବିଶି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶି YVY0175810
ୀ /1075312 82 208 404ମାଳତୀ ବିଶାଳ ସା େଭାେଳଶର ବିଶାଳ OR/06/043/104273
ପ ୁ /1075313 79 208 405େଭାେଳଶର ବିଶାଳ ପି ଟ ଧର ବିଶାଳ OR/06/043/104272
ପ ୁ /1075314 48 208 406ପଦନାଭ ବିଶାଳ ପି େଭାେଳଶର ବିଶାଳ OR/06/043/104274
ପ ୁ /1075315 48 208 407ଅନିରୁ  ବିଶାଳ ପି େଭାେଳଶର ବିଶାଳ OR/06/043/104275
ପ ୁ /1075316 45 208 408େଗାବ ର୍ ନ ବିଶାଳ ପି େଭାେଳଶର ବିଶାଳ YVY0176636
ୀ /1075317 40 208 409ସନୁାମଣି ବିଶାଳ ସା ଅନିରୁ  ବିଶାଳ YVY0677211
ପ ୁ /1075318 23 208 410ସଯୂଯ୍ର୍କା ା ବିସ୍ଵାଲ ପି ଅନିରୁ  ବିସ୍ଵାଲ YVY1184233
ୀ /1075319 46 208 411ମାମି େଜନା ସା ଅଜୟ େଜନା OR/06/043/105136
ପ ୁ /1085320 68 208 412େଗାଦାବରି ଭାରିମଲ ପି ଅନ  ଭାରିମଲ OR/06/043/104276
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ପ ୁ /1085321 84 208 413ସତ୍ଯାନ  ସାମଲ ପି େଗାପୀନାଥ ସାମଲ YVY1064583
ପ ୁ /1085322 33 208 414ସକୁା  ସାଇଁ ପି କବିରାଜ ସାଇଁ JTV2646818
ପ ୁ /1095323 54 208 415ଅଜୟ େଜନା ପି ବିଶନାଥ େଜନା OR/06/043/104280
ପ ୁ /1095324 25 208 416ଅମୀୟ ର ନ େଜନା ପି ଅଜୟ େଜନା YVY0905554
ପ ୁ /1095325 32 208 417ସ ିବ୍ ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0175828
ୀ /1095326 32 208 418ସସିତା ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0175836
ୀ /1105327 74 208 419ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଖଲିଆ େବେହରା OR/06/043/104284
ୀ /1105328 69 208 420କମଳା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ େବେହରା YVY0175844
ୀ /1115329 48 208 421ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ରେମଶ ମହାରଣା JTV1666163

ପ ୁ /1115330 58 208 422ରେମଶ ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା OR/06/043/104286
ୀ /1115331 52 208 423ମିନୀ ମହାରଣା ସା ରେମଶ ମହାରଣା OR/06/043/104287
ୀ /1115332 28 208 424ସଂଘମିତା ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା YVY0676718

ପ ୁ /1115333 22 208 425ଜ୍ଞ।ନ ର ନ ମହାରାଣା ପି ରେମଶ ଚ  ମହାରାଣା YVY1076652
ପ ୁ /1115334 55 208 426ରେମଶ ଚଂଦ େମାହରନା ପି ରେମଶ ମହାରଣା JTV2574119
ପ ୁ /1115335 33 208 427ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ YVY0175851
ୀ /1115336 24 208 428ମମତା ନାୟକ ସା ଗେଣଶ ନାୟକ YVY1056332
ୀ /1125337 54 208 429ମୀନା ଦାଶ ସା କବିର କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/104290
ୀ /1125338 28 208 430ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ପି କବିର କମୁାର ସାଇଁ YVY0676726
ୀ /1125339 26 208 431ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ବିକମ େକଶରୀ େଜନା YVY1218528
ୀ /1135340 34 208 432ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YVY0706705

ପ ୁ /1135341 65 208 433ସ ୁ ରା େଗାଛାୟତ ପି ଚକଧର େଗାଛାୟତ OR/06/043/104291
ୀ /1135342 59 208 434ଚ ଳା େଗାଛାୟତ ସା ସ ୁ ରା େଗାଛାୟତ OR/06/043/104292
ୀ /1145343 35 208 435ସରସତୀ େଭାଇ ସା ଇ ଜିତ୍ େଭାଇ JTV2646974

ପ ୁ /1145344 40 208 436ଫାଲଗନିୁ ପରିଡା ପି ଶ  ୁପରିଡା JTV1422450
ୀ /1145345 37 208 437ଜାନକି ପରିଡା ସା ଫାଲଗନିୁ ପରିଡା YVY0904797
ୀ /1145346 72 208 438ଶା ୀ ପରିଡ଼ା ସା ଶ  ୁପରିଡ଼ା OR/06/043/104294
ୀ /1155347 51 208 439ପାବର୍ ତୀ ବିଶାଳ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ JTV1422542

ପ ୁ /1155348 52 208 440ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ OR/06/043/104296
ୀ /1175349 73 208 441ଡ଼ଲି ସାମଲ ସା ଭା ର ସାମଲ OR/06/043/104304

ପ ୁ /1175350 49 208 442ବାବାଜୀ ସାମଲ ପି ଭା ର ସାମଲ YVY1227867
ୀ /1175351 43 208 443ବାସ ି ସାମଲ ସା ବାବାଜୀ ସାମଲ JTV1422880

ପ ୁ /1175352 25 208 444ବିକାଶ ସାମଲ ପି ବାବାଜୀ ସାମଲ YVY0905109
ୀ /1185353 40 208 445େବଲ ଦାସ ସା ସ ୁ ରା ଦାସ JTV1423326
ୀ /1185354 21 208 446ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି ସ ୁ ରା ଦାସ YVY1218577

ପ ୁ /1185355 37 208 447ବିେନାଦ ନାୟକ ପି କଳୁମଣୀ ନାୟକ YVY0574889
ୀ /1195356 39 208 448େଗାଲାପ ବାରିକ ସା େସାମନାଥ ବାରିକ YVY0175869

ପ ୁ /1205357 60 208 449ଶ ର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ JTV1475664
ୀ /1205358 55 208 450କନକ ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ JTV1475672
ୀ /1205359 50 208 451ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା କୃ ଚ  ପ ା YVY0175893

ପ ୁ /1205360 58 208 452ରତନ୍ ାକର େସଠୀ ପି ବିଶମର େସଠୀ OR/06/043/104311
ପ ୁ /1215361 30 208 453େଦବାସିସ ଦଲାଇ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦେଳଇ YVY0175901
ୀ /1215362 41 208 454ସସିୁତା ମହା ି ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ JTV1632298

ପ ୁ /1215363 25 208 455େରାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ YVY0905018
ୀ /1215364 25 208 456ରଶି ସାହୁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ YVY0904961

ପ ୁ /1215365 50 208 457ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/043/104316
ୀ /1215366 45 208 458ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ବିଭୁତୀ ଭୂଷଣ ସାହୁ OR/06/043/105091

ପ ୁ /1225367 43 208 459ମଧସୁଦୁନ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ JTV1475318
ପ ୁ /1225368 63 208 460େଗାପାଳ ପଧାନ ପି ମାକର୍  ପଧାନ OR/06/043/104318
ୀ /1225369 35 208 461ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପଧାନ ସା ସସିୁଲ କମୁାର ପଧାନ YVY0677252
ୀ /1225370 56 208 462ବାସ ି ପଧାନ ସା େଗାପାଳ ପଧାନ OR/06/043/104319
ପ ୁ /1225371 43 208 463ନିମର୍ଳ ଚ  ପଧାନ ପି େଗାପାଳ ପଧାନ OR/06/043/105063
ପ ୁ /1225372 41 208 464ପତାପ ପଧାନ ପି େଗାପାଳ ପଧାନ JTV1422898
ୀ /1225373 40 208 465ସସିୁଲ କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାପାଳ ପଧାନ JTV1586395
ୀ /1225374 40 208 466ସମିୁତା ପଧାନ ସା ନିମର୍ଳ ପଧାନ JTV1423136
ୀ /1235375 24 208 467ପି ି  େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YVY0970186
ପ ୁ /1235376 42 208 468ତପନ କମୁାର ଖିଲାର ପି େଗୗରା  ଖିଲାର YVY0175927
ୀ /1235377 66 208 469ଜୟ ସାହୁ ସା ବା ାନିଧି ସାହୁ OR/06/043/104321
ପ ୁ /1235378 26 208 470େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ YVY0904995
ୀ /1235379 22 208 471େବବୀନା ସାହୂ ସା େସାମନାଥ ସାହୂ YVY1177419
ପ ୁ /1235380 39 208 472ସେମାନାଥ ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ JTV1422559
ପ ୁ /1245381 54 208 473ଶ ର ସାହୁ ପି ନରି ସାହୁ OR/06/043/104325
ୀ /1245382 54 208 474ମ  ୁସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ OR/06/043/104326
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ୀ /1245383 26 208 475ମେନାରମା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0904862
ୀ /1255384 69 208 476ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ଗଦାଧର ସାଇଁ OR/06/043/104328

ପ ୁ /1265385 72 208 477କଳୁମଣି ମଲିକ ପି ବୁ ିଆ ମଲିକ OR/06/043/104330
ୀ /1265386 30 208 478ସସିତା ମଲିକ ପି କଳୁମଣୀ ମଲିକ YVY0403014

ପ ୁ /1275387 61 208 479ମେହଶର ବସା ପି ରବି ନାରାୟଣ ବସା OR/06/043/104371
ୀ /1275388 44 208 480େଗାଲାପ ସାହୁ ସା ମେହଶର ବସା OR/06/043/104372

ପ ୁ /1275389 35 208 481େସନ୍ହଶଷି ସାହୁ ପି ମେହଶର ବସା YVY0403030
ପ ୁ /1275390 30 208 482େଦବାସିସ ସାହୁ ପି ମେହଶର ବସା YVY0403022
ୀ /1285391 66 208 483ସତଯ୍ଭାମା ଓଝା ସା ବୁ  ଓଝା OR/06/043/104337

ପ ୁ /1285392 31 208 484ଆେଲାକ କମୁାର ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା YVY0375782
ପ ୁ /1295393 51 208 485ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା OR/06/043/104339
ୀ /1295394 49 208 486ପମିଳା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା OR/06/043/104340

ପ ୁ /1295395 31 208 487ନବକିେଶାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YVY0676940
ପ ୁ /1295396 29 208 488ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YVY0676957
ୀ /1295397 64 208 489ସମିୁତା ଦାସ ସା ଭି କସୁମୁ୍ ଦାସ JTV2556710
ୀ /1295398 24 208 490ବଖର୍ା ସିଂ ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YVY1218445

ପ ୁ /1305399 79 208 491ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି କା ାରୁ େବେହରା OR/06/043/104341
ୀ /1305400 56 208 492ମନରମା େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା OR/06/043/104344

ପ ୁ /1305401 54 208 493ସବୁାସ େବେହରା ପି ରଘ ୁେବେହରା OR/06/043/104343
ପ ୁ /1305402 27 208 494ସମୁନ େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା YVY0676999
ପ ୁ /1305403 43 208 495ଶୀଧର େଲ ା ପି ଅକ୍ଷୟ େଲ ା YVY0175950
ୀ /1305404 34 208 496ଅମିକା େଲ ା ସା ଶୀଧର େଲ ା YVY0175968

ପ ୁ /1315405 51 208 497ଅକୁର େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/043/104818
ୀ /1315406 49 208 498ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଅ ରୁ େବେହରା OR/06/043/104819
ୀ /1315407 28 208 499ଅମିକା େବେହରା ପି ଅକୁର େବେହରା YVY0728790

ପ ୁ /1315408 26 208 500ସ  ୁେବେହରା ପି ଅକୁର େବେହରା YVY0856971
ପ ୁ /1315409 32 208 501ବାଦଲ ସାହୁ ପି ବା ନିଧି ସାହୁ YVY0175976
ୀ /1325410 83 208 502କନିୁ ରଣା ସା ବନମାଳି ରଣା OR/06/043/104348

ପ ୁ /1325411 44 208 503ବାବୁଲା େସଠୀ ପି ମ ୁଳି େସଠୀ YVY0175992
ୀ /1325412 39 208 504ସଂଯକୁ୍ତା େସଠୀ ସା ବାବୁଲା େସଠୀ YVY0175984

ପ ୁ /1335413 33 208 505ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା ପି ଦାେମାଦର ପରିଡା YVY0806760
ୀ /1335414 37 208 506ସେରାଜିନୀ ରଣା ପି ନାରାୟଣ ରଣା JTV2647071
ୀ /1335415 55 208 507ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ସାହୁ OR/06/043/104350
ୀ /1335416 35 208 508ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ JTV2702074

ପ ୁ /1335417 32 208 509ବୀେର  ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ସାହୁ JTV2647089
ୀ /1335418 28 208 510କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ YVY0677310
ୀ /1335419 26 208 511ରୁନୁବାଳା ସାହୁ ସା ବିେର  ସାହୁ YVY1031269

ପ ୁ /1345420 53 208 512ବିପ ମହାରଣା ପି ଅଭି ମହାରଣା OR/06/043/104352
ୀ /1345421 47 208 513ଚ ା ମହାରଣା ସା ବିପ ମହାରଣା OR/06/043/104353

ପ ୁ /1345422 27 208 514େଗାକଳୁ େମାହାରାଣା ପି ବିପ େମାହାରାଣା YVY1064575
ୀ /1345423 57 208 515ପଦୀ ନାୟକ ସା ଗଣୁ ନାୟକ YVY1184381
ପ ୁ /1345424 50 208 516ଗଣୁ ନାୟକ ପି ନାରନ ନାୟକ YVY1064567
ୀ /1345425 28 208 517ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ ସା ଗନୁା ନାୟକ YVY1063452
ୀ /1355426 56 208 518ଅେଳଇଚ ଦାସ ସା ବଟ ଦାସ OR/06/043/104355

ପ ୁ /1355427 21 208 519ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୁ ପି ରାଜ୍କିେଶାର ସାହୁ YVY1266527
ପ ୁ /1355428 20 208 520ଦିପ ୁସାହୂ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୂ YVY1236371
ପ ୁ /1355429 49 208 521ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YVY0176008
ୀ /1355430 44 208 522ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0176016
ୀ /1365431 46 208 523ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ରାଜ କିେଶାର େଜନା YVY0211185
ପ ୁ /1365432 64 208 524ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ OR/06/043/104358
ପ ୁ /1365433 30 208 525ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୂ ପି ଅଂତଯର୍ାମୀ ସାହୂ YVY1184274
ୀ /1365434 25 208 526ଜମନୁା ସାହୂ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୂ YVY1184324
ୀ /1365435 47 208 527ଚ ୁରୀ ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV1666197
ପ ୁ /1375436 34 208 528ନେରା ମା ମହାପାତ ପି ଜଟାଧାରୀ ମହାପାତ JTV2647154
ୀ /1385437 79 208 529ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/043/104367
ୀ /1385438 45 208 530ପଦାବତୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା JTV1423565
ପ ୁ /1385439 42 208 531ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/043/104369
ପ ୁ /1395440 62 208 532କପୃାସି ୁ ବସା ପି ମରୂଲୀଧର ବସା OR/06/043/104373
ପ ୁ /1395441 42 208 533ମହାବୀର େବେହରା ପି ଗ ରାମ େବେହରା YVY0433961
ପ ୁ /1405442 56 208 534ପସନନ୍ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/043/104375
ପ ୁ /1405443 45 208 535େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ପସନନ୍ ନାୟକ JTV1423938
ୀ /1405444 44 208 536େପମଲତା ନାୟକ ସା ତିେଲାଚନ ନାୟକ YVY0970129
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ପ ୁ /1405445 42 208 537ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ପସନନ୍  ନାୟକ YVY0706432
ୀ /1405446 37 208 538େପମ୍ସିଲା ନାୟକ ମା ତିେଲାଚନ ନାୟକ YVY1184415

ପ ୁ /1415447 54 208 539ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସଚିନ ଦାସ YVY0176024
ୀ /1415448 49 208 540ରିତା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0176032
ୀ /1415449 46 208 541ରୀତା ଦାସ ସା ନାରଣ ଦାସ YVY1075803
ୀ /1415450 29 208 542ମାମନୁୀ ଦାସ ସା ଆନ  ଦାସ YVY0375972

ପ ୁ /1415451 24 208 543ସଜୁନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0969667
ୀ /1415452 24 208 544ଲିପିକା ଦାସ ସା ଦୁଶମ  ସାଇଁ YVY1069269
ୀ /1415453 23 208 545ରଶି ର ିତା ଦାସ ସା ସଜୁନ ଦାସ YVY1031277

ପ ୁ /1415454 52 208 546ଶରତ ରାଉତ ପି ବା ା ରାଉତ OR/06/043/104377
ୀ /1415455 45 208 547ମିନା ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ JTV1423003

ପ ୁ /1415456 26 208 548ସନିୁଲ ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ YVY0904987
ପ ୁ /1415457 20 208 549ଅନିଲ ରାଉତ ପି ସରତ ରାଉତ YVY1236249
ୀ /1425458 64 208 550ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/104384

ପ ୁ /1425459 58 208 551ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ମଧ ୂେବେହରା OR/06/043/104383
ୀ /1425460 52 208 552ଅନୱାର ବିବି ସା ଏକରାମ ଖଁା YVY0806786

ପ ୁ /1425461 57 208 553ଏକରାମ ଖଁା ପି ମଜୁାଫର୍ ଖଁା YVY0806810
ପ ୁ /1425462 42 208 554େସକ୍ ସାହାଜାନ୍ ପି େସକ୍ ଆସ ୁମହ ଦ YVY0806778
ପ ୁ /1445463 36 208 555ବାବି ବାରିକ ପି ଭୂବନା ବାରିକ YVY0176065
ୀ /1445464 26 208 556ଅ ଳି ବାରିକ ସା ବାବି ବାରିକ YVY0904953
ୀ /1445465 45 208 557ବିେନାଦିନୀ ପରିଡା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା JTV1423102
ୀ /1445466 20 208 558ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା YVY1218585

ପ ୁ /1445467 51 208 559ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ମେହଶର ପରିଡା OR/06/043/104391
ପ ୁ /1455468 30 208 560କାହନ୍  ୁଚରଣ ବସା ପି କୃପାସି ୁ ବସା YVY0403055
ୀ /1465469 38 208 561ସି ର ଭାଗଯ୍ବତୀ ବି ସିଂ ସା ଏମ୍ ଆର୍ ଉ ବ ବି ସିଂ YVY0176081

ପ ୁ /1465470 80 208 562କୀ ର୍ନ ଦାସ ପି ସଉରା ଦାସ OR/06/043/104396
ୀ /1465471 68 208 563େଶୖଳ ଦାସ ସା କୀ ର୍ନ ଦାସ OR/06/043/104397
ୀ /1465472 58 208 564ଶଶ ିକ ର୍ ପି ବା  କ ର୍ YVY0176073
ୀ /1475473 38 208 565ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କରୁଣାକର ଦାସ JTV1667070

ପ ୁ /1475474 40 208 566କରୁଣାକର ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ JTV1423789
ପ ୁ /1475475 61 208 567ମ ୁଳୁ ପାତ ପି ଲକ ପାତ OR/06/043/104994
ୀ /1475476 59 208 568କନକଲତା ପାତ ସା ମ ୁଳୁ ପାତ OR/06/043/104398

ପ ୁ /1485477 35 208 569ବିଶନାଥ ଡା ପି ଶବି ଡା YVY0176123
ପ ୁ /1485478 33 208 570କୃ ଚ  ଡା ପି ଶବି ଡା YVY0176115
ୀ /1485479 32 208 571ସ କୁ୍ତା ଡା ସା ବିଶନାଥ ଡା YVY0403063
ୀ /1485480 26 208 572ସରସତୀ ଡା ପି ଶବି ଡା YVY0856963

ପ ୁ /1495481 69 208 573ରଥ ରଣା ପି ପାଣ ୁରଣା OR/06/043/104400
ୀ /1495482 67 208 574ସେରାଜିନି ରଣା ସା ରଥ ରଣା OR/06/043/104401
ୀ /1495483 45 208 575େଦବକୀ ରଣା ସା ବୁ  ରଣା OR/06/043/104403

ପ ୁ /1495484 43 208 576ବୁ  ରଣା ପି ରଥ ରଣା OR/06/043/104402
ପ ୁ /1495485 29 208 577ବି ୁ ରଣା ପି ବୁ  ରଣା YVY0676833
ପ ୁ /1495486 29 208 578ବହା ରଣା ପି ବୁ  ରଣା YVY0677450
ପ ୁ /1495487 21 208 579ବିକାଶ ରଣା ପି ବୁଧ ରଣା YVY1142884
ୀ /1495488 21 208 580ସନୁୀତା ସାହୂ ସା ବହ ରଣା YVY1142587
ୀ /1505489 55 208 581ବାସ ି ରଣା ସା ଶ  ୁରଣା OR/06/043/104405
ୀ /1505490 27 208 582ମାମୀ ରାଣା ପି ଶ  ୂରାଣା YVY1184399

ପ ୁ /1505491 21 208 583ନରସିଂଗା ରାଣା ପି ଶ  ୂରାଣା YVY1177518
ପ ୁ /1515492 61 208 584ପିତବାସ େବେହରା ପି ଛକଡ଼ି େବେହରା OR/06/043/104406
ୀ /1515493 55 208 585କୁ ୀ େବେହରା ସା ପିତବାସ େବେହରା OR/06/043/104407
ପ ୁ /1515494 41 208 586ପଶା  େବେହରା ପି ପୀତବାସ େବେହରା JTV1423391
ପ ୁ /1515495 39 208 587ସଶୁା  େବେହରା ପି ପୀତବାସ େବେହରା YVY0707083
ୀ /1515496 34 208 588ର ିତା େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YVY0728881
ୀ /1515497 28 208 589ସସିତା େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା YVY0728923
ପ ୁ /1515498 28 208 590ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YVY0728899
ୀ /1515499 27 208 591ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା YVY0728907
ୀ /1525500 33 208 592ଉମା ବାଦୀ ସା ସମାରୁ ବାଦୀ YVY0376111
ପ ୁ /1525501 53 208 593ପରୁୁେଷା ମ ମହାପାତ ପି ଛକଡିଆ େବେହରା OR/06/043/104409
ୀ /1525502 51 208 594କୃ ା ମହାପାତ ସା ପରୁୁେଷା ମ ମହାପାତ OR/06/043/104410
ପ ୁ /1525503 30 208 595େସୗରଜିତ ମହାପାତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହାପାତ YVY0856898
ୀ /1525504 30 208 596ସସିତା ନାୟକ ସା ବିଶ୍ଵଜିତ ମହାପାତ YVY1113612
ୀ /1535505 69 208 597ଶା ି ନାଏକ ସା କଳୁମଣି ନାଏକ OR/06/043/104412
ପ ୁ /1535506 39 208 598ପେମାଦ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ YVY0707117
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ୀ /1535507 36 208 599ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ YVY0176735
ୀ /1545508 43 208 600ପମିଳା ବିଶୀ ପି କ  ବିଶୀ YVY1069301

ପ ୁ /1545509 31 208 601ଅମିନ ବିଶି ପି ପାେରଶର ବିଶି YVY0728808
ୀ /1545510 62 208 602ମନି ବିସି ସା ପାେରଶର ବିସି OR/06/043/104415

ପ ୁ /1545511 55 208 603କ ର୍ ବିଶି ପି ପାେରଶର ବିଶି YVY0905752
ୀ /1545512 45 208 604ପମିଳା ବିଶି ସା କ ର୍ ବିଶି YVY0905778

ପ ୁ /1545513 38 208 605ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶି ପି ପାେରଶର ବିଶି JTV2646834
ୀ /1545514 28 208 606ରିନା ବିଶି ସା ଅମିନ ବିଶି YVY0729103
ୀ /1545515 25 208 607ସମିୁତା ବିଶି ପି କ ର୍ ବିଶି YVY0905604

ପ ୁ /1555516 70 208 608ଦୁଃଶାସନ େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା JTV1422369
ୀ /1555517 60 208 609ଫଲୁ ରଣା ସା ଦୁଃଶାସନ ରଣା OR/06/043/104419
ୀ /1565518 59 208 610େମରୀ ସାଇଁ ସା କବିରାଜ ସାଇଁ OR/06/043/104421

ପ ୁ /1565519 58 208 611କବିରାଜ ସାଇଁ ପି ରାମ ସାଇଁ JTV1423425
ପ ୁ /1565520 42 208 612ସନାତନ ସାଇଁ ପି କବିରାଜ ସାଇଁ JTV1475359
ୀ /1565521 29 208 613ମଉନା ସାଇଁ ସା ସକୁା  ସାଇଁ YVY0856948
ୀ /1575522 56 208 614ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା YVY0403352

ପ ୁ /1575523 49 208 615ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/104425
ପ ୁ /1575524 47 208 616ଶକୁେଦବ ନାୟକ ପି ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/104426
ୀ /1575525 45 208 617ଶୀମତୀ ନାୟକ ସା ଅ ୁର୍ନ ନାୟକ OR/06/043/105125
ୀ /1575526 44 208 618ଯାମିନି ନାୟକ ସା ଶକୁେଦବ ନାୟକ YVY0707133

ପ ୁ /1575527 27 208 619ମାନସ ର ନ ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ନାୟକ YVY0729053
ପ ୁ /1585528 64 208 620ଦାେମାଦର େଦହୁରୀ ପି ଗ ବର୍  େଦହୁରୀ OR/06/043/105163
ୀ /1585529 54 208 621ବାସ ି େଦହୁରୀ ସା ଦାେମାଦର େଦହୁର OR/06/043/104429

ପ ୁ /1585530 43 208 622ଶ ର େଦହୁରୀ ପି ଦାେମାଦର େଦହୁରୀ JTV1423805
ୀ /1585531 35 208 623ପାବର୍ ତୀ େଦହୁରୀ ସା ଶ ର େଦହୁରୀ YVY0403097
ୀ /1585532 34 208 624ଚୁମକି େଦହୁରୀ ସା ମନେମାହନ ଗୁ ା YVY0905034

ପ ୁ /1585533 50 208 625ମନେମାହନ ଗୁ ା ପି େଦଲକିନ ନ ଗୁ ା YVY0969949
ୀ /1585534 41 208 626କବିତା ହାଇତି ସା ନିଖିଲ ହାଇତି YVY0969725

ପ ୁ /1585535 84 208 627ବରଜୁ େଲ ା ପି ଦଧି େଲ ା YVY0176487
ୀ /1595536 36 208 628ସି ର ସ ିତା ଡୁ ୍ ଡୁ ୍ ପି ଲାଜରସ୍ ଡୁ ଡୁ YVY0376301
ୀ /1595537 44 208 629ସି ର ରୀନା ମ ଳାେସର ପି ଏଲିଆସ େଯାେସଫ YVY0376244
ୀ /1595538 34 208 630ଆରତୀ ମମୁ ୁର୍ ପି େଖଲାରାମ ମମୁ ୁର୍ YVY0376277

ପ ୁ /1595539 75 208 631ଦୁଆର ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ YVY0376327
ୀ /1595540 56 208 632ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ମେହଶର ପଧାନ OR/06/043/104455

ପ ୁ /1595541 41 208 633ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ JTV1656230
ପ ୁ /1595542 39 208 634ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0706523
ୀ /1595543 29 208 635ସ ି ତା ପଧାନ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY0728873

ପ ୁ /1605544 29 208 636ସୀମା ଳ େସଠୀ ପି ତୀନାଥ େସଠୀ YVY0676825
ପ ୁ /1605545 28 208 637ନିଳା ଳ େସଠୀ ପି ତିନାଥ େସଠୀ YVY0677419
ୀ /1605546 50 208 638କମଳା େସଠୀ ସା ତୀନାଥ େସଠୀ OR/06/043/104459

ପ ୁ /1615547 41 208 639ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ JTV1475524
ୀ /1615548 40 208 640ସାବିତୀ ଦାସ ସା ମଧସୁଦୁନ ଦାସ JTV1475326
ୀ /1615549 37 208 641ସ ଲୁତା ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ JTV2646933

ପ ୁ /1615550 27 208 642ନ  କିେଶାର ମହାକଡୁ ପି କାଶ ିମହାକଡୁ YVY0677427
ୀ /1615551 42 208 643ବାସ ି ମହାକଡୁ ସା ପଫଲୁ ମହାକଡୁ YVY0904821
ୀ /1625552 74 208 644କ୍ଷୀର େବେହରା ସା ଭୀମ େବେହରା OR/06/043/104463

ପ ୁ /1625553 42 208 645ରବୀ  କମୁାର େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା JTV1475532
ୀ /1625554 40 208 646କବିତା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV1422930
ୀ /1625555 20 208 647ସେ ାଷୀ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY1218478
ପ ୁ /1635556 55 208 648ଶରତ ନାୟକ ପି ରାମହରି ନାୟକ OR/06/043/104465
ୀ /1635557 49 208 649ମ  ୁନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ OR/06/043/104466
ୀ /1635558 29 208 650ଅନୁରାଧା ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ YVY0677393
ପ ୁ /1645559 37 208 651ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ରାଉତ JTV2647113
ୀ /1645560 70 208 652ଶକୁା ୀ ରାଉତ ସା କ୍ଷିେରାଦ ରାଉତ OR/06/043/104468
ପ ୁ /1645561 64 208 653କ୍ଷିେରାଦ ରାଉତ ପି ବିଚିତ ରାଉତ OR/06/043/104467
ୀ /1645562 27 208 654କ ରୁୀ ରାଉତ ସା ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ YVY0728964
ୀ /1655563 51 208 655ସରସତୀ େମେହର ସା େସାମନାଥ େମେହର JTV2646925
ପ ୁ /1665564 29 208 656ରାେଜଶ ସାହୂ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ YVY1063437
ୀ /1665565 23 208 657ଅଚର୍ନା ସାହୁ ସା ରାେଜଶ ସାହୁ YVY1184456
ୀ /1665566 54 208 658େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ଖମୁାର ସାହୁ YVY0403105
ୀ /1675567 76 208 659ପଦା ପଧାନ ସା ମ ୁଳୁ ପଧାନ OR/06/043/104476
ପ ୁ /1675568 53 208 660ରେମଶ ପଧାନ ପି ମ ୁଳୁ ପଧାନ OR/06/043/104477
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ୀ /1675569 45 208 661ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ରେମଶ ପଧାନ OR/06/043/105577
ୀ /1675570 26 208 662ବି ପିୟା ପଧାନ ପି ରେମଶ ଚ  ପଧାନ YVY0856930

ପ ୁ /1675571 23 208 663େଦବାଶଶି୍ ପଧାନ ପି ରେମଶ ଚ  ପଧାନ YVY1074830
ପ ୁ /1675572 23 208 664ଆକାଶ ପଧାନ ପି ରେମଶ ଚ  ପଧାନ YVY1074871
ପ ୁ /1675573 64 208 665ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ ପି କୃ  ସାଇଁ YVY1218544
ୀ /1675574 59 208 666ରତନ ସାଇଁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ YVY1218551

ପ ୁ /1675575 43 208 667ଶବିରାମ ସାଇଁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ YVY0857029
ୀ /1675576 29 208 668ତପସିନୀ ସାଇଁ ସା ଶବିରାମ ସାଇଁ YVY0676619

ପ ୁ /1685577 36 208 669ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି େମାଚିରାମ ଦାସ JTV2646784
ୀ /1695578 69 208 670ସାରିଆ ଦାସ ସା େଯାଗୀ ଦାସ OR/06/043/104482
ୀ /1695579 48 208 671ସ କୁ୍ତା ପଧାନ ସା ହାଡିବ ୁ ପଧାନ JTV1586353
ୀ /1705580 52 208 672ପାଲୁଣି େଭାଇ ସା କୃପା େଭାଇ OR/06/043/104484
ୀ /1705581 50 208 673ଝୁନୁ େଭାଇ ସା କୃପାସି ୂ େଭାଇ OR/06/043/104485

ପ ୁ /1705582 37 208 674ଇ ଜିତ୍ େଭାଇ ପି କୃପାସି ୁ େଭାଇ JTV2646966
ପ ୁ /1705583 28 208 675ଜିେତ  େଭାଇ ପି କୃପାସି ୁ େଭାଇ YVY0677070
ୀ /1715584 61 208 676ସକୁା ି େଭାଇ ସା ନବୀନ େଭାଇ YVY0707836
ୀ /1715585 37 208 677ମିରା େଭାଇ ପି ନବୀନ େଭାଇ JTV2647006
ୀ /1715586 30 208 678ସବିତା େଭାଇ ପି ନବୀନ େଭାଇ YVY0676577
ୀ /1725587 69 208 679ପମିଳା ମହାପାତ ସା ଉଦୟନାଥ ମହାପାତ OR/06/043/104489

ପ ୁ /1725588 36 208 680ଉେପ  ମହାପାତ ମା ପମିଳା ମହାପାତ YVY0676643
ୀ /1725589 35 208 681ଅନୁସୟା ମହାପାତ ସା ଉେପ  ମହାପାତ YVY0676635

ପ ୁ /1735590 88 208 682ଡମରୁ ପଧାନ ପି ସନିଆଁ ପଧାନ OR/06/043/104490
ୀ /1735591 70 208 683ସରୁୁଜୀ ପଧାନ ସା ଡମରୁ ପଧାନ OR/06/043/104491

ପ ୁ /1755592 54 208 684ହରି ନାୟକ ପି ଚରଣ ନାୟକ JTV2647329
ପ ୁ /1755593 28 208 685ତାପସ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ YVY0677385
ୀ /1755594 30 208 686ପିୟମଦା ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ହରିହର ନାୟକ YVY0677245
ୀ /1755595 83 208 687ସାଧବ ରଣା ସା ବୁଧ ରଣା OR/06/043/104495
ୀ /1755596 49 208 688ମେନାରମା ରଣା ସା ହରି ନାୟକ YVY1271410

ପ ୁ /1765597 47 208 689ରେମଶ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା OR/06/043/105066
ପ ୁ /1775598 43 208 690େଦେବ  ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/104502
ୀ /1775599 44 208 691ପମିଳା ସାହୁ ସା ଦାଶରଥୀ ସାହୁ OR/06/043/104329
ୀ /1775600 44 208 692ଦୁଗର୍ା ସାହୂ ସା େଦେବ ର ସାହୂ YVY1211671

ପ ୁ /1775601 26 208 693ଅନୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ YVY0857003
ପ ୁ /1775602 24 208 694ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାଶରଥୀ ସାହୁ YVY1218536
ପ ୁ /1785603 75 208 695େଧାବା କଅଁର ପି ସାଇବ କଅଁର JTV1422336
ୀ /1785604 70 208 696ଲକ୍ଷୀ କଇଁର ସା େଧାବା କଇଁର JTV1422229
ୀ /1795605 74 208 697ମେ ାଦରି ବାରିକ ସା ଗେଣଶ ବାରିକ OR/06/043/104514
ୀ /1795606 54 208 698ଶକୁ ଳା ବାରିକ ସା ସନାତନ ବାରିକ OR/06/043/104516
ୀ /1795607 48 208 699ଗୀତା ବାରିକ ସା ରତନ୍ ାକର ବାରିକ YVY0991471

ପ ୁ /1795608 44 208 700େସାମନାଥ ବାରିକ ପି ଗେଣଶ ବାରିକ OR/06/043/105053
ୀ /1795609 44 208 701ପତିମା ବାରିକ ସା େବୖରାଗି ବାରିକ JTV1422302
ପ ୁ /1795610 44 208 702େବୖରାଗୀ ବାରିକ ପି ଗେଣଶ ବାରିକ OR/06/043/105156
ୀ /1795611 30 208 703ରୀତାରାଣୀ ବାରିକ ପି ରତନ୍ ାକର ବାରିକ YVY0403113
ୀ /1795612 20 208 704ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବାରିକ ପି େବୖରାଗୀ ବାରିକ YVY1236405

ପ ୁ /1805613 62 208 705ଶୀଧର େଦହୁରୀ ପି ବିଠଲ େଦହୁରୀ OR/06/043/102075
ୀ /1805614 60 208 706ସ ର୍ଲତା େଦହୁରୀ ସା ଶୀଧର େଦହୁରୀ OR/06/043/104520

ପ ୁ /1815615 50 208 707େଗାବି  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV1422591
ୀ /1815616 48 208 708ରମା େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା OR/06/043/104526

ପ ୁ /1815617 31 208 709ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା YVY0746545
ୀ /1815618 25 208 710ସ ିକା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YVY1266535
ପ ୁ /1815619 24 208 711ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା YVY0970376
ୀ /1815620 33 208 712ମିନତୀ େଭାଇ ପି ବାବୁନା େଭାଇ JTV2646677
ପ ୁ /1815621 51 208 713ଦାଶରଥୀ ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ JTV1422617
ୀ /1815622 40 208 714େରବତୀ ସାହୁ ସା ଦାଶରଥୀ ସାହୁ YVY0677237
ୀ /1835623 69 208 715ପା ାଳି ପ ା ସା କାହନ୍  ୁପ ା OR/06/043/104531
ୀ /1835624 53 208 716େରବତୀ ପ ା ସା େଦୖତାରୀ ପ ା YVY0857185
ପ ୁ /1835625 50 208 717କୃ  ଚ  ପ ା ପି କାହନ୍  ୁପ ା OR/06/043/104528
ୀ /1835626 46 208 718ଅ ନା ପ ା ସା କୃ  ଚ  ପ ା JTV1586437
ପ ୁ /1835627 20 208 719ସତଯ୍ବତ ପ ା ପି କୃ  ଚ  ପ ା YVY1218494
ପ ୁ /1845628 58 208 720େଗାବ ର୍ ନ ଦଳାଇ ପି ଉଦୟ ଦଳାଇ JTV1475169
ପ ୁ /1845629 26 208 721ଶଭୁାଶଷି ଦଲାଇ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦଳାଇ YVY0904243
ୀ /1845630 55 208 722ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ଦେଳଇ ସା େଗାବ ର୍ ନ ଦେଳଇ JTV1565720
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ପ ୁ /1855631 70 208 723ଶତୁଘନ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/06/043/104535
ୀ /1855632 64 208 724ଶୀମତୀ େବେହରା ସା ଶତୁଘନ େବେହରା OR/06/043/104536

ପ ୁ /1855633 37 208 725ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ଶତୃଘନ େବେହରା JTV2646719
ୀ /1855634 27 208 726ସନିୁତା େବେହରା ସା ଟୁକନୁା େବେହରା YVY0676593

ପ ୁ /1855635 47 208 727ନିଖିଲ ହାଇତି ପି ଫନି ନାଥ ହାଇତି YVY0969709
ପ ୁ /1865636 40 208 728ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ JTV1423615
ୀ /1865637 36 208 729ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0707596

ପ ୁ /1865638 69 208 730ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ OR/06/043/104540
ୀ /1865639 66 208 731କାମା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/043/104541

ପ ୁ /1875640 43 208 732ପ ାନନ ବିଶାଳ ପି ପ ନ ବିସ୍ଵାଲ OR/06/043/104151
ୀ /1875641 36 208 733ମିନତୀ ବିଶାଳ ସା ପ ାନନ ବିଶାଳ YVY0857078
ୀ /1885642 64 208 734େବ  େବେହରା ସା କରୁଣାକର େବେହରା OR/06/043/104544

ପ ୁ /1885643 46 208 735େକଦାରନାଥ େବେହରା ପି କରୂଣାକର େବେହରା OR/06/043/104545
ୀ /1885644 38 208 736ଭାରତୀ େବେହରା ସା େକଦାରନାଥ େବେହରା JTV2646842
ୀ /1895645 39 208 737ଜୟ ି ପାତ ପି ନରହରି ପାତ JTV1423383

ପ ୁ /1905646 48 208 738ମେହଶର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ JTV1423714
ୀ /1905647 43 208 739ସକୁା ି ଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ JTV1475227

ପ ୁ /1915648 60 208 740ସେୁର  ପ ୃ ି ପି ଆନ  ପ ୃ ି OR/06/043/104562
ୀ /1915649 52 208 741ଦୁଃଖି ପ ୃ ି ସା ସେୁର  ପ ୃ ି OR/06/043/104563
ୀ /1915650 20 208 742ରସୀତା ପୁ ୀ ପି ସେୁର ା ପୁ ୀ YVY1236256

ପ ୁ /1925651 38 208 743ସ ୟ ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ JTV1475284
ୀ /1925652 28 208 744ତପସିନି ପଧାନ ସା ସ ୟ ପଧାନ YVY0677526
ୀ /1935653 74 208 745ଶଶ ିପଧାନ ସା ଦିନବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/104565

ପ ୁ /1945654 80 208 746ପ  ୁମହାରଣା ପି ମାଗି ମହାରଣା OR/06/043/104566
ୀ /1945655 70 208 747ଗୀତା ମହାରଣା ସା ପ  ୁମହାରଣା OR/06/043/104567

ପ ୁ /1945656 47 208 748ସଦାନ  ମହାରଣା ପି ପ  ୁମହାରଣା OR/06/043/104568
ୀ /1945657 39 208 749ସାରଳା ମହାରଣା ସା ସଦାନ  ମହାରଣା JTV1423185
ୀ /1955658 37 208 750ପଭାତୀ ଖିଲାର ସା ତପନ ଖିଲାର JTV2647097
ୀ /1965659 28 208 751ମିତା ପ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ପ ନାୟକ YVY0676734
ୀ /1965660 19 208 752ନିକିତା ପ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ପ ନାଯକ YVY1236298

ପ ୁ /1965661 52 208 753କଳୁମଣି ପ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ ନାୟକ OR/06/043/104572
ୀ /1965662 48 208 754ମିନା ପ ନାୟକ ସା କଳୁମଣି ପ ନାୟକ OR/06/043/104573
ୀ /1965663 45 208 755କସୁମୁ ସାହୁ ପି କେୁବର ସାହୁ OR/06/043/104548
ୀ /1965664 33 208 756କ ନା ସାହୁ ସା କଳୁମଣି ସାହୁ YVY0677286
ୀ /1965665 22 208 757କିରଣ ସାହୂ ପି କଳୁମଣି ସାହୂ YVY1076215
ୀ /1965666 85 208 758କ ୂଣୀ ସାହୁ ସା କେୁବର ସାହୁ JTV1423086

ପ ୁ /1975667 61 208 759ରାତି ଓଝା ପି ଧରଣୀଧର ଓଝା OR/06/043/105055
ୀ /1975668 54 208 760ସାବିତୀ ଓଝା ସା ରାତ ଓଝା OR/06/043/104577

ପ ୁ /1985669 73 208 761କଳୁମଣି ରଥ ପି ସାଧଚୂରଣ ରଥ OR/06/043/104578
ୀ /1985670 55 208 762ପମିଳା ରଥ ସା କଳୁମଣି ରଥ OR/06/043/104579

ପ ୁ /1985671 38 208 763ଦିଲୀପ କମୁାର ରଥ ପି କଳୁମଣୀ ରଥ JTV1423532
ୀ /1995672 63 208 764ସକୁା ି େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା OR/06/043/104583
ୀ /1995673 55 208 765ପ ୁ ା େବେହରା ସା ହିତବାସ େବେହରା YVY0403139

ପ ୁ /1995674 45 208 766ଉମାକା  ଚିନରା ପି େଗୗରା  ଚିନରା YVY0905430
ୀ /1995675 41 208 767ସବିତା ଚିନରା ସା ଉମାକା  ଚିନରା YVY0905398
ୀ /2005676 50 208 768ମମତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା JTV1475789

ପ ୁ /2005677 44 208 769ରାମଚ  େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/06/043/104587
ୀ /2005678 19 208 770ମାନସୀ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY1236314
ୀ /2015679 51 208 771କମଳିନୀ ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/043/104589
ୀ /2015680 31 208 772ମାଳବିକା ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0728931
ପ ୁ /2015681 29 208 773ସା ନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0676759
ୀ /2025682 54 208 774ସରିତା ମାଥର୍ା ସା ବଜବ ୁ ମାଥର୍ା OR/06/043/104592
ୀ /2025683 40 208 775ସ କୁ୍ତା ମାଥର୍ା ପି ବଜବ ୁ ମାଥର୍ା JTV1423342
ପ ୁ /2025684 37 208 776ବିଶନାଥ ମାଥର୍ା ପି ବଜବ ୁ ମାଥର୍ା JTV1586254
ୀ /2025685 35 208 777ପିୟମଦା ଓଝା ସା ବିଶନାଥ ମାଥର୍ା YVY0677278
ୀ /2025686 45 208 778ର ନା ପରିଡା ସା ନିଳମଣୀ ପରିଡା YVY0905620
ୀ /2035687 60 208 779ମେନାରମା ବାରିକ ସା ଝରି ବାରିକ OR/06/043/104594
ପ ୁ /2035688 22 208 780ଗେଣଶ ବାରିକ ପି ଜରୀ ବାରିକ YVY1177492
ୀ /2045689 78 208 781ଉମିର୍ଳା ଶରଣ ସା ରଘନୁାଥ ଶରଣ OR/06/043/104596
ପ ୁ /2045690 41 208 782ନଳିନୀକା  ଶରଣ ପି ରଘନୁାଥ ଶରଣ JTV2647170
ପ ୁ /2055691 56 208 783ନବଘନ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ JTV1475748
ୀ /2055692 48 208 784ବାସ ି ସାହୁ ସା ନବଘନ ସାହୁ JTV1475755

92 152/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 54ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /2065693 54 208 785ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ମାହାର ସାହୁ OR/06/043/104604
ପ ୁ /2065694 33 208 786ଗିରିଜା ପସାଦ ସାହୁ ପି ମାହାଲା ସାହୁ YVY0403154
ୀ /2065695 31 208 787ସସିତା ସାହୁ ସା ଗିରିଜା ପସାଦ ସାହୁ YVY0677161
ୀ /2065696 58 208 788ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ସା ବନମାଳୀ ସାଇଁ YVY0403147

ପ ୁ /2075697 78 208 789ପ ଜ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/104605
ପ ୁ /2085698 63 208 790ଧରଣୀଧର ପରିଡା ପି କାଠି ପରିଡା OR/06/043/104606
ପ ୁ /2085699 33 208 791େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ଧରଣିଧର ପରିଡା YVY0728832
ୀ /2085700 29 208 792ସସିତା ପରିଡା ପି ଧରଣିଧର ପରିଡା YVY0728816
ୀ /2085701 52 208 793ସରସତୀ ପରିଡ଼ା ସା ଧରଣୀଧର ପରିଡ଼ା OR/06/043/104607
ୀ /2095702 37 208 794େଜଯ୍ାତି ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ YVY0707182
ୀ /2095703 71 208 795ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା ନିର ନ ଦାଶ OR/06/043/104617

ପ ୁ /2095704 40 208 796ସକୁା  ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ JTV1475433
ୀ /2095705 24 208 797ଭାରତୀ ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ YVY1069293
ୀ /2105706 79 208 798ମାତା ସାହୁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ OR/06/043/104619

ପ ୁ /2105707 43 208 799ବାବାଜୀ ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ JTV1422773
ୀ /2105708 40 208 800ରମା ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ସାହୁ JTV1422823

ପ ୁ /2115709 70 208 801ଋଷିବର ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ OR/06/043/104622
ୀ /2115710 46 208 802ସରସତୀ ନାୟକ ସା ଋଷିବର ନାୟକ OR/06/043/104623

ପ ୁ /2125711 63 208 803ସନାତନ ମଦୁୁଲି ପି ଚକଧର ମଦୁୁଲି OR/06/043/104624
ୀ /2125712 50 208 804ଶା ିଲତା ମଦୁୁଲି ସା ସନାତନ ମଦୁୁଲି JTV1423912

ପ ୁ /2135713 29 208 805ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YVY0677328
ୀ /2135714 28 208 806ସାବିତୀ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YVY0676882
ୀ /2135715 26 208 807ମିକିନା େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YVY0904383
ୀ /2135716 25 208 808ଚିକ ୁେବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YVY0904359

ପ ୁ /2135717 21 208 809େଲାକନାଥ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY1177468
ପ ୁ /2145718 38 208 810ମେହ  କମୁାର ରାଉତ ପି େକ୍ଷତବାସ ରାଉତ JTV1423334
ପ ୁ /2145719 79 208 811େକ୍ଷତବାସି ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ OR/06/043/104629
ୀ /2145720 68 208 812ପମିଳା ରାଉତ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ରାଉତ OR/06/043/104630

ପ ୁ /2155721 53 208 813ମେହଶର େଭାଇ ପି ଲୁଲୁ େଭାଇ YVY0706564
ୀ /2155722 46 208 814ଫଲୁ େଭାଇ ସା ମେହଶର େଭାଇ YVY0706622

ପ ୁ /2155723 25 208 815ମଥରୁା େଭାଇ ପି ମେହଶର େଭାଇ YVY1057884
ୀ /2155724 25 208 816ଜୟ ୀ େଭାଇ ସା ମଥରୁା େଭାଇ YVY1064930
ୀ /2155725 24 208 817ଅଚର୍ନା େଭାଇ ସା ମକର େଭାଇ YVY1072891

ପ ୁ /2165726 65 208 818ଚିନନ୍ ା େବେହରା ପି ଲଛିଆ େବେହରା JTV1423474
ୀ /2175727 68 208 819ସକୁା ି ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/104639

ପ ୁ /2175728 63 208 820ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY0707190
ପ ୁ /2175729 25 208 821ପକାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0969741
ପ ୁ /2175730 24 208 822ଆକାଶ ସାହୂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1184217
ପ ୁ /2175731 48 208 823ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV1423011
ୀ /2175732 44 208 824ସ  ୁସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1422807
ୀ /2185733 32 208 825ସ  ୁଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ YVY0576686
ୀ /2195734 69 208 826ମୀନା କମୁାରୀ ରାଏ ସା ଭାଗୀରଥି ରାଏ OR/06/043/104643
ୀ /2205735 58 208 827େକଶରୀ ସାହୁ ସା ଆନ  ସାହୁ OR/06/043/104645
ୀ /2205736 34 208 828ଜହନ୍ବୀ ସାହୁ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ YVY0969758

ପ ୁ /2205737 29 208 829ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆନ  କମୁାର ସାହୁ YVY0677039
ୀ /2215738 68 208 830ଅହଲଯ୍ା ଦାସ ସା ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/104647

ପ ୁ /2215739 30 208 831ସାନ ା ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ YVY0905067
ୀ /2215740 24 208 832ସକୁା ି ଦାସ ସା ସାନ  ଦାସ YVY0969683

ପ ୁ /2225741 39 208 833ବାବୁଲି ଦାସ ପି ଜଳଧର ଦାସ JTV1423409
ୀ /2225742 37 208 834ରଜନୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ JTV2647121
ପ ୁ /2235743 69 208 835ଜଳଧର ଦାସ ପି ଭଜମନ ଦାସ OR/06/043/104650
ୀ /2235744 59 208 836ଜୟ ି ଦାସ ସା ଜଳଧର ଦାସ OR/06/043/104651
ପ ୁ /2235745 39 208 837କାବୁଲି ଦାସ ପି ଜଳଧର ଦାସ JTV2647048
ୀ /2235746 34 208 838ଗାୟତୀ ଦାସ ସା କାବୁଲି ଦାସ JTV2647055
ୀ /2235747 28 208 839ରୂବୀ ଦାସ ସା ସିବୁଲୀ ଦାସ YVY1236322
ପ ୁ /2235748 23 208 840ସିବୁଲି ଦାସ ପି ଜଳଧର ଦାସ YVY0676874
ୀ /2245749 90 208 841େକାଇଲି ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/104652
ପ ୁ /2245750 56 208 842ବୁେ ଶର ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/105070
ପ ୁ /2255751 29 208 843ମକର େଭାଇ ପି ମେହଶର େଭାଇ YVY0728956
ୀ /2255752 20 208 844ରୁବିନା ଦାସ ପି ନେରା ମ ଦାସ YVY1218700
ପ ୁ /2255753 20 208 845ଶବୁି ସା ପି ମଧସୁଦୁନ ସା YVY1218692
ପ ୁ /2255754 48 208 846ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/104654
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ୀ /2255755 45 208 847ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ YVY0707216
ୀ /2265756 86 208 848ଝରି େଜନା ସା େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା YVY0806794

ପ ୁ /2265757 50 208 849ଗେଜ  ସାଇଁ ପି େଗାେଲଖ ସାଇଁ JTV1475581
ୀ /2265758 48 208 850ପତିମା ସାଇଁ ସା ଗେଜ  ସାଇଁ JTV1475573

ପ ୁ /2265759 24 208 851ମେନାଜ ସାଇଁ ପି ଗେଜ  ସାଇଁ YVY1056324
ୀ /2275760 70 208 852ମେ ାଦରୀ େଜନା ସା ଝରି େଜନା OR/06/043/104659
ୀ /2305761 56 208 853ଜାନକୀ ବିଶାଳ ସା ହାଡିବ ୁ ବିଶାଳ OR/06/043/105017
ୀ /2305762 26 208 854ଭାଗଯ୍ବତି ବିଶାଳ ପି ହାଡିବ ୁ ବିଶାଳ YVY0969907

ପ ୁ /2315763 70 208 855ଧବୃ ଖଟୂଆ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଖଟୂଆ OR/06/043/104665
ୀ /2325764 73 208 856େକାଇଲି ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ OR/06/043/104668

ପ ୁ /2325765 72 208 857ବାବାଜୀ ଦାସ ପି େଭାବନି ଦାସ OR/06/043/104667
ପ ୁ /2325766 39 208 858ମମତା ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ JTV1422484
ୀ /2335767 38 208 859ମଇନା ବିବି ସା ଫକୀର ଖଁ JTV1666155

ପ ୁ /2335768 79 208 860ଜୁମ ୁଁ  ଖଁା ପି ଖତୁ ଖଁା OR/06/043/104669
ପ ୁ /2335769 39 208 861ଫକୀର ଖଁା ପି ଜୁମ ୁଁ  ଖଁା JTV1423813
ପ ୁ /2345770 73 208 862େକଳୁ ତରାଇ ପି ଭିକାରି ତରାଇ OR/06/043/104671
ପ ୁ /2345771 44 208 863ବାବାଜୀ ତରାଇ ପି େକଳୁ ତରାଇ JTV1422518
ୀ /2345772 41 208 864ସକୁା ି ତରାଇ ସା ବାବାଜି ତରାଇ JTV1422526
ୀ /2365773 50 208 865ବାସ ି ସାହୁ ସା ଏକାଦଶ ିସାହୁ OR/06/043/104678

ପ ୁ /2365774 25 208 866ବୁେଧଶର ସାହୁ ପି ଏକାଦସି ସାହୁ YVY0904417
ପ ୁ /2375775 61 208 867ଶ ନୁାଥ ପଧାନ ପି ଏକାଦଶୀ ପଧାନ OR/06/043/104679
ୀ /2375776 53 208 868ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା ଶମ ୁପଧାନ OR/06/043/104680

ପ ୁ /2385777 60 208 869ଭି କସୁମୁ ଦାସ ପି ମନଥ ଦାସ JTV1423946
ୀ /2385778 22 208 870ସଭୁଦା ଦାସ ପି ଭି କସୁମୁ ଦାସ YVY1142900

ପ ୁ /2395779 79 208 871ଅ ରୁ ବାରିକ ପି ଧଡି ବାରିକ OR/06/043/104682
ୀ /2395780 78 208 872େଲାଭା ବାରିକ ସା ଶ ର ବାରିକ OR/06/043/104683

ପ ୁ /2395781 43 208 873ରବି  କମୁାର ବାରିକ ପି ଅ ରୁ ବାରିକ JTV1475565
ପ ୁ /2405782 60 208 874ଜୟକୃ  ପଧାନ ପି କା ିର୍କ ପଧାନ OR/06/043/104684
ୀ /2405783 52 208 875ବାସ ି ପଧାନ ସା ଜୟକୃ  ପଧାନ OR/06/043/104685

ପ ୁ /2405784 29 208 876ଜିେତ  ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ YVY0677534
ପ ୁ /2405785 29 208 877ବିେଜ  ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ YVY1064005
ପ ୁ /2405786 27 208 878ବିଶ୍ଵଜୀତ ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ YVY1069335
ପ ୁ /2405787 27 208 879ବିଶଜିତ ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ YVY0677112
ୀ /2405788 23 208 880ମାନସି ପଧାନ ପି ଜୟକୃ  ପଧାନ YVY1056316

ପ ୁ /2415789 60 208 881ପ ୁ ର୍ରାମ ବାରିକ ପି ପଦ  କମୁାର ବାରିକ OR/06/043/104686
ୀ /2415790 56 208 882ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ବାରିକ OR/06/043/104687

ପ ୁ /2415791 33 208 883ବିେରନ କମୁାର ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ରାମ ବାରିକ JTV2646941
ପ ୁ /2415792 28 208 884କିେରନ କମୁାର ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ରାମ ବାରିକ YVY0676783
ୀ /2415793 32 208 885ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ବିେରନ କମୁାର ବାରିକ YVY1218510

ପ ୁ /2425794 56 208 886ବନମାଳି ବଳିୟାର ସିଂହ ପି ବିଶନାଥ ବଳିୟାର ସିଂହ JTV1423235
ୀ /2435795 48 208 887ସକୁା ି ଦାସ ସା େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/06/043/104690
ପ ୁ /2435796 20 208 888ନେରଶ ଦାସ ପି େଗାପୀନାଥ ଦାସ YVY1236231
ପ ୁ /2435797 30 208 889ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ YVY0677179
ପ ୁ /2435798 30 208 890ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପୀନାଥ ଦାସ YVY1069947
ପ ୁ /2435799 26 208 891ପଦିପ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ YVY0905570
ୀ /2435800 25 208 892ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ପି ଦିପକ କମୁାର ଦାଶ YVY0970087

ପ ୁ /2445801 73 208 893ବା ନିଧି େବେହରା ପି ଦୀନବ ୁ େବେହରା JTV1422401
ୀ /2445802 65 208 894ପମିଳା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା YVY0707588
ୀ /2445803 31 208 895ମମତା େବେହରା ପି ବା ନିଧୀ େବେହରା YVY0677435
ୀ /2455804 45 208 896ବାସ ୀ େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା JTV1423219
ପ ୁ /2455805 24 208 897ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ରଞନ େବେହରା YVY1056290
ପ ୁ /2465806 77 208 898େକ୍ଷତବାସୀ ମହାପାତ ପି ମାନ େଗାବି  ମହାପାତ OR/06/043/104693
ୀ /2465807 68 208 899ନିଶାମଣି ମହାପାତ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ମହାପାତ OR/06/043/104694
ୀ /2475808 47 208 900ମନିୁ ବିବି ସା େଗାଲାମ ରସଲୁ OR/06/043/104697
ୀ /2475809 35 208 901ନଜମା ବିବି ସା କଲିମ ରସଲୁ YVY0403204
ପ ୁ /2475810 27 208 902କମଳ ରସଲୂ ପି େଗାଲାମ ରସଲୂ YVY1064559
ପ ୁ /2485811 54 208 903ରବି  େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା OR/06/043/104701
ୀ /2485812 49 208 904ମ ଲୁତା େଜନା ସା ରବି  େଜନା OR/06/043/105118
ୀ /2485813 25 208 905ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ରବୀ  େଜନା YVY1069277
ପ ୁ /2505814 75 208 906ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ ପି ଘନ ବିଶାଳ OR/06/043/104705
ୀ /2505815 65 208 907ସାବିତୀ ବିଶାଳ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ OR/06/043/104706
ପ ୁ /2505816 39 208 908ବିର  ିବିଶାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ JTV1423672
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ୀ /2505817 33 208 909େସୗଦାମିନୀ ବିଶାଳ ସା ବିର  ିବିଶାଳ YVY0729061
ୀ /2515818 65 208 910ଚ ୁରୀ ମହାକଡୁ ସା ଶକୁେଦବ ମହାକଡୁ OR/06/043/105080

ପ ୁ /2525819 86 208 911ଆକଳିୁ ଓଝା ପି ଦଶର୍ନି ଓଝା OR/06/043/104707
ୀ /2535820 63 208 912ବିଦୁଲତା ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/104712
ୀ /2545821 54 208 913େଗାଲାପ ଭୁୟଁା ସା ବି ୁ ଭୁୟଁା OR/06/043/104715

ପ ୁ /2545822 25 208 914ଚି ର ନ ଭୂୟଁା ପି ବି ୁ େମାହନ ଭୂୟଁା YVY0905463
ୀ /2545823 25 208 915ରସୀତା ଭୂଯାନ ସା ଚି ରଂଜନ ଭୂଯାନ YVY1236330

ପ ୁ /2555824 46 208 916ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା YVY1227842
ପ ୁ /2555825 44 208 917ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା YVY1227859
ୀ /2555826 44 208 918େରବତୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV1423078
ୀ /2555827 21 208 919ସପିୁୟା େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY1177443
ୀ /2555828 38 208 920ବିଳାସ େଭାଳ ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0677138

ପ ୁ /2565829 25 208 921ସନୁ ା ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ YVY0905075
ୀ /2565830 43 208 922ସବିତା ରାଉତ ସା ରତନ୍ ାକର ରାଉତ JTV1586247
ୀ /2565831 40 208 923ସଭୁଦା ରାଉତ ପି େବୖରାଗି ରାଉତ JTV1475334
ୀ /2565832 65 208 924ବାସ ୀ ରାଉତ ସା େବୖରାଗୀ ରାଉତ YVY0707703

ପ ୁ /2565833 48 208 925ରତନ୍ ାକର ରାଉତ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତ YVY0707489
ୀ /2575834 24 208 926ପଜ୍ଞାରାଣୀ ସାହୂ ପି ଅଜଯକମୁାର ସାହୁ YVY1075670
ୀ /2575835 64 208 927ମିନା େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/104727

ପ ୁ /2575836 77 208 928ଧମର୍ାନ  ପରିଜା ପି କୃ ଚ  ପରିଜା YVY1064468
ପ ୁ /2575837 49 208 929ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ OR/06/043/104728
ୀ /2575838 45 208 930ଝରଣା ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/105073
ୀ /2575839 20 208 931ଅରୁଣା େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1236397
ୀ /2585840 52 208 932ଲବ  େଗାଛି ସା ସେପନ୍ଶର େଗାଛି OR/06/043/104730

ପ ୁ /2605841 69 208 933େଗାବି  େବେହରା ପି ବୁ ିଆ େବେହରା OR/06/043/104733
ୀ /2605842 59 208 934ଝୂେ ଇ େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା OR/06/043/104734
ୀ /2605843 38 208 935ଛବିରାଣି େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା JTV1586270

ପ ୁ /2605844 37 208 936ଶକୁେଦବ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା JTV1586262
ୀ /2605845 36 208 937ମମତା େବେହରା ସା ଶକୁେଦବ େବେହରା YVY0699793

ପ ୁ /2615846 72 208 938େଗାପିନାଥ ଦଳେବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦଲେବେହରା OR/06/043/105151
ପ ୁ /2625847 48 208 939ଶୀରାମ େଲ ା ପି କୃ  େଲ ା OR/06/043/104741
ୀ /2625848 39 208 940ବାସ ି େଲ ା ସା ଶୀରାମ େଲ ା JTV1475201

ପ ୁ /2635849 74 208 941ରାମଚ  େବେହରା ପି ଭୁବନୀ େବେହରା OR/06/043/104744
ୀ /2635850 61 208 942େଦୗପଦୀ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/104745
ୀ /2635851 86 208 943ଶଶ ିଦାସ ସା ବୁରୁ ା ଦାସ YVY1069327
ୀ /2645852 25 208 944କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ବାଦଲ ସାହୁ YVY1143080

ପ ୁ /2645853 59 208 945ବା ନିଧି ସାହୁ ପି ଶୀନିବାସୀ ସାହୁ OR/06/043/104746
ୀ /2645854 58 208 946େଦୗପଦୀ ସାହୁ ସା ବା ନିଧି ସାହୁ OR/06/043/104747

ପ ୁ /2655855 29 208 947ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0677013
ପ ୁ /2655856 28 208 948ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0677005
ପ ୁ /2655857 28 208 949ବସେୂଦଵ ସାହୂ ପି ବାଇଧର ସାହୂ YVY1064476
ପ ୁ /2655858 60 208 950ବାଇଧର ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ OR/06/043/105167
ୀ /2655859 52 208 951ସକୁା ି ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ JTV1422203

ପ ୁ /2665860 80 208 952ଭା ର ବାରିକ ପି ସବୁ ର୍ ବାରିକ OR/06/043/104750
ୀ /2665861 69 208 953ବିଦୁଲତା ବାରିକ ସା ଭା ର ବାରିକ OR/06/043/104751

ପ ୁ /2665862 42 208 954ପତାପ ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ JTV1475417
ପ ୁ /2665863 39 208 955ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ JTV1423524
ୀ /2665864 33 208 956ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବାରିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ YVY0905273

ପ ୁ /2665865 62 208 957େଦୖତାରି ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/104755
ପ ୁ /2675866 35 208 958ପପ ୁପରିଡା ପି ଦାେମାଦର ପରିଡା YVY0970145
ୀ /2675867 35 208 959ରଶତିା ପରିଡା ସା ପପ ୁପରିଡା YVY0707430
ପ ୁ /2675868 60 208 960ଦାେମାଦର ପରିଡ଼ା ପି ଗେଣଶ ପରିଡ଼ା OR/06/043/104753
ୀ /2675869 50 208 961କମଳା ପରିଡ଼ା ସା ଦାେମାଦର ପରିଡ଼ା OR/06/043/104754
ପ ୁ /2685870 35 208 962ସେ ାଷ ରାଉତ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତ JTV2647311
ୀ /2695871 61 208 963ବାସ ୀ ଦାଶ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ OR/06/043/104761
ପ ୁ /2695872 41 208 964ତପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ JTV1422435
ୀ /2695873 39 208 965ସାବିତୀ ଦାଶ ସା ତପନ କମୁାର ଦାଶ JTV1423490
ପ ୁ /2695874 35 208 966ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ YVY0211193
ୀ /2695875 20 208 967ସସିତା ଦାଶ ପି ତପନ କମୁାର ଦାଶ YVY1218486
ୀ /2705876 70 208 968େଜଯ୍ାସନ୍ା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/043/104764
ପ ୁ /2705877 44 208 969ବିଚିତାନ  ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/043/104765
ୀ /2715878 47 208 970େରଣବୁାଳା ଖୁ ିଆ ସା ଶଶିରି ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/104770
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ପ ୁ /2715879 28 208 971ଦିଲିପ ଖୁ ିଆ ପି ଶଶିରି ଖୁ ିଆ YVY0905174
ପ ୁ /2715880 22 208 972ରେମଶ ଖୁ ିଆ ପି ସିସିର ଖୁ ିଆ YVY1184258
ପ ୁ /2715881 80 208 973େଦାଳେଗାବି  ପ ା ପି େବୖ ବ ପ ା JTV1475490
ୀ /2715882 79 208 974ସଖୀ ପ ା ସା େଦାଳେଗାବି  ପ ା OR/06/043/105108

ପ ୁ /2725883 53 208 975ବାବୁଲା େଜନା ପି ବିଶନାଥ େଜନା OR/06/043/104281
ୀ /2725884 44 208 976ନମିତା େଜନା ସା ବାବୁଲା େଜନା JTV1667146

ପ ୁ /2725885 42 208 977ରାଜକିେଶାର େଜନା ପି ବିଶନାଥ େଜନା OR/06/043/104282
ପ ୁ /2735886 57 208 978କିେଶାର ବ ର୍ନ ପି ହରି ବଲଭ ବ ର୍ନ OR/06/043/104772
ୀ /2735887 58 208 979ପତିମା ବ ର୍ ନ ସା କିେଶାର ବ JTV1422211

ପ ୁ /2745888 66 208 980ଝଗଡୁ ବାଦି ପି ଦା  ବାଦି OR/06/043/104774
ୀ /2745889 61 208 981ପ ୂ ର୍ବାସୀ ବାଦି ସା ଝଗଡୁ ବାଦି OR/06/043/104775
ୀ /2745890 39 208 982କୁ ି ବାଦି ପି ଜଗଡା ବାଦି JTV1422914

ପ ୁ /2755891 64 208 983ଜଟାଧାରୀ ମହାପାତ ପି ଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/043/105056
ୀ /2755892 56 208 984ସକୁା ି ମହାପାତ ସା ଜଟାଧାରି ମହାପାତ OR/06/043/104790
ୀ /2755893 30 208 985ଗୀତା ଳି ମହାପାତ ସା େଗୗତମ ମହାପାତ YVY0856955

ପ ୁ /2755894 42 208 986େଗୗତମ ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ JTV1475599
ୀ /2765895 55 208 987ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/043/104788
ୀ /2765896 29 208 988ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YVY0403212

ପ ୁ /2765897 27 208 989ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YVY0676791
ପ ୁ /2775898 57 208 990ବୁେ ଶର ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/104791
ୀ /2775899 51 208 991େରାହିଣୀ ପଧାନ ସା ବୁେ ଶର ପଧାନ OR/06/043/104792

ପ ୁ /2775900 31 208 992ତପନ କମୁାର ପଧାନ ପି ବୁେ ଶର ପଧାନ YVY0677146
ପ ୁ /2785901 56 208 993ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ ପି କୃତିବାସ ସାହୁ OR/06/043/104794
ୀ /2785902 55 208 994ମ େଦାରୀ ସାହୁ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ YVY0677054
ୀ /2795903 34 208 995େକୗଶଲଯ୍ା ପ ନାୟକ ପି ରାମ ଚ  ପ ନାୟକ YVY1218627

ପ ୁ /2795904 27 208 996ରାେକଶ ପ ନାୟକ ପି ରାମ ପ ନାୟକ YVY0677187
ପ ୁ /2795905 50 208 997ଅମଲୁଯ୍ ପ ନାୟକ ପି ଝାଟୁ ପ ନାୟକ JTV1475813
ୀ /2795906 48 208 998କନକ ପ ନାୟକ ସା ଅମଲୁଯ୍ ପ ନାୟକ OR/06/043/104797
ୀ /2795907 21 208 999େଗଲୀନା ସାହୂ ମା ବିଚିତ େମାହନ ସାହୂ YVY1177328
ୀ /2795908 48 208 1000ଗୀତା ସାହୁ ସା ବିଚିତ େମାହନ ସାହୁ JTV1667120
ୀ /2795909 29 208 1001େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ମା ଗୀତା ସାହୁ YVY0904896

ପ ୁ /2805910 70 208 1002ମିଟୁ ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ OR/06/043/104798
ୀ /2805911 57 208 1003ଉମା ସାହୁ ସା ମିଟୁ ସାହୁ OR/06/043/104799

ପ ୁ /2805912 42 208 1004ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ମିଟୁ ସାହୁ JTV1475771
ୀ /2805913 40 208 1005ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY0676973
ୀ /2815914 69 208 1006କା ନ େରଡି ସା ଦ ାସି େରଡି OR/06/043/104901
ୀ /2825915 41 208 1007ପମିଳା େବେହରା ପି ଦ ୍◌ୁଆସୀ େରଡୀ YVY0433979

ପ ୁ /2835916 65 208 1008ଶକୁ ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷୀତ ସାହୁ OR/06/043/104803
ୀ /2835917 53 208 1009ଯେଶାଦା ସାହୁ ସା ସକୁ ସାହୁ OR/06/043/105076
ୀ /2835918 30 208 1010େଜଯ୍ାସନ୍ା ସାହୁ ସା ସଦାଶବି ସାହୁ YVY0676627

ପ ୁ /2835919 30 208 1011ସଦାଶବି ସାହୁ ପି ସକୁ ସାହୁ YVY0677062
ୀ /2845920 60 208 1012ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ଅ ୁର୍ନ େବେହରା OR/06/043/104807

ପ ୁ /2845921 44 208 1013ସ ୟ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା JTV1666189
ପ ୁ /2845922 39 208 1014ଅଜୟ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା JTV1423276
ୀ /2845923 36 208 1015ଜଲି େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା YVY0676700
ୀ /2845924 35 208 1016ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା YVY0676742

ପ ୁ /2845925 35 208 1017ର ନ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା JTV2647246
ପ ୁ /2855926 39 208 1018ବାବୁ ବାୟକ ପି ପକାଶ ବାୟକ YVY0176917
ୀ /2855927 34 208 1019ବନିତା ବାୟକ ସା ବାବୁ ବାୟକ YVY0176925
ପ ୁ /2855928 79 208 1020ତପି ବିଶାଳ ପି ମାଗଣିୁ ବିଶାଳ OR/06/043/104810
ୀ /2855929 45 208 1021ପ  ୁବିଶାଳ ପି ମାଗି ବିଶାଳ OR/06/043/105106
ପ ୁ /2855930 59 208 1022ବୃ ାବନ ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ OR/06/043/104808
ୀ /2855931 54 208 1023େଧାବଣୀ ସାହୁ ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/104809
ୀ /2865932 30 208 1024ସଘଂମିତା େସଠୀ ପି ସବୁାଷ ଚ  େସଠୀ YVY0676692
ପ ୁ /2865933 58 208 1025ସବୁାସ ଚ  େସଠୀ ପି ମ ୁଳି େସଠୀ OR/06/043/104811
ୀ /2865934 53 208 1026ମିନା େସଠୀ ସା ସବୁାସ ଚ  େସଠୀ OR/06/043/104812
ପ ୁ /2865935 38 208 1027ସମୀର କମୁାର େସଠୀ ପି ସବୁାସ ଚ  େସଠୀ JTV1475615
ୀ /2865936 34 208 1028ମଧସିୁତା େସଠୀ ପି ସବୁାସ ଚ  େସଠୀ YVY0176933
ପ ୁ /2875937 56 208 1029ହାଡିବ ୂ େଭାଇ ପି ଏକାଦଶଆି େଭାଇ OR/06/043/104814
ୀ /2875938 54 208 1030ରମା େଭାଇ ସା ହାଡିବ ୂ େଭାଇ OR/06/043/104815
ପ ୁ /2875939 33 208 1031ମାନସ ର ନ େଭାଇ ପି ହାଡିବ ୁ େଭାଇ YVY0677153
ୀ /2875940 23 208 1032ପଭାସିନୀ ରାଉତ ସା ମାନସ ରଞନ ରାଉତ YVY1055573
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ୀ /2885941 58 208 1033ଚ ଳା ସାଇଁ ସା େଯାଗୀ ସାଇଁ YVY0811323
ୀ /2895942 54 208 1034ରହିମା ବିବି ସା ଅବୁତାଲିମ ଖଁା OR/06/043/104821
ୀ /2895943 40 208 1035ଫାତିମା ବିବୀ ସା େସକ୍ ସାହାଜାନ YVY0176941

ପ ୁ /2895944 60 208 1036ଅବୁତାଲିମ୍ ଖଁା ପି ମଜୁାଫର୍ ଖଁା OR/06/043/104820
ପ ୁ /2895945 37 208 1037ଖଲିକ୍ ଖାନ ପି ଅବୁତାଲିମ ଖଁା JTV2647352
ପ ୁ /2895946 33 208 1038ମାଲିକ ଖଁା ପି ଅବୁତାଲିମ ଖଁା YVY0677096
ପ ୁ /2895947 28 208 1039ସାଜିଦ ଖାନ ପି ଅବୁତାଲିମ ଖଁା YVY0677104
ୀ /2905948 44 208 1040େଦୗଲତ ବିବି ସା ଅହ ଦ ଖଁା YVY1230598

ପ ୁ /2905949 49 208 1041ଅହ ଦ ଖଁା ପି ସମତ ଖଁା OR/06/043/104823
ପ ୁ /2905950 30 208 1042ହାଇଦର ଖାନ ପି ଅହମଦ ଖାନ YVY0676841
ପ ୁ /2905951 28 208 1043ସବଦର ଖଁା ପି ଅହମଦ ଖଁା YVY1113679
ୀ /2915952 54 208 1044ରେହମାତୁନ ବିବି ପି େସକ୍ ଅକତର OR/06/043/105170

ପ ୁ /2915953 70 208 1045େସକ୍ ଅକ୍ ତର ମହ ଦ ପି େଶକ୍ ଅନୱର୍ OR/06/043/104825
ପ ୁ /2915954 55 208 1046େସକ୍କଲମ ମଲୁା ପି େସକ୍ହପି ମଲୁା YVY0811273
ୀ /2925955 68 208 1047ହଜୁ ବିବି ସା ମ ୁ ଖଁା OR/06/043/104827
ୀ /2925956 28 208 1048ହୁସନାରା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ୍ ମଜିଦ ଖଁା YVY0904649
ୀ /2925957 26 208 1049ଅନଓାର ବିବି ସା ନଜିର ଖଁା YVY0857177

ପ ୁ /2925958 63 208 1050ମ ୁ ଖଁା ପି େଯାଗୀ ଖଁା OR/06/043/104826
ପ ୁ /2925959 35 208 1051ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ଖଁା ପି ମ ୁ ଖଁା JTV2647238
ପ ୁ /2925960 34 208 1052ନଜିର ଖାନ ପି ମ ୁ ଖଁା JTV2647162
ୀ /2935961 53 208 1053ସେଜା ବିବି ସା ମହ ଦ ଶରିାଜ OR/06/043/104829

ପ ୁ /2935962 29 208 1054ମହମଦ ରିଆଜ ପି ମହମଦ ସିରାଜ YVY0676684
ପ ୁ /2935963 52 208 1055ମହ ଦ ଶରିାଜ ପି ମହ ଦ ନିହାଜ OR/06/043/104828
ୀ /2945964 76 208 1056ଖଇରୁନ ବିବି ସା ଜୁମା ସରିଫ OR/06/043/104831
ୀ /2945965 25 208 1057ହବିବୁନ ବିବି ସା େସକ ଇସଲାମ YVY1218601

ପ ୁ /2945966 31 208 1058େସକ ଇସଲାମ ପି ଜୁମା ସରିଫ୍ YVY0676908
ୀ /2955967 47 208 1059ମରିୟମ ବିବି ସା ହବିବୁଲ ଖଁା OR/06/043/104834
ୀ /2965968 35 208 1060ରୁକସାନା େବଗମ୍ ପି ଉଷାନ ଖଁା JTV2647147
ୀ /2965969 44 208 1061ରଫିକନ ବିବି ସା ଉଷାନ ଖଁା OR/06/043/104836

ପ ୁ /2965970 49 208 1062ଉଷାନ ଖଁା ପି ଜୁମନ ଖଁା OR/06/043/104835
ପ ୁ /2965971 30 208 1063ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଖଁା ପି ଉଷାନ ଖଁା YVY0676668
ପ ୁ /2985972 80 208 1064ନିର ନ ଦାସ ପି ଅ ୁର୍ନ ଦାସ OR/06/043/104434
ପ ୁ /2985973 52 208 1065ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ JTV1423706
ୀ /2985974 48 208 1066ବାସ ି ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ JTV1422195
ୀ /2995975 50 208 1067କା ନ ପାଢୀ ସା ବସ  ପାଢୀ JTV1423029
ୀ /3005976 60 208 1068ମାଳତୀ େମ ଲି ସା ଭୂବନ େମ ଲି JTV1423169

ପ ୁ /3015977 60 208 1069କୃ ଚ  ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା OR/06/043/105037
ପ ୁ /3015978 25 208 1070ଶେୁରଶ କମୁାର ପ ା ପି କୃ  ଚ  ପ ା YVY1266634
ୀ /3035979 86 208 1071ବିଲ େବୱା ସା ଗ ୁ  େମଲି OR/06/043/104442
ୀ /3035980 82 208 1072ପା ାଳି େଦଇ ସା ବନମାଳି ମଲିକ OR/06/043/104444
ୀ /3065981 82 208 1073ରଜନୀ େବେହରା ସା ଉଗେସନ େବେହରା YVY0811281
ପ ୁ /3085982 19 208 1074ସଂେତାଷ କମୁାର ସାମ  ଶଂିଘାର ପି ବିଜୟା କମୁାର ସାମ ଶଂିଘାର YVY1236272
ୀ /3085983 57 208 1075ସାବିତୀ ସାମ ସିଂହାର ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାମ ସିଂହାର OR/06/043/105052

ପ ୁ /3095984 60 208 1076ଅନ ା ନାଏକ ପି ଖଲି ନାଏକ OR/06/043/104263
ୀ /3095985 53 208 1077େଲଖନି ନାଏକ ସା ଅନ  ନାଏକ OR/06/043/104264

ପ ୁ /3095986 30 208 1078ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଅନ  ନାୟକ YVY0728915
ୀ /3095987 28 208 1079ସଜୁତା ନାୟକ ପି ଅନ  ନାୟକ YVY0728998
ୀ /3095988 25 208 1080ରୀତା ନାୟକ ପି ଅନଂଗ ନାୟକ YVY1055565
ୀ /3095989 21 208 1081ସସିତା ନାୟକ ପି ଅନ  ନାୟକ YVY1218346
ୀ /3095990 28 208 1082ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ଶବି ସାଇଁ YVY0969857
ପ ୁ /3095991 31 208 1083ଶବି ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ YVY0969816
ପ ୁ /3105992 80 208 1084ସିେ ଶର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ OR/06/043/104609
ପ ୁ /3105993 63 208 1085ପ ୁ ର୍ଚ  ସାମଲ ପି ନେର  ସାମଲ OR/06/043/104611
ୀ /3115994 58 208 1086ମାଳତୀ ମଲିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମଲିକ JTV1423920
ୀ /3115995 52 208 1087ପମିଳା ନାଏକ ସା େନତାନ  ନାଏକ OR/06/043/105105
ପ ୁ /3115996 21 208 1088ପଭାତ ନାୟକ ପି େନତାନ  ନାୟକ YVY1218734
ୀ /3115997 65 208 1089େସଲିନା ଶୀରାମ ପି ହିଲାରୀ ଶୀରାମ JTV1423847
ପ ୁ /3125998 42 208 1090ମେନାଜ େଭାଇ ପି ଟୁନିଆ େଭାଇ JTV1423896
ୀ /3125999 23 208 1091ବୀଜୂଲୀ ପଧାନ ସା ମାନଶ ମହାରଣା YVY1071133
ପ ୁ /3126000 60 208 1092ବଲଭ ପଧାନ ପି ବ ୁ ପଧାନ JTV1423201
ୀ /3126001 45 208 1093ର ିତା ପଧାନ ସା ବଲଭ ପଧାନ JTV1422567
ପ ୁ /3136002 63 208 1094ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ OR/06/043/104868
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ୀ /3136003 25 208 1095ଆରତୀ ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY0970038
ୀ /3136004 25 208 1096ଆରତୀ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY1069673

ପ ୁ /3136005 60 208 1097ତୀଥର୍  ପାତ ପି ସନୁାଧର ପାତ OR/06/043/104867
ୀ /3146006 50 208 1098ଯମନୁା ଦାସ ସା ଲାମଆନଂଦ ଦାସ OR/06/043/105107
ୀ /3146007 80 208 1099େଦାେଷଇ େଜନା ସା ବହଚାରି େଜନା OR/06/043/105114

ପ ୁ /3146008 85 208 1100େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ OR/06/043/105083
ପ ୁ /3146009 50 208 1101ତିେଲାଚନ ପରିଡା ପି େଚୖତନଯ୍ ପରିଡା OR/06/043/105097
ୀ /3146010 55 208 1102ଗୀତା ପାତ ସା ତୀଥର୍  ପାତ OR/06/043/105111

ପ ୁ /3146011 55 208 1103େବୖକୁ  ପଧାନ ପି ନିଧି ପଧାନ OR/06/043/105039
ୀ /3146012 24 208 1104ସରସତୀ ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY0970053

ପ ୁ /3146013 20 208 1105ସଦାଶବି ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY1218643
ୀ /3146014 50 208 1106ଉଲାସ ପଧାନ ସା େବୖକୁ  ପଧାନ JTV1422856

ପ ୁ /3146015 60 208 1107ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/105046
ୀ /3146016 55 208 1108ନମର୍ଦା ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ JTV1422849

ପ ୁ /3146017 28 208 1109ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0677542
ୀ /3146018 21 208 1110େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY1218593
ୀ /3146019 20 208 1111େସାନାଲି ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY1266667

ପ ୁ /3156020 65 208 1112ତଅେପାଇ େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା OR/06/043/104786
ପ ୁ /3166021 52 208 1113େଶକ୍ େମାତି ପି େସକ୍ ଅରଜୁ . OR/06/043/105034
ପ ୁ /3166022 26 208 1114େସକ ଆେ ାନୀ ପି େସକ େମାତି YVY0857045
ୀ /3166023 31 208 1115ସାଇଦା େବଗମ ସା ଏସ.େକ. େଜଯ୍ାତି YVY0677336
ୀ /3166024 48 208 1116ହାଜରା ବିବି ସା େସକ୍ େମାତି OR/06/043/105035
ୀ /3166025 28 208 1117େସନଜ ବିବି ସା େସକ ଜୁଲା YVY0677344

ପ ୁ /3166026 28 208 1118େସକ ଜାଲା ପି େସକ େମାତି YVY0677369
ପ ୁ /3166027 29 208 1119େସକ େଜଯ୍ାତି ପି େସକ େମାତି YVY0677351
ୀ /3166028 55 208 1120ଖଲୁଣା େସଠୀ ସା ରସାନ  େସଠୀ JTV1422377
ୀ /3176029 45 208 1121କନିୁ ମଲିକ ସା ଅନ ପସାଦ ମଲିକ JTV1423367
ୀ /3176030 80 208 1122ସାଇବାଣୀ େମହର ସା ମହାେଦବ େମହର OR/06/043/105102

ପ ୁ /3176031 75 208 1123ର  ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି JTV1423243
ୀ /3176032 70 208 1124କମୁଦୁନୀ ମଦୁୁଲି ସା ର  ମଦୁୁଲି JTV1422864
ୀ /3186033 72 208 1125ମାଳତୀ ଦଲାଇ ସା ଭା ର ଦଳାଇ OR/06/043/105054
ୀ /3186034 41 208 1126ସଜୁାତା ଦଳାଇ ସା ମେହଶର ଦଳାଇ JTV1475680

ପ ୁ /3186035 20 208 1127ସମୁ  ଦଳାଇ ପି ମେହଶର ଦଳାଇ YVY1218619
ୀ /3186036 90 208 1128କମୁଦିୁନୀ ମହାରଣା ସା ଗେଜ  ମହାରଣା JTV1475508

ପ ୁ /3196037 60 208 1129ବୀେର  ବାଗ୍ ପି ଲାଲେମାହନ ବାଗ୍ JTV1475292
ପ ୁ /3206038 57 208 1130ଶେୁରଶ ନାଏକ ପି ଚି ାମଣି ନାଏକ JTV1423599
ୀ /3206039 53 208 1131କନିୁ ନାଏକ ସା ସେୁରଶ ନାଏକ JTV1423607

ପ ୁ /3206040 27 208 1132ପତାପ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ YVY0676890
ୀ /3206041 26 208 1133ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ YVY0857169
ୀ /3206042 20 208 1134ନମର୍ଦା ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ YVY1236355
ୀ /3206043 40 208 1135ସାବିତି ପରିଡା ସା ତିେଲାଚନ ପରିଡା YVY0811299
ପ ୁ /3216044 80 208 1136େଗାପାଳ ମହା ି ପି ଦଧି ମହା ି JTV1667203
ପ ୁ /3216045 65 208 1137ବାଇଧର ପରିଡା ପି ଭଗବାନ ପରିଡା JTV1423417
ପ ୁ /3216046 69 208 1138ଦଖୀଳ ପଧାନ ପି ଦୁତୀୟା ପଧାନ JTV1423433
ପ ୁ /3216047 55 208 1139କାହନ୍  ୁଚରଣ ପଧାନ ପି ଦିେଲଶର ପଧାନ JTV1423060
ୀ /3226048 80 208 1140ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ JTV1423250

ପ ୁ /3226049 47 208 1141ରବି ଦାସ ପି ଶୀନିବାସ ଦାସ YVY0905190
ୀ /3226050 37 208 1142ମ ଳୁା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YVY0905224

ପ ୁ /3226051 34 208 1143େଗାପିନାଥ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY0969931
ପ ୁ /3226052 33 208 1144ମିଟୁ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YVY0905695
ୀ /3226053 31 208 1145ସିଲୁ ଦାସ ସା ମିଟୁ ଦାସ YVY0905638
ୀ /3226054 29 208 1146ଜୟ ି ଦାସ ସା େଗାପିନାଥ ଦାସ YVY0969956
ପ ୁ /3226055 43 208 1147ସତିୃ ର ନ ପ ା ପି ସେୁର  କମୁାର ପ ା YVY0969634
ୀ /3226056 26 208 1148ଶା ିଲତା ପ ା ସା ,ସତିୃର ନ ପ ା YVY0970012
ପ ୁ /3226057 90 208 1149ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି ଦୟାନିଧି ପଧାନ JTV1475474
ପ ୁ /3226058 75 208 1150ହୃଷିେକଶ ପଧାନ ପି ରାହାସ ପଧାନ JTV1422799
ୀ /3226059 69 208 1151କା ନ ରାଉତ ସା ଦାରିକାନାଥ ରାଉତ OR/06/043/105022
ୀ /3226060 59 208 1152ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ରେମଶ ରାଉତ YVY0676965
ପ ୁ /3236061 47 208 1153ବିଜୟ ବିଶାଳ ପି େଲାକନାଥ ବିଶାଳ JTV1422534
ୀ /3236062 46 208 1154କନିୁ ବିଶାଳ ସା ବିଜୟ ବିଶାଳ JTV1422468
ପ ୁ /3256063 66 208 1155ଲି ରାଜ େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା OR/06/043/105010
ୀ /3256064 58 208 1156ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଲି ରାଜ େବେହରା OR/06/043/105019
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ପ ୁ /3256065 24 208 1157ସାଗର େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା YVY0970343
ପ ୁ /3256066 47 208 1158ଭାଗିରଥି ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ YVY0969998
ୀ /3256067 45 208 1159ଲିଲିବାଳା ନାୟକ ସା ଭାଗିରଥି ନାୟକ OR/06/043/105135

ପ ୁ /3256068 19 208 1160େସୗରଭ ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ YVY1236264
ପ ୁ /3266069 65 208 1161ଶବି ଡା ପି ସମାରୀ ଡା JTV1423037
ୀ /3266070 60 208 1162ରୁକଣି ଡା ସା ଶବି ଡା JTV1422443
ୀ /3276071 60 208 1163ଶା ି େଗାପ ସା ଷ ୀ େଗାପ JTV1422260

ପ ୁ /3276072 58 208 1164ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0403246
ୀ /3286073 59 208 1165ସମିୁତା ଦେଳଇ ସା ସେୁର  ଦେଳଇ JTV1667179
ୀ /3296074 60 208 1166ସକୁା ୀ େଭାଇ ସା ଶକୁୁ େଭାଇ JTV1475649
ୀ /3296075 24 208 1167ସଭୁଦ େଭାଇ ପି ଶକୁୁ େଭାଇ YVY1057876

ପ ୁ /3296076 22 208 1168ସଶୁା  େଭାଇ ପି ଶକୁୁ େଭାଇ YVY1266642
ୀ /3306077 80 208 1169ରମା ବିଶାଳ ସା ବିକମ ବିଶାଳ OR/06/043/105104

ପ ୁ /3316078 65 208 1170ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ YVY0707463
ୀ /3326079 38 208 1171ସରୂଵୀ ସାହୂ ସା ଲାଲ ବିହାରୀ ସାହୂ YVY1184340

ପ ୁ /3326080 65 208 1172ମରୁଲୀଧର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV1422625
ୀ /3326081 58 208 1173ମୀନା ସାହୁ ସା ମରୁଲିଧର ସାହୁ JTV1423516

ପ ୁ /3326082 49 208 1174ରସାନ  େସଠୀ ପି ଅ ରୁ େସଠୀ JTV1667088
ୀ /3336083 56 208 1175ସ  ୁପଧାନ ସା ମାଗଣୁୀ ପଧାନ YVY0403253

ପ ୁ /3336084 70 208 1176ମାଗଣିୁ ପଧାନ ପି େଦବାର ପଧାନ JTV1422724
ପ ୁ /3346085 64 208 1177ଚି ାମଣି ସାଇଁ ପି ଫକିର ସାଇଁ JTV1475623
ୀ /3346086 54 208 1178ର  ୁସାଇଁ ସା ଚି ାମଣି ସାଇଁ JTV1475631

ପ ୁ /3346087 23 208 1179ପଦନ ସାଇଁ ପି ଚି ାମଣୀ ସାଇଁ YVY1072883
ପ ୁ /3356088 55 208 1180ପଫଲୁ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/043/105109
ପ ୁ /3356089 22 208 1181ପଦୀପ ସାହୂ ପି ପ ୂଲ ସାହୂ YVY1064153
ୀ /3356090 50 208 1182ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ YVY0176974

ପ ୁ /3366091 86 208 1183ରବି ଦାସ ପି ବାଳା ଦାସ OR/06/043/105116
ୀ /3366092 60 208 1184ଡମି ଦାସ ସା ରବି ଦାସ JTV1422344
ୀ /3376093 64 208 1185ପମିଳା ମଲିକ୍ ସା ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ୍ JTV1667161

ପ ୁ /3376094 62 208 1186ମେହଶର ପଧାନ ପି କାହନ୍  ୁପଧାନ JTV1422492
ପ ୁ /3386095 48 208 1187ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଭାଇ ପି ନେର  େଭାଇ JTV1422294
ୀ /3386096 46 208 1188ପମିଳା େଭାଇ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଭାଇ JTV1475516

ପ ୁ /3386097 73 208 1189ନବ ମହାକଡୁ ପି େଗାବି  ମହାକଡୁ JTV1475458
ପ ୁ /3396098 45 208 1190ରେମଶ େଭାଇ ପି କ ର୍ େଭାଇ JTV1423177
ପ ୁ /3396099 48 208 1191ଗେଣଶ ପଧାନ ପି ଗ ାଧର ପଧାନ JTV1422971
ୀ /3396100 44 208 1192େଯାଶଦା ପଧାନ ସା ଗେଣଶ ପଧାନ JTV1422732

ପ ୁ /3396101 47 208 1193ଦାମ ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ YVY1218353
ୀ /3396102 33 208 1194କବିତା ସାହୁ ସା ଦାମ ସାହୁ YVY1218635

ପ ୁ /3396103 73 208 1195ପହାଦ ସାହୁ ପି କ ରିୁ ସାହୁ JTV1422955
ପ ୁ /3396104 23 208 1196ପି  ୁସାହୁ ପି ଦାମ ସାହୁ YVY1031178
ୀ /3406105 85 208 1197ମେକମ ବିବି ସା ତୟମ ଖଁା JTV1423821
ପ ୁ /3416106 80 208 1198ଭୀମେସନ ବାରିକ ପି ବାଳକୃ  ବାରିକ JTV1422740
ପ ୁ /3416107 85 208 1199ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା JTV1423508
ପ ୁ /3416108 80 208 1200ଗୟାଧର େବେହରା ପି ତିେଲାତନ େବେହରା JTV1667187
ୀ /3416109 65 208 1201ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଗହନ୍ା େବେହରା JTV1422781
ୀ /3416110 55 208 1202ସକୁମୁାରୀ େବେହରା ସା େଚମଟୁୁ େବେହରା JTV2647303
ୀ /3416111 38 208 1203ରତନୀ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା YVY1031293
ୀ /3416112 32 208 1204ଗିତା େବେହରା ସା ବିଭୂତି େବେହରା YVY0904839

ପ ୁ /3416113 21 208 1205ଦିବାକର େବେହରା ପି େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା YVY1218726
ୀ /3416114 80 208 1206ସରସତୀ ଦାସ ସା ବିଶ ିଦାସ YVY0811349
ପ ୁ /3416115 55 208 1207ମାକର୍  କଅଁର ପି ଅମୀନ କଅଁର JTV1422831
ପ ୁ /3416116 82 208 1208ନିେମଁଇ କ ର୍ ପି ମହାେଦବ କ ର୍ JTV1422906
ପ ୁ /3416117 58 208 1209ପ  ୁମହାକଡୁ ପି ପରେମଶର ମହାକଡୁ JTV1422641
ୀ /3416118 45 208 1210ମିଥିଲା ମହାକଡୁ ସା ପ  ୁମହାକଡୁ JTV1475375
ପ ୁ /3416119 75 208 1211ଉେପ  ମାଝୀ ପି ଶଯ୍ାମ ମାଝୀ JTV1475441
ପ ୁ /3416120 85 208 1212ବାବାଜୀ ମଲିକ ପି ବୀଣାକର ମଲିକ JTV1475342
ପ ୁ /3416121 50 208 1213େଗାେଲଖ ମଲିକ ପି ରାଜନ ମଲିକ JTV1422385
ପ ୁ /3416122 70 208 1214େଚୖତନଯ୍ େମେହର ପି ଭୁଜି େମେହର JTV1423540
ୀ /3416123 65 208 1215ଦିେଲଶରୀ େମେହର ସା େଚୖତନଯ୍ େମେହର JTV1423557
ପ ୁ /3416124 30 208 1216ସତଯ୍ନାରାୟଣ େମେହର ପି େଚୖତନଯ୍ େମେହର YVY0676809
ୀ /3416125 25 208 1217ସବିତା େମେହର ସା ସତ୍ଯ େମେହର YVY1184316
ପ ୁ /3416126 52 208 1218ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି YVY0904672
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ପ ୁ /3416127 60 208 1219ଝର ନାୟକ ପି ବୁଧ ନାୟକ JTV1422708
ୀ /3416128 23 208 1220ସେୁରଶ ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY1069251

ପ ୁ /3416129 22 208 1221ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY1177476
ପ ୁ /3416130 60 208 1222ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ JTV1422682
ୀ /3416131 52 208 1223ପମିଳା ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ JTV1422583
ୀ /3416132 42 208 1224ଜେସାଦା ସାହୁ ପି କାଳୁ ସାହୁ YVY0905661
ୀ /3416133 60 208 1225ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ସା ବନମାଳି ସାଇଁ JTV1423839

ପ ୁ /3426134 62 208 1226ଅସିତ କମୁାର ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1586411
ୀ /3426135 56 208 1227କାମିନୀ ଦାସ ସା ଅସିତ କମୁାର ଦାସ JTV1586429
ୀ /3426136 31 208 1228ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ଅସିତ କମୁାର ଦାସ YVY0677195

ପ ୁ /3426137 65 208 1229ବାବୁଲି କର ପି ଆରତ କର JTV1586288
ୀ /3426138 59 208 1230ପମିଳା କର ସା ବାବୁଲି କର JTV1586296

ପ ୁ /3426139 34 208 1231ସନାତନ କର ପି ବାବୁଲି କର YVY0857086
ୀ /3426140 33 208 1232କ ନା କର ସା ସନାତନ କର YVY0729020
ୀ /3426141 33 208 1233ପଭାସିନୀ କର ସା କନୁା କର YVY0904615

ପ ୁ /3426142 24 208 1234କମଳାକମୁାରୀ କର ପି ବାବୁଲୀ କର YVY0969972
ୀ /3426143 65 208 1235ଶଶୀ ମଦୁୁଲି ପି ଜ ୢ ମଦୁୁଲି YVY0811307

ପ ୁ /3426144 38 208 1236ଦୁଶାସନ ମଦୁୁଲି ପି ବଳି ମଦୁୁଲି YVY0403261
ୀ /3426145 33 208 1237ଟିକି ମଦୁୁଲି ସା ଦୁଶାସନ ମଦୁୁଲି YVY0969881
ୀ /3426146 40 208 1238ସସିତା ପରିଡା ସା ଧେନଶର ପରିଡା JTV1423623

ପ ୁ /3426147 20 208 1239ଧମର୍ପଦ ପରିଡ଼ା ପି ଧେନଶ୍ଵର ପରିଡ଼ା YVY1266626
ପ ୁ /3426148 66 208 1240କାଶୀନାଥ ପାତ ପି ବୁଲୁ ପାତ JTV1586460
ୀ /3426149 60 208 1241ତୁଳସୀ ପାତ ସା କାଶୀନାଥ ପାତ JTV1586452

ପ ୁ /3426150 39 208 1242କମୁର ପ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ପ ନାୟକ YVY0905307
ୀ /3426151 35 208 1243ଝୁନୁ ପ ନାୟକ ସା କମୁର ପ ନାୟକ YVY0905323

ପ ୁ /3426152 45 208 1244ରାଜ କିେଶାର ସାହୂ ପି ହାଡିବଂଧ ୁସାହୂ YVY1184290
ପ ୁ /3426153 23 208 1245ଜଗନ ସାହୁ ପି ବାବୁଲି ସାହୁ YVY1266683
ୀ /3426154 21 208 1246େରାଜଲିନ ସାହୁ ପି ବାବୁଲି ସାହୁ YVY1266709

ପ ୁ /3426155 76 208 1247ମହନି ଟୁଡୁ ପି େଛାଟରା ଟୁଡୁ JTV1586338
ପ ୁ /3426156 74 208 1248େମାହନ ଟୁଡୁ ପି େଛାଟରାୟ ଟୁଡୁ YVY0811315
ୀ /3426157 70 208 1249େସାମାରୀ ଟୁଡୁ ସା ମହନି ଟୁଡୁ JTV1586346
ୀ /3426158 29 208 1250ଶକୁ ଟୁଡୁ ପି ମହନି ଟୁଡୁ YVY0728980

ପ ୁ /3436159 43 208 1251ଜୟ  େବେହରା ପି ହରି େବେହରା YVY1031244
ୀ /3436160 40 208 1252ଶଧା ଳୀ େବେହରା ସା ଜୟ  େବେହରା YVY1031251

ପ ୁ /3436161 70 208 1253ସଭୁାଷ ପ ା ପି ତାରାପଦ ପ ା YVY0970293
ପ ୁ /3436162 75 208 1254େକ୍ଷତେମାହନ ପରିଡା ପି ମଳୂ ପରିଡା JTV2647253
ୀ /3436163 61 208 1255ଆର ସାବିତୀ ସା ଆର କି ା ରାଓ JTV2647287
ୀ /3436164 51 208 1256ସାଇବାଣୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ JTV2647279
ୀ /3446165 38 208 1257ଗାତା ଳି ରାଉତରାଯ ପି ହରିବ ୁ ରାଉତରାଯ YVY0403279
ୀ /3456166 34 208 1258ସ ି ତା ଡାକଆୁ ସା ଟୁକନୁା ଡାକଆୁ YVY0970103

ପ ୁ /3456167 45 208 1259ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ YVY0403295
ୀ /3456168 39 208 1260ମିନତୀ ମହାପାତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମବାପାତ YVY0403287
ୀ /3456169 50 208 1261କମୁଦିୁନି ପାଢୀ ସା କୃ ଚ  ପାଢୀ YVY0969642
ୀ /3466170 56 208 1262ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସବୁାସ ଚ  ମହାରଣା YVY0403303

ପ ୁ /3476171 33 208 1263ସେ ାଷି ପଧାନ ପି ରେମଶ ପଧାନ YVY0403311
ୀ /3486172 24 208 1264ଏସ େସଶି ସା ଏସ ସେୁରଶ େର ୀ YVY1113745

ପ ୁ /3486173 67 208 1265ଏସ୍ ଲି ା ରାଜୁ େରଡି ପି ଏସ୍.େଗାପାଳ େରଡି YVY0904540
ୀ /3486174 37 208 1266ଏସ୍ େରାଜା େରଡି ପି ଏସ୍ ଲି ା ରାଜୁ େରଡି YVY0904557
ୀ /3486175 66 208 1267ଏସ୍.ଲକ୍ଷୀ େରଡି ସା ଏସ୍.ଲି ା ରାଜୁ େରଡି YVY0904516
ପ ୁ /3486176 32 208 1268ଏସ ସେୁରଶ େର ି ପି ଏସ୍ ଲି ରାଜ େର ି YVY0403329
ୀ /3496177 76 208 1269ଙ ିଲ ପେଲଇ ସା କା ିର୍କ ପେଲଇ YVY0403337
ୀ /3496178 33 208 1270ସରସତୀ ପ ୃ ି ସା ସମନୁାଥ ପ ୃ ି YVY0729012
ପ ୁ /3506179 60 208 1271ରାମ ଚ  ମିଶ ପି ପଦୃାନ  ମିଶ YVY0403345
ୀ /3516180 65 208 1272ଝୁନୁ ବିଶାଳ ସା ତପି ବିଶାଳ YVY0403220
ପ ୁ /3526181 40 208 1273କଲିମ ରସଲୁ ପି ଜହୁର ରସଲୁ YVY0403196
ପ ୁ /3536182 50 208 1274ହୃଷିେକଶ ଦାସ ପି ଭୂବନି ଦାସ YVY0904755
ୀ /3536183 43 208 1275ନଳିନୀ ଦାସ ସା ଶକୁୁ ଦାସ YVY0375139
ୀ /3536184 42 208 1276ରୀନା ଦାସ ସା ଆେଶାକ ଦାସ YVY1063445
ୀ /3536185 33 208 1277େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ହୃଷିେକଶ ଦାସ YVY0729079
ୀ /3536186 29 208 1278େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ଅସିତ କମୁାର ଦାସ YVY0677203
ୀ /3536187 79 208 1279ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ବହାନ  ମହା ି YVY0677229
ପ ୁ /3536188 51 208 1280ସଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଭବାନୀ ମହା ି YVY1211812
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ୀ /3536189 47 208 1281ଝୁନୁ ମହା ି ସା ସଶା  କମୁାର ମହା ି YVY1211820
ୀ /3536190 27 208 1282େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହା ି ପି ଶଶା  ,କମୁାର ମହା ି YVY0857151

ପ ୁ /3536191 25 208 1283ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି ଶଶା  କମୁାର ମହା ି YVY0970236
ୀ /3536192 27 208 1284ମାମି ପଧାନ ସା ପଦି  କମୁାର ପଧାନ YVY1184068
ୀ /3536193 30 208 1285ରାଜଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି ରେମଶ ରାଉତ YVY0729004
ୀ /10926194 63 208 1286ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଗୗଡ ସା ଦ ପାଣି େଗୗଡ YVY0904433
ୀ /10926195 93 208 1287କମୁଦୁ ରଣସିଂହ ସା ବିଶନାଥ ରଣସିଂହ YVY1031194

ପ ୁ /999996196 44 208 1288ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଫଣୀ େମାହନ ଦାସ YVY0421792
ପ ୁ /GANDHIPA6197 37 208 1289ଶଶକିା  ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ JTV2350759
ୀ /999996198 24 208 1290ଅ ଳୀ ମହା ି ପି କା ିର୍କ ଚ  ମହା ି YVY0971069
ୀ /999996199 59 208 1291ରାଇମାତ୍ ମମୁ ୁର୍ ସା ମାସା  ମମୁ ୁର୍ JTV2517787

ପ ୁ /999996200 29 208 1292ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଆନଂଦ ଚଂଦ ପଧାନ YVY1184191
ୀ /999996201 29 208 1293ମ ାକିନୀ ପଧାନ ସା ମନେମାହନ ପଧାନ YVY0675785
ୀ /999996202 46 208 1294ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଦୁଃଖବ ୁ ସାହୁ JTV1673607

ପ ୁ /999996203 22 208 1295ଅରବି  ସାହୂ ପି ବିପିନ ସାହୂ YVY1177484
ୀ /218/8186204 21 208 1296ଅନୁପମା ରାଜଲଷୀ ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ YVY1120179

ପ ୁ /217/10556205 22 208 1297ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ YVY1123660
ପ ୁ /4896206 56 208 1298ବିଦଯ୍ାଧର ପରିଡ଼ା ପି ନେର  ପରିଡ଼ା OR/06/043/100497
ୀ /4916207 60 208 1299ପତିମା ମହାକଡ଼ୁ ସା ଶୀରାମ ମହାକଡ଼ୁ OR/06/043/098047
ୀ /999996208 49 208 1300େଶୖଳ େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା JTV2518280

ପ ୁ /999996209 36 208 1301ଛବି  େବେହରା ପି ମରୁଲିଧର େବେହରା YVY0676007
ୀ /999996210 32 208 1302ସରସତୀ େବେହରା ସା ଛବି  େବେହରା YVY0675678
ୀ /999996211 47 208 1303ଟିକିନା ବିଶାଳ ସା ବିପିନି ବିଶାଳ OR/06/043/102651
ୀ /999996212 54 208 1304କା ନ ଦେଳଇ ସା ରଥ ଦେଳଇ JTV2518298

ପ ୁ /999996213 52 208 1305ବାବୁଲି ମହାରଣା ପି ଜଗ େମାହନ ମହାରଣା JTV2517910
ୀ /999996214 44 208 1306ବାସ ୀ ମହାରଣା ସା ବାବୁଲି ମହାରଣା JTV2517928
ୀ /999996215 30 208 1307ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ସ ୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY1030568
ୀ /999996216 36 208 1308ସସିତା ମାରା ି ସା ଲକ୍ଷଣ ମାରା ି YVY0971044

ପ ୁ /999996217 69 208 1309ମାଧବ ନାୟକ ପି ଧଷୂାସନ ନାୟକ YVY0174714
ପ ୁ /999996218 74 208 1310େଗାେଲଖ ପାତ ପି ଅଭିର ପାତ YVY0174615
ୀ /999996219 68 208 1311ବାଉରି ପାତ ସା ଆଦିକ  ପାତ JTV1425487

ପ ୁ /999996220 33 208 1312ରାେକଶ ପଧାନ ପି ଜଳ ର ପଧାନ YVY0197368
ୀ /999996221 32 208 1313ସରସତୀ ପଧାନ ପି ଜଳ ର ପଧାନ JTV2517852
ୀ /999996222 63 208 1314ଅଖାରୀ ପଧାନ ସା ପ ୂ ର୍ ପଧାନ OR/06/043/098021

ପ ୁ /999996223 27 208 1315ରଣଜିତ ସାହୁ ପି ଦୁଃଖବ ୁ ସାହୁ YVY0676205
ୀ /999996224 83 208 1316ପମିଳା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/043/098035
ୀ /2026225 18 208 1317ପଜୂା ନାଏକ ପି ରେମଶ ନାଏକ YVY1351618
ୀ /2026226 22 208 1318ପଣୁିର୍ମା ସିଂ ସା େଗାପାଳ ପଧାନ YVY1351634
ୀ /1946227 19 208 1319ସତିୃେରଖା ମହାରାଣା ପି ସଦାନ  ମହାରାଣା YVY1351675

ପ ୁ /236228 18 208 1320ନବକିେଶାର ପେଲଇ ପି କୃ  ପେଲଇ YVY1351725
ୀ /006229 33 209 1ସାଧନା େଜନା ସା େହମ  େଜନା YVY1184183
ପ ୁ /006230 32 209 2େହମ  େଜନା - ସାଧନା େଜନା YVY1184209
ପ ୁ /Leprosy H6231 26 209 3ସାବଯ୍ାସାଚି ପାତ ପି ସାରଦା ଚରଣ ପାତ YVY1306919
ପ ୁ /16232 65 209 4ନକଳୁ ବି ାଣି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବି ାଣି YVY1113349
ୀ /16233 65 209 5ଅେଖାଜୀ ଚ ସା ଦୁଃଖା ଚ JTV1422054

ପ ୁ /16234 79 209 6ବୁଡୁ ଚିନାଗନୁ ପି ହାତୀରାମ ଗନୁ OR/06/043/098501
ୀ /16235 46 209 8ଦୀପିକା ଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY1236843
ୀ /16236 49 209 9ଛବି ଜଗଦଲା ପି ଅରକି୍ଷତ ଜଗଦଲା YVY0174920
ୀ /16237 45 209 10ଉମିର୍ଳା ମହାକଡୁ ପି ବଂଶୀଧର ମହାକଡୁ JTV1421908
ପ ୁ /16238 42 209 12କରୁଣାକର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ YVY0374793
ୀ /16239 43 209 13ମେ ାଦରୀ ସାହୁ ପି ଚତୁରାନ  ସାହୁ JTV1421916
ପ ୁ /26240 69 209 14ଗେଣଶର ବି ାଣୀ ପି ଶବି ବି ାଣୀ JTV1421775
ୀ /26241 63 209 15ଚ ା ବି ାଣି ସା ନକଳୁ ବି ାଣି YVY1113323
ପ ୁ /36242 74 209 16ବାବାଜୀ ବାରିକ ପି କ ରୁୀ ବାରିକ JTV1657675
ପ ୁ /36243 43 209 18ମାୟାଧର ମାଝୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମାଝୀ JTV1657659
ପ ୁ /36244 66 209 19ବୃ ାବନ ନାହାକ ପି ରବିବାରୀ ନାହାକ YVY0969451
ପ ୁ /36245 22 209 20ବୃ ାବନ ଶ ୁଆ ପି ନାରାୟଣ ଶ ୁଆ YVY1075738
ୀ /46246 42 209 21େବଲ ବିରୁଆ ସା କ ା ବିରୁଆ JTV1646827
ପ ୁ /46247 60 209 22ଡନ୍ ଚ ିଆ ପି ସମରା ଚ ିଆ JTV1646801
ୀ /056248 24 209 23ରଶୀତା ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ YVY1143494
ପ ୁ /056249 24 209 24ଭିକାରୀ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YVY1143650
ପ ୁ /56250 51 209 25ରାଜୁ ଦାସ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଦାସ JTV1646728
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ୀ /56251 49 209 26ନକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ JTV1646710
ପ ୁ /56252 32 209 27େଯ଼ାେଗ  ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YVY0969410
ୀ /56253 32 209 28ସ  ୁଦାସ ସା େଯ଼ାେଗ  ଦାସ YVY0969436

ପ ୁ /56254 61 209 29ସେୁର  ନାଥ ସତୁାର ପି ବାସେୁଦବ ସତୁାର YVY0753756
ୀ /66255 59 209 30ଚ ା ବି ାଣୀ ସା ନକଳୁ ବି ାଣୀ YVY0753806

ପ ୁ /66256 55 209 31ନକଳୁ ବି ାଣୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବି ାଣୀ JTV1644269
ପ ୁ /66257 32 209 32ମାନସ ବି ାଣୀ ପି ନକଳୁ ବି ାଣୀ YVY0746560
ୀ /66258 28 209 33େସାମି ବି ାଣୀ ସା ମାନସ ବି ାଣୀ YVY0746602

ପ ୁ /76259 72 209 34ପହଲି ସାହୁ ପି କ ରିୁ ସାହୁ YVY0700476
ୀ /86260 65 209 35ଫଲୁ େଦଇ ସା ନିତଯ୍ାନ  େଦଇ YVY0737353

ପ ୁ /96261 71 209 36ରାମ ବି ାଣୀ ପି ଦୁଗର୍ା ବି ାଣୀ YVY0174961
ୀ /96262 57 209 37େହମ ବି ାଣୀ ସା ରାମ ବି ାଣୀ YVY0174987

ପ ୁ /96263 39 209 38ରାଜୁ ବି ାଣୀ ମା େହମ ବି ାଣୀ YVY0574806
ପ ୁ /96264 38 209 39ନ ା ବି ାଣୀ ପି ନକଳୁ ବି ାଣୀ YVY0174979
ୀ /96265 28 209 40କନିୁ ବି ାଣୀ ସା ପପ ୁବି ାଣୀ YVY0969527

ପ ୁ /96266 42 209 41କ ା ବିରୁଆ ପି ବି ୁ ବିରୁଆ YVY0374827
ପ ୁ /106267 48 209 42ସତଯ୍ାନ  ମିଶ ପି ଜଗବଂଧ ୁମିଶ YVY1066133
ପ ୁ /116268 59 209 43ସଦୁଶର୍ନ ବି ାଣୀ ପି ଯବୁରାଜ ବି ାଣୀ JTV1646785
ୀ /116269 54 209 44ବାଶ ୀ ବି ାଣୀ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବି ାଣୀ JTV1646843

ପ ୁ /136270 82 209 45ଅେଲଖ େବେହରା ପି େଦାଳ େବେହରା YVY0374835
ପ ୁ /136271 59 209 46ଗେଜ  େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା JTV1675453
ପ ୁ /146272 56 209 47େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା YVY0175034
ୀ /146273 51 209 48ବାସ ି େବେହରା ସା େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା YVY0175042

ପ ୁ /146274 89 209 49ବଜ ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ OR/06/043/102589
ପ ୁ /146275 81 209 50ମ ୁଳୁ ସାହୁ ପି ଅନ  ସାହୁ OR/06/043/100654
ପ ୁ /176276 85 209 51େକୖଳାସ େବେହରା ପି ଉଛବ େବେହରା JTV1675446
ପ ୁ /176277 67 209 52ଧେନଶର େବେହରା ପି ଫଗ ୁଚରଣ େବେହରା YVY0700211
ପ ୁ /186278 34 209 53ନାରାୟଣ ସାହୂ ପି ଜଯେଦଵ ସାହୁ YVY1066117
ପ ୁ /196279 49 209 54ମେହଶର ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ OR/06/043/102176
ୀ /206280 22 209 55ମଧସିୁତା ଭୂତିଆ ସା ସଞୟ କମୁାର ଭୂତିଆ YVY1246875

ପ ୁ /206281 34 209 56ଦୀପକ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି େକୖଳାଶ ଚଂଦ ପାଇକରାୟ YVY1236579
ପ ୁ /206282 28 209 57ସିସିର ପରିଡ଼ା ମା ବନିତା ମିଶ YVY1236603
ପ ୁ /226283 57 209 58ସନାତନ ନାଏକ ପି ବଳରାମ ନାଏକ OR/06/043/102202
ୀ /226284 34 209 59ଟିକି ସିଂ ସା କାନା ସିଂ YVY0677567

ପ ୁ /226285 33 209 60କାନା ସିଂ ପି ରବି ସିଂ YVY0175075
ପ ୁ /236286 57 209 61କୁ  କିେଶାର ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/043/102608
ପ ୁ /236287 57 209 62ସନାତନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ YVY1236637
ପ ୁ /256288 44 209 63ଭା ର େବେହରା ପି ଘନସଯ୍ାମ େବେହରା YVY1066166
ପ ୁ /256289 30 209 64େକୖଲାଶ ଚଂଦା ପି ବଜଲାଲ ଚଂଦା YVY1144054
ପ ୁ /256290 74 209 65ଚକାଧର ଦାସ ପି ଗଦାଧର କା ି YVY1236629
ପ ୁ /256291 59 209 66ପିତବାସ ମଦୂଲି ପି ପଵାକର ମଦୂଲି YVY1066141
ପ ୁ /256292 51 209 67ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି ମଣି ନାୟକ OR/06/043/102215
ପ ୁ /256293 77 209 68ରଘନୁାଥ ପାଢି ପି ମଧସୁଦୁନ ପାଢି YVY1218833
ପ ୁ /266294 77 209 69ଗୟାଧର େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YVY0700484
ପ ୁ /266295 75 209 70ପ ାନନ ମଲିକ ପି ଜଗବ ୁ ମଲିକ YVY1236686
ପ ୁ /266296 61 209 71ଗୟା ନାୟକ - ରାମ ନାୟକ YVY1246883
ୀ /286297 45 209 72ସବିତା େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/043/102353
ୀ /296298 44 209 74ପଣତି ପାଲ ପି ରାମକୃ  ପାଲ YVY1075720
ୀ /296299 85 209 75ଚ ଳା ପ ନାୟକ ସା କୃ  ପ ନାୟକ OR/06/043/098638
ୀ /296300 86 209 76ସତଯ୍ଭାମା ସାମଲ ସା କା ାଳି ସାମଲ JTV1586197
ୀ /306301 76 209 77ପାଲୀ େବଵା ପି ବୁଧୀ େବେହରା YVY1093277
ୀ /306302 43 209 78ମ  ୁକର ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ସାମ ରାୟ YVY1093301
ପ ୁ /306303 23 209 79ବିଜୁ ମହ ପି ଅନାମ ମହ YVY1073055
ୀ /306304 63 209 80ସାବିତୀ ମହାରାଣା ସା ପନୁ ା ମହାରାଣା YVY1093293
ୀ /306305 56 209 81ଟିକି ମହା ି ସା ଅନାମ ମହା ି JTV1421965
ୀ /306306 62 209 82ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ମରୁଲି ନାୟକ YVY0374926
ୀ /306307 78 209 83ହାରା େପେ ଇ ସା କାହନ୍  ୁେପେ ଇ YVY0700377
ୀ /306308 44 209 84ସ  ୂସାମଲ ପି ଧଡ଼ି ସାମଲ OR/06/043/102370
ୀ /306309 23 209 85କନୁୀ ସିଂହ ପି ମନୂା େବେହରା YVY1063221
ୀ /316310 37 209 86ଲିଲି େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ େବେହରା JTV1586163
ୀ /316311 86 209 87େକତକି ସାହୁ ସା ବା ା ସାହୁ YVY0700526
ୀ /336312 86 209 88କମୁାରୀ ଦାଶ ସା ଉଦୟନାଥ ଦାଶ YVY0700534
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ୀ /336313 77 209 89ସତୀ ନାୟକ ସା କି୍ଷେରାଦ ନାୟକ OR/06/043/098536
ୀ /336314 76 209 90ବୁେଧଇ ସାହୁ ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/098569
ୀ /346315 34 209 91ଲିଲି ଭୂତିଆ ପି ମାଧବାନ  ଭୂତିଆ YVY1074814
ୀ /346316 55 209 92ସମା ବିବି ପି େସକ ରେହମତ ଅଲୀ YVY0175109
ୀ /346317 38 209 93ହାରା େଦଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ  OR/06/043/102657
ୀ /346318 65 209 94ପମିଳା ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ OR/06/043/102396
ୀ /346319 71 209 95ର ଲତା ପାତ ସା େଧାେବଇ ପାତ YVY0700385
ୀ /356320 82 209 96ମଣି େବେହରା ସା ସାଧ ୁେବେହରା JTV1421858
ୀ /356321 42 209 97କମୁଦିୁନି େଭାଇ ପି େଗାଲଖ େଭାଇ OR/06/043/102648
ୀ /356322 46 209 98ରଇବାରୀ ପଧାନ ପି କାଳିଆ ପଧାନ YVY0969568
ୀ /356323 62 209 99ଅପବୂର୍  ପଧାନ ସା ମନୁଆ ପଧାନ OR/06/043/102404
ୀ /366324 60 209 100ବିଯଳିୁ ମଲିକ ସା ପ ୂ ର୍ ମଲିକ JTV1421841
ୀ /366325 55 209 101ଶା ି ମଳିକ ସା ଘନ ମଳିକ OR/06/043/102650
ୀ /376326 56 209 103ରମୀଲା େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YVY1066158
ୀ /376327 49 209 104ସଂଜୂ େଜନା ପି ମାଗଣୂୀ େଜନା YVY1074749
ୀ /376328 49 209 105ସ  ୁେଜନା ପି ମାଗଣୂୀ େଜନା YVY1074806

ପ ୁ /376329 23 209 106ଆେଲାକ ମହାକଦୁ ପି ଇଂଦମଣି ମହାକଦୁ YVY1143866
ୀ /376330 60 209 107ପସା ି ପ ା ସା େଗୗରହରି ପ ା YVY0175190
ୀ /376331 42 209 108ସରୁୁଜି ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ OR/06/043/102399
ୀ /376332 75 209 109େଗଲି େସଠି ସା ପହଲି େସଠି OR/06/043/098616
ୀ /386333 45 209 110ମେନାରମା େଦହୁରୀ ପି ଜୟରାମ େଦହୁରୀ OR/06/043/102426
ୀ /386334 62 209 111ମିନା ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/043/102450
ୀ /386335 67 209 112ବେହଇ ପଧାନ ସା ଉଧବ ପଧାନ YVY0753731
ୀ /386336 66 209 113ସଶୁୀଳା ସାଇଁ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାଇଁ YVY0175240
ୀ /386337 55 209 114ଟୁନି ସାଇଁ ସା କ ପର୍  ସାଇଁ OR/06/043/102422
ୀ /396338 71 209 115ପବନି େବୱା ପି ଅଚୁତ ପଧାନ YVY1218650
ୀ /396339 65 209 116କା ନ େଦଇ ସା ଦାରିକା େଦଇ YVY0175265
ୀ /396340 62 209 117ମଇନା ମଳିକ ସା କାଳ ୀ ମଳିକ YVY0700393
ୀ /396341 29 209 118ଲିପିନା ନାୟକ ପି ବାବାଜି ନାୟକ YVY0677823
ୀ /396342 52 209 119କିରଣ ପଧାନ ପି ଅଜୁର୍ ନି ପଧାନ YVY1246891

ପ ୁ /406343 49 209 120ଗଣୁ ନାୟକ ପି ନାରଣ ନାୟକ YVY0175281
ୀ /406344 46 209 121ପଦି ନାୟକ ସା ଗଣୁ ନାୟକ YVY0175299
ୀ /406345 60 209 122ରମା ସାହୁ ସା ସନୁାକର ସାହୁ OR/06/043/102437
ୀ /406346 65 209 123ସଅମାରୀ ସାହୁ ସା େଚୗତନ ସାହୁ OR/06/043/098632
ୀ /426347 55 209 124ମହୁର େଦହୁରି ପି ଜୟରାମ େଦହୁରି OR/06/043/098609
ୀ /426348 50 209 125ସ  ୁେଜନା ପି ମାଗଣିୁ େଜନା JTV1422096
ୀ /426349 65 209 126େରବତି ସାହୁ ସା ଉ ବ ସାହୁ YVY0175315

ପ ୁ /476350 79 209 127ତିନାଥ େଜନା ପି ଭୀମ େଜନା OR/06/043/102084
ପ ୁ /476351 51 209 128ସେବର୍ ଶର େଜନା ପି ବାବାଜୀ େଜନା YVY0969543
ପ ୁ /486352 38 209 129ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା YVY0374942
ପ ୁ /486353 36 209 130ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା YVY0374959
ପ ୁ /486354 78 209 131ନୀର ନ ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ OR/06/043/102464
ପ ୁ /486355 32 209 132ସକୁା  ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0175349
ୀ /486356 29 209 133ମେନାରମା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ YVY0677666
ୀ /496357 70 209 134ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ଯଦୁମଣି OR/06/043/102468

ପ ୁ /496358 48 209 135େସକ କନୁା ପି େସକ. ଏସ.ଏମ .ତୂଲା େସକେକ ଏ YVY1236652
ପ ୁ /496359 48 209 136ସବୂ ର୍ା ମହାକଦୁ ପି ଜାଦୁମଣି ମହାକଦୁ YVY1143379
ୀ /496360 72 209 138ଅମିକା ମହାକଡୁ ସା ଇ ମଣି ମହାକଡୁ YVY1326586
ୀ /496361 39 209 139ଟୁନି ମହାକଡୁ ସା ସବୁଣର୍ ମହାକଡୁ JTV1657576
ପ ୁ /496362 23 209 140ଆେଲାକ ମହାକଦୁ ପି ଇଂଦମଣି ମହାକଦୁ YVY1063239
ପ ୁ /496363 74 209 141ଦାେମାଦର ପ ା - ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0574814
ପ ୁ /496364 59 209 142ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ା YVY0175364
ୀ /516365 31 209 143ସଭୁଦା ମହାପାତ ପି ଜଟାଧାରୀ ମହାପାତ YVY0374975
ପ ୁ /526366 55 209 144ପ ୂ ର୍ଚ  ସିଂ ପି ଶକୁା ସିଂ OR/06/043/102476
ପ ୁ /536367 66 209 145ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂ ପି ମାଧ ସିଂ OR/06/043/102473
ୀ /536368 48 209 146ବାସ ି ସିଂ ସା ଜଗା ସିଂ OR/06/043/102475
ପ ୁ /536369 39 209 147େଗାପାଳ ସିଂ ପି ଜଗା ସିଂ YVY0737338
ପ ୁ /536370 37 209 148ସକୁା ସିଂ ପି ଜଗା ସିଂ YVY0175414
ପ ୁ /536371 33 209 149ଗରୁୁ େମାହନ ସିଂ ପି ଜଗା ସିଂ YVY0175406
ୀ /536372 32 209 150ରୀନା ସିଂ ସା େଗାପାଳ ସିଂ YVY0729111
ପ ୁ /546373 42 209 151ଚ  ସିଂ ପି େଲଖ ସିଂ YVY0175422
ୀ /546374 37 209 152ଶ ର ସିଂ ସା ଚ  ସିଂ YVY0175430
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ୀ /566375 45 209 153ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ରେମଶ ସିଂ OR/06/043/102670
ପ ୁ /566376 32 209 154ଅଭି ସିଂ ପି ରେମଶ ସିଂ YVY0375022
ୀ /566377 26 209 155ସବିତା ସିଂ ପି ରେମଶ ସିଂ YVY0969493
ୀ /576378 40 209 156ମାେହଶରୀ ସିଂ ସା ମେହଶର ସିଂ JTV1646702
ୀ /576379 38 209 157ଶା ି ସିଂ ସା େଗାବି  ସିଂ YVY0835686
ୀ /586380 52 209 158ସହୁାଗୀ ହଁାସଦା ସା ଲୁଷ ୁହଁାସଦା YVY0375121

ପ ୁ /586381 33 209 159ଶଯ୍ାମ େହମମ୍ ପି ରାମ େହମମ୍ YVY0700609
ୀ /586382 33 209 160ସାବିତୀ େହମମ ସା ଶ ନୁାଥ େହମମ YVY0375048

ପ ୁ /586383 38 209 161ସମଆୁ େହମମ ପି ରାମ େହମମ JTV1421866
ପ ୁ /586384 26 209 162ଦଶରଥ େହମମ୍ ପି ରାମ େହମମ YVY0991513
ପ ୁ /586385 37 209 163ରାମ ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ YVY0375030
ପ ୁ /586386 33 209 164ଶଯ୍ାମ ଓଲି ପି ଅନାମ ଓଲି YVY0375089
ୀ /586387 31 209 165ମୀନା ଓଲି ସା ସାମ ଓଲି YVY0375105

ପ ୁ /586388 52 209 166ସାନ ପଧାନ ସାମାଡ୍ ପି ପାତର ସାମାଡ୍ YVY0375055
ପ ୁ /586389 47 209 167େଗାପାଳ ସିଂ ପି ସମରା ସିଂ YVY0375063
ପ ୁ /586390 33 209 168ରବି ସିଂ ପି ରେମଶ ସିଂ YVY0375071
ୀ /586391 43 209 169ସମିୁ େସାେରନ ପି ରାମ େହମମ YVY0375097
ୀ /596392 65 209 170ବୁଦୁନି ସିଂ ସା ପଭୁ ସିଂ JTV1646777

ପ ୁ /596393 35 209 171ଶ ର ସିଂ ପି ବୁ ିନି ସିଂ YVY0175521
ପ ୁ /596394 33 209 172କା ିର୍କ ସିଂ ପି ବୁ ିନି ସିଂ YVY0175513
ୀ /596395 32 209 173ଗୀତା ସିଂ ସା ଶ ର ସିଂ YVY0677716
ୀ /596396 29 209 174ଗରୁୁବାରୀ ସିଂ ମା ବୁଦୁନି ସିଂ YVY0677609

ପ ୁ /626397 32 209 175ଗରୁା ସିଂ ପି ମ ଲ ସିଂ YVY1031319
ପ ୁ /626398 47 209 176େଗୗରା  ସିଂ ପି ଭିମ ସିଂ OR/06/043/102502
ୀ /626399 33 209 177ସ  ୁସିଂ ସା ମ ଲ ସିଂ YVY0677674
ୀ /636400 60 209 178ରଜନୀ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV1421759
ୀ /646401 50 209 179ମୀନା ସିଂ ସା ପଦୀପ ସିଂ YVY0835678
ୀ /656402 54 209 180ପାନ ସିଂ ସା କଟ ସିଂ JTV1640028
ୀ /656403 37 209 181ସ  ୁସିଂ ସା ମକରା ସିଂ YVY0677708

ପ ୁ /656404 31 209 182ମଦନ ସିଂ ପି ମନୁା ସିଂ YVY0677559
ୀ /676405 52 209 183ସାର ସିଂ ସା ବୁ ିଆ ସିଂ OR/06/043/102563

ପ ୁ /676406 34 209 184ମନୁା ସିଂ ପି ବୁଧିଆ ସିଂ YVY0175596
ପ ୁ /676407 34 209 185ଡାକ୍ତର ସିଂ ପି ବୁ ିଆ ସିଂ YVY0175588
ୀ /676408 33 209 186ଜହନ୍ ସିଂ ସା ଡାକ୍ତର ସିଂ YVY0375162
ୀ /676409 31 209 187ମାମନିୁ ସିଂ ସା ମନୁା ସିଂ YVY0700401

ପ ୁ /676410 28 209 188ଜଡା ସିଂ ପି ବୁ ିଆ ସିଂ YVY0746594
ୀ /676411 28 209 189ମୀତା ସିଂହ ସା ଜଡା ସିଂହ YVY1063213
ୀ /676412 28 209 190ମୀତା ସିଂହ ସା ଜଦା ସିଂହ YVY1063866
ୀ /686413 57 209 191ହୀରା ସିଂ ସା ମକରା ସିଂ OR/06/043/102558

ପ ୁ /686414 55 209 192କାଳିଆ ସିଂ ପି ମକରା ସିଂ YVY0175604
ୀ /686415 46 209 193ବୁଦୁନି ସିଂ ସା କାଳିଆ ସିଂ JTV1475870
ପ ୁ /686416 31 209 194ମକରା ସିଂ ପି କାଳିଆ ସିଂ YVY0969394
ୀ /686417 30 209 195ମିନା ସିଂ ସା ମକରା ସିଂ YVY0969154

ପ ୁ /736418 49 209 196ଉେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଲାେଥ ଦୀନବ ୁ ନାୟକ YVY1211895
ୀ /756419 50 209 197ଟୁନୀ ଟୁଡୁ ସା ବୁଢାନ ଟୁଡୁ OR/06/043/102619

ପ ୁ /766420 60 209 198ମେହ  ବରାଳ ପି ଜଗବ ୁ ବରାଳ JTV1475854
ପ ୁ /766421 40 209 199ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଭୁୟଁା ପି ବିଷନ୍ଚୁରଣ ଭୁୟଁା JTV1421767
ପ ୁ /766422 57 209 200ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ YVY0375204
ୀ /766423 55 209 201ରତନ୍ ାବତୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0375196
ପ ୁ /776424 65 209 202ବୁତାନ ଟୁଡୁ ପି ଶକୁଲୁ ଟୁଡୁ OR/06/043/102680
ପ ୁ /776425 38 209 204ସନୁାରାମ ଟୁଡୁ ପି ବୁଢାନ ଟୁଡୁ YVY0375212
ୀ /776426 32 209 205ଲକ୍ଷୀ ଟୁଡୁ ସା ସନୁାରାମ ଟୁଡୁ YVY0737361
ପ ୁ /786427 64 209 206ଦୁଃଖିଆ େସାେରନ୍ ପି କାଲିଆନ୍ େସାେରନ୍ JTV1657592
ୀ /786428 57 209 207ଯମନୁା େସାେରନ ସା ଦୁଃଖିଆ େସାେରନ OR/06/043/102686
ପ ୁ /786429 32 209 208ଶୀମ  େସାେରନ ପି ଦୁଃଖିଆ େସାେରନ YVY0969378
ୀ /786430 30 209 209ମାମା େସାେରନ ସା ଶୀମ  େସାେରନ YVY0969352
ୀ /796431 69 209 210କନିୁ ସିଂ ସା ରବି ସିଂ OR/06/043/102687
ପ ୁ /796432 52 209 211ରବି ସିଂ ପି କାଳୁ ସିଂ OR/06/043/102695
ପ ୁ /796433 40 209 212ଭାନୁ ସିଂ ପି ରବି ସିଂ YVY0175661
ପ ୁ /796434 27 209 213ମନୁଆ ସିଂ ପି ରବି ସିଂ YVY0677682
ୀ /816435 37 209 215ରତନୀ େବେହରା ପି ଗ ୁ ଚିୁ େବେହରା YVY0175687
ୀ /816436 34 209 216ଇଜାତୁନ୍ ବିବି ସା ଜଲିଲ୍ ମହ ଦ YVY0375238
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ୀ /816437 31 209 217ନସିମା ବିବି ସା ମହ ଦ ଖଲିଲ YVY0677765
ୀ /816438 32 209 218ପିୟତମା ଦେଳଇ ସା ସମୀର େଗାଛାୟତ YVY1218668

ପ ୁ /816439 39 209 219ସମୀର େଗାଛାୟତ ପି ରବି  କମୁାର େଗାଛାୟତ YVY0829341
ପ ୁ /816440 42 209 220ମହ ଦ ଜଲିଲ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ୍ YVY0700542
ପ ୁ /816441 38 209 221ମହ ଦ ଖଲିଲ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ୍ JTV1640044
ୀ /816442 69 209 222େହମଲତା ଓଝା ସା େଗାବି  ଓଝା YVY0175679
ୀ /826443 66 209 223ବିଜୁଳି ସାହନ୍ା ସା ନେଗଶ ଚ  ସାହନ୍ା YVY0737205

ପ ୁ /826444 71 209 224ନେଗଶ ଚ  ସିହନ୍ା ପି ହରିଶ ଚ  ସିହନ୍ା YVY0737346
ପ ୁ /826445 59 209 225ସଶୁୀଲ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ଗେଣଶ ଚ  ସିହନ୍ା YVY0737387
ପ ୁ /826446 51 209 226ଅନୀଲ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ଗେଣଶ ଚ  ସିହନ୍ା YVY0737304
ପ ୁ /826447 41 209 227ସେ ାଷ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ନେଗଶ ଚ  ସିହନ୍ା JTV2574101
ପ ୁ /826448 67 209 228ସଧୁୀର କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ହରି  ସିହନ୍ା OR/16/111/152852
ୀ /826449 61 209 229ଆ ନା ସିହନ୍ା ସା ସଧୁୀର କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0991505
ୀ /826450 51 209 230ବବିତା ସିହନ୍ା ସା ସଶୁୀଲ ସିହନ୍ା YVY0737312
ୀ /826451 41 209 231େଗାଦାବରୀ ସିହନ୍ା ସା ଅନିଲ କମୁାର ସିହନ୍ା JTV2556678
ୀ /826452 33 209 232ଶି ା ସିହନ୍ା ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0969295
ୀ /826453 33 209 233ଅ ର୍ନା ସିହନ୍ା ସା ସେ ାଷ ସିହନ୍ା YVY0969311

ପ ୁ /826454 29 209 234ଆଶେୁତାଶ ସିହନ୍ା ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0969337
ପ ୁ /836455 43 209 235ଶ ର ଚା ିଆ ପି ସେୁର  ଚା ିଆ YVY0835660
ୀ /836456 38 209 236ସାବିତୀ ଚଂପିଆ ସା ଶଂକର ଚଂପିଆ YVY1236710
ୀ /836457 68 209 237ଗାୟତି ଦାସ ସା ଅଭିରାମ େଜନା YVY0737296

ପ ୁ /836458 42 209 238ଚିନୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅଭିରାମ େଜନା JTV2574069
ପ ୁ /836459 39 209 239ଆେଲାକ କମୁାର େଜନା ପି ଅଭିରାମ େଜନା JTV2574077
ପ ୁ /836460 65 209 240ଅନାମ ମହା ପି ର ନାଥ ମହା JTV1421742
ପ ୁ /836461 32 209 241ମ ୁଳୁ ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ ରାଉତ YVY0175695
ୀ /836462 54 209 242େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସିହନ୍ା ପି ହରିଶ ଚ  ସିହନ୍ା YVY0737262
ୀ /856463 33 209 243ମାଥରୁୀ େଜନା ପି ନରସିଂହ େଜନା YVY0829358
ୀ /856464 53 209 244ବାସ ି ମହାକଡୁ ସା ମନୁା ମହାକଡୁ YVY0753483

ପ ୁ /856465 25 209 245କା ିର୍କ ମହାକଡୁ ପି ବିଜୟ ମହାକଡୁ YVY1031301
ୀ /866466 74 209 246ଶଶ ିମଦୁୁଲି ପି ବଳି ମଦୁୁଲି YVY0175919

ପ ୁ /876467 40 209 247ଶ ନୁାଥ ପ ୃ ି ପି ରଘନୁାଥ ପ ୃ ି YVY0829366
ୀ /896468 41 209 248କନିୁ ଟୁଡୁ ସା ଦୁଲା ଟୁଡୁ YVY0175943

ପ ୁ /896469 29 209 249ସେୁଦଶ ଟୁଡୁ ପି ଦୁଲାଲାଲ୍ ଟୁଡୁ YVY0746586
ପ ୁ /896470 27 209 250ରାେକଶ ଟୁଡୁ ପି ଦୁଲାଲାଲ୍ ଟୁଡୁ YVY0746578
ୀ /896471 26 209 251ମିତା ଟୁଡୁ ସା ରାେକଶ ଟୁଡୁ YVY0991497
ୀ /916472 49 209 252କମୁଦିୁନୀ େଦବୀ ସା କୃ ଚ  ପାଢି YVY0176040
ୀ /946473 35 209 253ଫାରଜନ ବିବୀ ସା େସକ ିେରା YVY1143973

ପ ୁ /966474 23 209 254େକ୍ଷତମଣି ବି ାଣି ପି ବାବୁଲି ବି ାଣି YVY1113356
ୀ /966475 78 209 255ଚ ା ମମୁ ୁର୍ ସା ଦାଶରଥି ମମୁ ୁର୍ YVY1113315
ୀ /966476 58 209 256ଚ ା ମମୁ ୁର୍ ସା ଦାଶରଥି ମମୁ ୁର୍ YVY0753475
ୀ /966477 49 209 257ସାବିତୀ ମମୁ ୁର୍ ସା କାଳିଆ ମମୁ ୁର୍ YVY0574830
ପ ୁ /966478 58 209 258ବସ  କମୁାର ପରିଡା ପି ଉଦୟନାଥ ପରିଡା JTV2574085
ପ ୁ /976479 25 209 259ବିଜୁ ମହା ୀ ପି ଅନାମ ମହା ୀ YVY1143460
ୀ /976480 72 209 260ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ମରୁୁଲୀ ନାୟକ YVY0574848

ପ ୁ /976481 43 209 261ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀ ନାୟକ YVY0574855
ୀ /986482 24 209 262େରଶା େବଗମ ପି ମହ ଦ ସବୀର YVY1143957
ୀ /986483 21 209 263ଚଂପା ବିଂଧାଣୀ ପି ରାମ ବିଂଧାଣୀ YVY1093251
ୀ /986484 41 209 264ପାବର୍ ତୀ ବିଂଧାଣୀ ସା ବାବୁଲୀ ବିଂଧାଣୀ YVY1093285

ପ ୁ /986485 31 209 265ଟୁକନୁା ବି ାଣୀ ପି ରାମ ବି ାଣୀ YVY1065416
ୀ /986486 26 209 266ମିନତୀ ବି ାଣୀ ସା ଟୁକନୁା ବି ାଣୀ YVY1065408
ୀ /986487 24 209 267ଗୀତା ବିଂଧାଣୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିଂଧାଣୀ YVY1093236
ୀ /986488 32 209 268ମିଲି ଦାସ ସା ବି ୁ ଚ  ଦାସ YVY0677773
ପ ୁ /986489 34 209 269ମୀଟୂ େହଂବମ ପି କଟିଆ େହଂବମ YVY1143593
ପ ୁ /986490 45 209 270ଦୁଗର୍ା େହମମ ପି ବାଡୁ େହମମ YVY1067362
ପ ୁ /986491 21 209 271ଅଜୟ କମୁାର ମହ ପି ଅନାମା ମହ YVY1143569
ୀ /986492 27 209 272ମୀନା ମମୂ ୂର୍ ପି କାଳିଆ ମମୂ ୂର୍ YVY1093210
ପ ୁ /986493 27 209 273ରାେମଶର ସାହୁ ପି ଜଯେଦଵ ସାହୁ YVY1065325
ୀ /986494 67 209 274େସାମାରି ସିଂ ସା ବୁ ିଆ ସିଂ YVY0176180
ୀ /986495 67 209 275ପାବର୍ ତୀ ସିଂ ସା ମ ଲ ସିଂ YVY0677583
ପ ୁ /986496 44 209 276ଭରତ ସିଂ ପି ବୁ ିଆ ସିଂ YVY0705590
ପ ୁ /986497 37 209 277ରବି ସିଂ ପି ବୁ ିଆ ସିଂ YVY0677799
ୀ /986498 37 209 278ସମିୁତା ସିଂ ସା ଭରତ ସିଂ YVY0700575
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ପ ୁ /986499 37 209 279ଭରତ ସିଂ ପି ବୁ ିଆ ସିଂ YVY0375329
ୀ /986500 34 209 280ମିତା ସିଂ ସା ରବି ସିଂ YVY0677781

ପ ୁ /986501 29 209 281କି ା ସିଂ ପି ମ ଲ ସିଂ YVY0677575
ପ ୁ /986502 20 209 282େସକ୍ ଇକବାଲ ଜାହା ୀର ପି େସକ୍ େଗାରା YVY1218825
ପ ୁ /996503 34 209 283ବା ୁ ସିଂ ପି ବା  ୁସିଂ JTV2647014
ୀ /1006504 37 209 284ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ଭାନୁ ସିଂ JTV2647204
ୀ /1026505 31 209 285ମାମା ବଦା ପି େଗାପାଳ ବଦା YVY0677690
ୀ /1026506 28 209 286ସମିୁତା ବଦା ପି େଗାପାଳ ବଦା YVY0677658

ପ ୁ /1026507 63 209 287ମନୁା େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା YVY0176495
ୀ /1026508 56 209 288ବିଦୁ େବେହରା ସା ସନିୁଲ େବେହରା YVY0176420

ପ ୁ /1026509 49 209 289ସଦାନ  େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା YVY0375360
ୀ /1026510 44 209 290ବି ୁ େବେହରା ସା ସଦାନ  େବେହରା YVY0375386
ୀ /1026511 40 209 291ମାନସୀ େବେହରା ପି କୃତୀବାସ ଦାସ YVY1063775

ପ ୁ /1026512 37 209 292ଶବି େବେହରା ମା ବିଦୁ େବେହରା YVY0433987
ପ ୁ /1026513 34 209 293ଅଜୟ େବେହରା ପି ମନୁା େବେହରା YVY0677740
ୀ /1026514 34 209 294ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY0700658
ୀ /1026515 32 209 295ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା YVY0677757

ପ ୁ /1026516 31 209 296ସନିଆ େବେହରା ପି ମନୁା େବେହରା YVY0677724
ୀ /1026517 29 209 297ପ ୁ ିର୍ମା େବେହରା ସା ସନିଆ େବେହରା YVY0677732
ୀ /1026518 22 209 298େମାନାଲିସା େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY1143692
ୀ /1026519 38 209 299କହନୀ େଭାଇ ପି ନାଟ େଭାଇ YVY1143775
ୀ /1026520 54 209 300ତଭା େଭାଲା ସା ଶଵୁା େଭାଲା YVY1143163
ୀ /1026521 27 209 301ଗରୁୁବାରୀ ବିଂଧାଣୀ ସା ରାଜୁ ବିଂଧାଣୀ YVY1093319
ୀ /1026522 100 209 302େହମା ବିଂଧାଣୀ ସା ରାମ ବିଂଧାଣୀ YVY1093269

ପ ୁ /1026523 32 209 303ପପ ୁବି ାଣୀ ପି ରାମ ବି ାଣୀ YVY0746552
ୀ /1026524 22 209 304ଜାନ୍କୀ ଚଂପିଆ ପି ଶଂକର ଚଂପିଆ YVY1143619
ୀ /1026525 54 209 306ଲକ୍ଷୀ ଦଳାଇ ସା ଜଳ ର ଦଳାଇ YVY0829382

ପ ୁ /1026526 37 209 307େଗାପିନାଥ ଦଳାଇ ପି ଜଳିଆ ଦଳାଇ YVY0829408
ୀ /1026527 31 209 308ଶା ିଲତା ଦେଳଇ ସା େଗାପିନାଥ ଦେଳଇ YVY0375436
ୀ /1026528 74 209 309ମେନାରମା ଦାସ ସା ମଣିଭଦ ଦାସ YVY0176370
ୀ /1026529 69 209 310ପ ମୀ େଦଇ ସା େଟପା ସିଂ JTV2556744

ପ ୁ /1026530 43 209 311େଯ଼ାେଗଶର ଗାଗରାଇ ପି େଗାପାଳ ଗାଗରାଇ YVY0991489
ୀ /1026531 46 209 312ସବୁାସିନୀ ଗାଗାଇ ସା ଭଗବାନ ଗାଗାଇ YVY0375469
ୀ /1026532 54 209 313କଳୁସୀ େଗା ାୟତ ସା ଅେଲଖ େଗା ାୟତ YVY0829432

ପ ୁ /1026533 59 209 314କାଳିଆ ହଁାସଦା ପି ଜାନୁ ହଁାସଦା YVY0176511
ୀ /1026534 46 209 315ସହୁାଗିନି ହଁାସଦା ସା ଲୁଗ ୁହଁାସଦା YVY0829374
ୀ /1026535 21 209 316ସକୁ ହଁାସଦା ପି ଦୁଃଖିଆ େସାେରନ YVY1164599

ପ ୁ /1026536 67 209 317ମଧ ୁକି ୁ ପି ମାହାତି କି ୁ YVY0176412
ୀ /1026537 62 209 318ରଇବାରି କି ୁ ସା ମଧ ୁକି ୁ YVY0176271
ୀ /1026538 32 209 319ଜାସିନ କି ୁ ସା େଗାପି ନାଥ କି ୁ YVY0969238
ୀ /1026539 74 209 320ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ପି ଶଭୁରାମ ଅନାଛି YVY0700443
ପ ୁ /1026540 54 209 321ଅେଶାକ ମହ ପି କୃ  ମହ YVY0176248
ୀ /1026541 49 209 322ଫଲୁରାଣି ମହ ସା ଅେଶାକ ମହ YVY0176230

ପ ୁ /1026542 29 209 323ସିବା ମହାରାଣା ପି ସଦୁମ ମହାରାଣା YVY1143940
ୀ /1026543 29 209 324ଲକ୍ଷୀ ମହାରାଣା ପି ସଦୁମ ମହାରାଣା YVY1144005

ପ ୁ /1026544 24 209 325ରବି ମହାରାଣା ପି ସଦୁାମା ମହାରାଣା YVY1143833
ୀ /1026545 22 209 326ଗଂଗା ମହାରାଣା ପି ସଦୁମ ମହାରାଣା YVY1143577

ପ ୁ /1026546 36 209 327ମାନକା ମାର ି ପି ରାମ ମାର ି YVY0176503
ୀ /1026547 74 209 329ପମିଳା ମିଶ ସା ନିଳମଣି ମିଶ YVY0176222
ୀ /1026548 49 209 330େଲାଭା ମିଶ ପି ନଟବର ମିଶ YVY0176297
ପ ୁ /1026549 75 209 331ଅନାମ ମ ୁ ା ପି ବୁଧ ୁମ ୁ ା YVY0737288
ପ ୁ /1026550 44 209 332ରବି  ନାଏକ ପି େବନୁ ନାଏକ YVY0969253
ୀ /1026551 36 209 333ଜମନୁା ନାଏକ ସା ରବି  ନାଏକ YVY0969279
ୀ /1026552 28 209 334ସାସୀତା ନାଇକ ସା ବାସେୁ◌ଦବ ନାଇକ YVY1144021
ୀ /1026553 79 209 335ରସା ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0176404
ପ ୁ /1026554 49 209 336ଭା ର ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ YVY0700336
ପ ୁ /1026555 47 209 337ଗେଣଷ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀ ନାୟକ YVY0375451
ୀ /1026556 44 209 338ପଭାସିନି ନାୟକ ସା ଭା ର ନାୟକ YVY0700435
ୀ /1026557 41 209 339ବିଦୁଲତା ନାୟକ ସା ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0176362
ପ ୁ /1026558 41 209 340ଅେଶାକ ନାୟକ ମା ବିମଳା ନାୟକ YVY1143908
ପ ୁ /1026559 23 209 341ର ନକମୁାର ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ YVY1067370
ପ ୁ /1026560 39 209 342ଗେଣଷ ଓଲି ପି ଅନାମ ଓଲି YVY0176545
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ୀ /1026561 34 209 343କନିୁ ଓଲି ସା ଗେଣଶ ଓଲି YVY0737213
ପ ୁ /1026562 38 209 344ମେହ  ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ YVY1067388
ୀ /1026563 35 209 345ସାବିତୀ ପାତ ସା ମେହ  ପାତ YVY0737320

ପ ୁ /1026564 62 209 346ଆ ର୍ବ ୁ ପଧାନ ପି ପଳଭ ପଧାନ YVY0700344
ପ ୁ /1026565 61 209 347ପବନା ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ YVY1143429
ୀ /1026566 57 209 348ର ବତୀ ପଧାନ ସା ପ  ୁପଧାନ YVY0375402
ୀ /1026567 54 209 349ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ପବନା ପଧାନ YVY0574871

ପ ୁ /1026568 54 209 350ପବନା ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ YVY0700591
ୀ /1026569 49 209 351େଗାମତୀ ପଧାନ ସା ଅେଶାକ ପଧାନ YVY0700450

ପ ୁ /1026570 31 209 352ବଳରାମ ପଧାନ ପି ଅେଶାକ ପଧାନ YVY0375428
ୀ /1026571 30 209 353ମିନତୀ ପଧାନ ସା ବଳରାମ ପଧାନ YVY1143627

ପ ୁ /1026572 26 209 354କାହନ୍  ୁଚରଣ ପଧାନ ପି ପବନା ପଧାନ YVY1264233
ୀ /1026573 22 209 355ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ପଧାନ ପି ରାେକଶ ପଧାନ YVY1143601

ପ ୁ /1026574 57 209 356ଗେଣଶର ପ ୁ ିର୍ ପି ତୁରାମ ପ ୁ ିର୍ YVY0176347
ପ ୁ /1026575 46 209 357ଜୟ  କମୁାର ସ ପି ଜଟାଧାରି ସ YVY0176438
ୀ /1026576 42 209 358ସାବିତି ସ ସା ଜୟ  କମୁାର ସ YVY0176453

ପ ୁ /1026577 49 209 359ବସ  ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ YVY0574863
ୀ /1026578 35 209 360ସେ ାଷୀ ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ YVY0375352
ୀ /1026579 74 209 361ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0737395
ୀ /1026580 42 209 362ସବିତା ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ YVY0176461

ପ ୁ /1026581 36 209 363ବାଟା ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY0176339
ପ ୁ /1026582 23 209 364େକୖଳାସ ସମାଡ ପି ସାନା ପଧାନ ସମାଡ YVY1065358
ୀ /1026583 43 209 366ପିୟତମା ସାମଲ ସା ବିଧ ୂସାମଲ YVY1143817
ୀ /1026584 34 209 367ଗୀତାରାଣୀ ସିଂ ସା ମଦନ ସିଂ YVY1031400

ପ ୁ /1026585 31 209 368କା ିର୍କ ସିଂ ପି ପତାପ ସିଂ YVY1031350
ପ ୁ /1026586 66 209 369କଟି ସିଂ ପି ମ ଲ ସିଂ YVY0969121
ପ ୁ /1026587 64 209 370ପତାପ ସିଂ ପି ଗଲୁଆ ସିଂ YVY0176289
ୀ /1026588 59 209 371ବାସ ି ସିଂ ସା ପତାପ ସିଂ YVY0176479
ୀ /1026589 59 209 372େସାମବାରି ସିଂ ସା ରାଣା ସିଂ YVY0835645

ପ ୁ /1026590 40 209 373ବିଭୁତି ସିଂ ପି ଗରୁା ସିଂ YVY0700328
ୀ /1026591 37 209 374ସସିତା ସିଂ ସା ବିଭୁତି ସିଂ YVY0176446

ପ ୁ /1026592 36 209 375ନବ ସିଂ ପି ବାୟା ସିଂ YVY0211177
ପ ୁ /1026593 36 209 376କନୁା ସିଂ ପି ଝାଲୁଆ ସିଂ YVY0835637
ପ ୁ /1026594 36 209 377େଗାପାଳ ସିଂ ପି ବାବୁ ସିଂ YVY0176529
ୀ /1026595 35 209 378ଲିଲିମନି ସିଂ ସା େସାେଲ ସିଂ JTV2556736
ୀ /1026596 35 209 379ସୀତା ସିଂ ସା କାହନ୍  ୁସିଂ YVY0375477
ୀ /1026597 34 209 380େଗୗରୀ ସିଂ ସା ବି ୁ ସିଂ YVY0176255
ୀ /1026598 33 209 381ରସିତା ସିଂ ସା ନବ ସିଂ YVY0176321
ୀ /1026599 21 209 382ଭଗବତୀ ସିଂ ପି ରେମଶ ସିଂ YVY1164540

ପ ୁ /1026600 21 209 383ବିଟୂ ସିଂହ ମା ମେହେଶତା ସିଂହ YVY1143551
ୀ /1026601 31 209 384କମୁାରୀ େସାେରନ ସା ବାବୁଲି େସାେରନ YVY1266592
ପ ୁ /1026602 47 209 385ଉଦୟ ଟୁଡୁ ପି େହେମ  ଟୁଡୁ YVY0176396
ୀ /1026603 21 209 386ରାଜ ତୁଡୂ ସା ସନୁାରାମ ଟୁଡୁ YVY1266584

ପ ୁ /1076604 20 209 387କିଷନ୍ାକା  ବିଶାଳ ପି ପଦନାଭ ବିଶାଳ YVY1266675
ୀ /1096605 82 209 388େମାଚୀରାମ ଲାଗରୂ ପି େଗୗରା ଲାଗରୂୀ YVY1224542
ୀ /1126606 29 209 389ମ ଶୁା ଡା ପି ଶବି ଡା YVY0375618
ୀ /1136607 31 209 390ସପନ୍ା ରଣା ପି ଶ  ୁରଣା YVY0375626

ପ ୁ /1216608 32 209 391ସନିଆଁ ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା YVY0375741
ୀ /1316609 44 209 392ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା ମାନସ ର ନ ପ ା YVY0375899
ୀ /1336610 30 209 393ରିଲି ରାଉତ ସା ମେହ  କମୁାର ରାଉତ YVY0375923
ପ ୁ /1346611 33 209 394ଶ ଷର୍ଣ େଭାଇ ପି ବଜବ ୁ େଭାଇ YVY0375931
ୀ /1346612 31 209 395ସବିତା େଭାଇ ସା ଶ ଷର୍ ଣ େଭାଇ YVY0375949
ୀ /1356613 31 209 396ସରସତୀ ପ ୃ ି ସା ଶ ନୁାଥ ପ ୃ ି YVY0375956
ପ ୁ /1396614 62 209 397ପନୁନ୍ ାରାମ ବାରିକ ପି ପଦ  କମୁାର ବାରିକ YVY0376020
ପ ୁ /1406615 47 209 398କମଳାକା  ଦାସ ପି ମଣୀ ଦାସ YVY0753798
ୀ /1406616 42 209 399କିରଣବାଳା ଦାସ ସା କମଳାକା  ଦାସ YVY0753715
ପ ୁ /1466617 45 209 400ସମାରୁ ବାଦୀ ପି ଝଗଡା ବାଦୀ YVY0376103
ୀ /1486618 33 209 401େକୗଶଲଯ୍ା ପ ନାୟକ ମା କନକ ପ ନାୟକ YVY0376137
ୀ /1516619 47 209 402ତୁଳସୀ ସାମାଡ୍ ସା ସାନ ପଧାନ ସାମାଡ୍ YVY0376186
ୀ /1516620 31 209 403ମାନସୀ ସମାଡ ପି ସାନ ପଧାନ ସମାଡ YVY1063361
ୀ /1516621 24 209 404େଦୗପଦୀ ସାମାଡ ପି ପଧାନ ସାମାଡ YVY1031426
ପ ୁ /1536622 80 209 405ମନେମାହନ ରଥ ପି େକ୍ଷତବାସି ରଥ YVY0403089
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ୀ /1556623 36 209 406ମଲି ମାଝି ପି େସୗରା ମାଝି YVY0376251
ୀ /1556624 41 209 407ବାସ ି ମଲିକ ପି େପଟା ମଲିକ YVY0376269
ୀ /1576625 41 209 408ଲିଲି ନାୟକ ସା ଭାଗିରଥି ନାୟକ YVY0376368
ୀ /1586626 28 209 409ଚ ା େହମରମ ପି ଧେନଶ୍ଵର େସାରନ YVY1063338

ପ ୁ /1656627 47 209 410ଶ ର ଚା ିଆ ପି େସାମରା ଚା ିଆ YVY0402925
ପ ୁ /1666628 37 209 411ସନିଆ ବି ାଣୀ ପି ଯବୁରାଜ ବି ାଣୀ YVY0677815
ୀ /1666629 30 209 412ଶା ି ବି ାଣୀ ସା ସନିଆ ବି ାଣୀ YVY0677807
ୀ /1676630 41 209 413େଦୗପଦୀ ସିଂ ସା ରାମ ସିଂ YVY0677641

ପ ୁ /1686631 52 209 414ବିକମ ସାମ ରାୟ ପି ବାବାଜୀ ଗ ାୟତ YVY0753780
ୀ /1686632 44 209 415କ ନା ସାମ ରାୟ ସା ବିକମ ସାମ ରାୟ YVY0753772

ପ ୁ /1696633 29 209 416ରାେକଶ ଶାସମଲ ପି ପଶା  କମୁାର ଶାସମଲ YVY0753467
ୀ /1706634 67 209 417ଚାରୁଲତା ମାେଦଳୀ ସା କପିଳ ମାେଦଳୀ YVY1031418
ୀ /1716635 29 209 419ରଶିତା ନାଏକ ପି ମ ୁଳୁ ନାଏକ YVY1031392
ୀ /1736636 53 209 420କବିତା ମଦୁୁଲି ପି ଧେନଶର ମଦୁୁଲି YVY1031376

ପ ୁ /1746637 85 209 421ପଫଲୁ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY1031368
ୀ /1756638 52 209 422ଧଇ େଦଇ ସା ଗ ାଧର ରଣା YVY1031343

ପ ୁ /1766639 52 209 423ସଜୁନ ସିଂ ପି ହଲଧର ସିଂ YVY1031335
ୀ /3266640 29 209 425ପଜୁା ସିଂହ ସା ବାପି ସିଂହ YVY1063791
ୀ /3266641 24 209 426ମାମଲିତା ସିଂହ ସା କଟୀ ସିଂହ YVY1075464

ପ ୁ /3276642 22 209 427ବସଂତ ସିଂହ ମା ପାନା ସିଂହ YVY1143643
ପ ୁ /3276643 22 209 428େହମଂତ ସିଂହ ପି ପାନା ସିଂହ YVY1143668
ପ ୁ /5426644 24 209 429ସମିତ ମିଶ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ମିଶ ମିଶ YVY1143999
ପ ୁ /99996645 74 209 430େଗାପିନାଥ ବାରିକ ପି ମହରଗା ବାରିକ YVY0174672
ୀ /99996646 26 209 431ସରସତୀ ଡା ସା ସ ୟ ମହାରଣା YVY1218817
ୀ /999996647 24 209 433ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ବରାଳ ସା ଦିବାକର ସାହୁ YVY0971101
ୀ /999996648 74 209 434ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଫଗ ୁେବେହରା JTV2517977

ପ ୁ /999996649 50 209 435ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି େକଲୁଆ େବେହରା JTV2350668
ୀ /999996650 49 209 436ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା କିେଶାର କମୁାର େବେହରା YVY0174748

ପ ୁ /999996651 43 209 437ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ବିଟ େବେହରା JTV1657626
ୀ /999996652 38 209 438ସବୁାସିନୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV2350064

ପ ୁ /999996653 35 209 439ସେରାଜ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YVY0835579
ପ ୁ /999996654 35 209 440ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା JTV2517795
ୀ /999996655 35 209 441ଶ ା ଳୀ େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା YVY0676452

ପ ୁ /999996656 24 209 442ସଂଗାମ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY1056712
ୀ /999996657 22 209 443ଜ୍େଯା ୍ଟନ୍ରାନୀ େବେହରା ସା େକଦାର ସାହୁ YVY1065754

ପ ୁ /999996658 22 209 444ରେମଶଚଂଦ େବେହରା ପି େବଣ ୁେବେହରା YVY1067438
ୀ /999996659 22 209 445ରାଣିଆ େବହୂରୀ ପି ରବି େବହୂରୀ YVY1067537

ପ ୁ /999996660 55 209 446ବିପିନୀ ବିଶାଳ ପି ଭ  କିେଶାର ବିଶାଳ OR/06/043/100531
ୀ /999996661 88 209 447ହୀନ ଚ ତିରାୟ ସା ମରୁଲୀଧର ଚ ତିରାୟ OR/06/043/100493

ପ ୁ /999996662 22 209 448ପଦାନାଭ ଚୀରଗନୂ ପି ହରି ଚୀରଗନୂ YVY1065788
ପ ୁ /999996663 90 209 449ପରି ଦେଳଇ ପି ଗତି ଦେଳଇ OR/06/043/098067
ୀ /999996664 75 209 450ସାରଥୀ ଦାସ ସା ଅରକି୍ଷତ ଦାସ OR/06/043/098027

ପ ୁ /999996665 73 209 451ଅ ଃଯଯ୍ର୍ାମି ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ OR/06/043/098061
ୀ /999996666 49 209 452ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ବିେଦଶୀ ଦାସ YVY0174649

ପ ୁ /999996667 46 209 453ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଫନି େମାହନ ଦାସ YVY0421818
ପ ୁ /999996668 41 209 454ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଫନି େମାହନ ଦାସ JTV2350940
ୀ /999996669 41 209 455ଅନସୟୂା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0421784
ୀ /999996670 40 209 456ଅନିଶା ସମାପିକା ଦାସ ପି ନିେରନ େଘାଷ େଦା ିଦାର YVY0676114
ୀ /999996671 38 209 457ଅନୀମା ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ YVY0319418
ୀ /Gandhipa6672 36 209 458ରୀନା ଦାସ ସା ଶଶୀକା  ଦାସ JTV2350437
ୀ /999996673 30 209 459େନୖନା ଦାସ ସା ନୟନକମୁାର ଦାସ YVY1066760
ୀ /999996674 29 209 460େନୖନା ଦାସ ସା ନୟନକମୁାର ଦାସ YVY1065770
ୀ /999996675 26 209 461ଅନୁପମା ଦାସ ସା ର ନ ମଲିକ YVY1066539
ୀ /999996676 28 209 462ମିନୂମୟୀ ଦାଶ ସା ବହାନଂ  ଦାଶ YVY1066786
ୀ /999996677 63 209 463ମାତା େଦଇ ସା ଭଜି େବେହରା YVY0675660
ପ ୁ /999996678 33 209 464ରାେଜଶ ଗୁ ା ପି େଗାଵୀ  ଗୁ ା YVY1066752
ପ ୁ /999996679 68 209 465ଜୀେତ  ହଁାସଦା ପି ଧନୁ ହଁାସଦା OR/06/043/098028
ୀ /999996680 32 209 466ଜୁଲି ହଁାସଦା ସା ସନାତନ ହଁାସଦା YVY0675751
ୀ /999996681 29 209 467କପରୂା ରାନୀ ହଁାସଦା ସା ସକୀଲା ହଁାସଦା YVY1064179
ପ ୁ /999996682 24 209 468ବିଜୟ ନ ା େଜନା ପି ସକୁା  େଜନା YVY1067503
ପ ୁ /999996683 22 209 469ରୂଦପସାଦ େଜନା ପି ରେମଶଚଂଦ େଜନା YVY1067552
ପ ୁ /999996684 80 209 470କାଶନିାଥ କର ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି କର OR/06/043/098059
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ୀ /999996685 65 209 471ସଂଯକୁ୍ତା କର ସା କାଶନିାଥ କର OR/06/043/098720
ପ ୁ /999996686 27 209 472ଉମାକା  କର ପି କାଶନିାଥ କର YVY0971093
ପ ୁ /999996687 80 209 473ଭଗବାନ ମହାକଡୁ ପି ସାଗର ମହାକଡୁ YVY0835587
ପ ୁ /999996688 31 209 475ରମାକା  ମହାକଡୁ ପି ଶୀରାମ ମହାକଡୁ YVY0197350
ପ ୁ /999996689 50 209 476ଆନ  ମହ ପି ରାମଚ  ମହ YVY0403915
ପ ୁ /999996690 60 209 477ବୃ ାବନ ମହାରଣା ପି ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା OR/06/043/100494
ୀ /999996691 55 209 478ମୀନା ମହାରଣା ସା ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/043/100495
ୀ /999996692 32 209 479ବିେନାଦିନି ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YVY0174425
ୀ /999996693 30 209 480ତୁଳସୀ ମହାରଣା ସା କଶୁ ମହାରଣା YVY1030535
ୀ /999996694 27 209 481ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YVY1030550
ୀ /999996695 37 209 482ପମିଳା ମାଝି ସା େଶୖେଳ  ପରିଡା YVY0675793
ୀ /999996696 30 209 483ଉମିର୍ଳା ମାଝୀ ସା ଅନିଲକମୁାର ପାତ YVY1064187

ପ ୁ /999996697 81 209 484ବଳରାମ ମଲିକ ପି କାହନ୍  ୁମଲିକ OR/06/043/100738
ୀ /999996698 58 209 485ମଂଜୁଲତା ମଲୀକ ସା ବଳରାମ ମଲୀକ YVY0835553

ପ ୁ /999996699 28 209 486ସଜିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ନିଳମଣି ମଲିକ YVY0676551
ପ ୁ /999996700 27 209 487ସତଯ୍ଜିତ ମଲୀକ ପି କା ିର୍କ ମଲୀକ YVY0676064
ୀ /999996701 27 209 488ମିନତୀ ମଲିକ ପି ଦୁଶାସନ ମଲିକ YVY0971200

ପ ୁ /999996702 79 209 489ଧଷୂାଶନ ମଲିକ ପି ରଘ ୁମଲିକ YVY0174854
ୀ /999996703 74 209 490େସାଲୀ ମଲିକ ସା ଧଷୂାଶନ ମଲିକ YVY0174862

ପ ୁ /999996704 80 209 491ସୀତାରାମ ମା ିର୍ ପି ବିପ ମା ିର୍ OR/06/043/098038
ପ ୁ /999996705 60 209 492ଶା ନୁ କମୁାର ମିଶ ପି ଲେମାଦର ମିଶ YVY0823864
ୀ /GANDHIPA6706 23 209 493ଶଭୁସିତା ମହାକଡୁ ପି ପ ାନନ େଗୗଡ YVY1056704

ପ ୁ /999996707 68 209 494କା ିର୍କ ଚ  ମହା ି ପି ଅନ  ମହା ି OR/06/043/098040
ୀ /999996708 54 209 495ଗୀତା ମହା ି ସା କା ିର୍କ ଚ  ମହା ି OR/06/043/098041

ପ ୁ /999996709 39 209 496େଗାପିନାଥ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି YVY0174573
ପ ୁ /999996710 38 209 497ନିରାକାର ମହା ି ପି କା ର୍କ ମହା ି YVY0971085
ୀ /999996711 36 209 498ଜୟ ୀ ମହା ି ସା େଗାପିନାଥ ମହା ି YVY0174581

ପ ୁ /999996712 35 209 499ଖେଗଶର ମହା ି ପି କା ିର୍କ ମହା ି YVY0174409
ୀ /999996713 33 209 500ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଖେଗଶର ମହା ି YVY0174417

ପ ୁ /999996714 30 209 501ସ ୟ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YVY0374785
ପ ୁ /999996715 28 209 502କଶୁ ମହାରଣା ପି ବାବୁଲି ମହାରଣା YVY0676163
ପ ୁ /999996716 49 209 503ବିଜୟ ମ ୁ ା ପି ନକଳୁ ମ ୁ ା YVY0835595
ୀ /999996717 32 209 504ଲିପିନା ମମୁ ୁର୍ ସା ବିଶନାଥ ମମୁ ୁର୍ YVY0675710
ୀ /999996718 32 209 505ପି ି  ନାଏକ ସା ବାପି ନାଏକ YVY0403899
ୀ /999996719 68 209 506ଛାୟା ନାଏକ ସା ବାଟୁଆ ନାଏକ OR/06/043/100508

ପ ୁ /999996720 33 209 507ବାସେୁଦବ ନାଏକ ପି ବାଟୁଆ ନାଏକ YVY0309229
ପ ୁ /999996721 44 209 508ପବିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭମରବର ନାୟକ JTV2517944
ପ ୁ /999996722 40 209 509ସଶୁୀଲ ନାୟକ ପି ପରୁ ମ ନାୟକ YVY0319392
ୀ /999996723 39 209 510ପ ୁ ାଲତା ନାୟକ ସା ଜନା ର୍ନ ନାୟକ YVY0675801
ୀ /999996724 37 209 511ସମୁତୀ ନାୟକ ସା ସଶୁଲି ନାୟକ YVY0319400
ୀ /999996725 34 209 512ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ଦିପକ ନାୟକ YVY0746396
ୀ /999996726 33 209 513େରବତୀ ନାୟକ ପି ବାଟୁଆ ନାୟକ YVY0903872
ୀ /999996727 30 209 514ସମିର୍ଲା ନାୟକ ସା ମାନସକମୁାର ନାୟକ YVY1067511
ୀ /999996728 28 209 515ରାଣୀ ନାୟକ ସା ବସଂତ ନାୟକ YVY1064195
ୀ /999996729 28 209 516ମମତା ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YVY1067560

ପ ୁ /999996730 45 209 517ଗଦାଧର ପେଲଇ ପି େଗୗରା  ପେଲଇ JTV2517969
ୀ /999996731 37 209 518ବି ୁପିୟା ପେଲଇ ସା ଗଦାଧର ପେଲଇ JTV2517951

ପ ୁ /999996732 44 209 520ମୀଟୂ ପରିଡ଼ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା YVY1065796
ୀ /999996733 43 209 521ଗୀତା ପରିଡା ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପରିଡା JTV2350361
ୀ /999996734 31 209 522ଟୁନି ପରିଡା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପରିଡା YVY0197343
ୀ /999996735 30 209 523ହରପିୟା ପରିଡ଼ା ସା ମୀଟୂ ପରିଡ଼ା YVY1065804
ୀ /999996736 24 209 524ସାବିତୀ ପାତ ପି ନିର ନ ପାତ YVY1067545
ୀ /999996737 37 209 525ସସିତା ପ ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ପ ନାୟକ JTV2572220
ୀ /999996738 84 209 526ନିଶା ପଧାନ ସା ଉଦୟ ନାଥ ପଧାନ JTV2517936
ପ ୁ /999996739 71 209 527ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ ପି ଉଦୟ ପଧାନ YVY1326529
ପ ୁ /999996740 64 209 530ବିେଦଶୀ ପଧାନ ପି କୀ ର୍ୀବାସ ପଧାନ YVY0174623
ୀ /999996741 64 209 531ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ପଧାନ JTV1675016
ୀ /999996742 59 209 533େକୗଶଲଯ୍ା ପଧାନ ସା ଗଣୁନିଧି ପଧାନ YVY0676296
ପ ୁ /999996743 57 209 534ଧନ ୟ ପଧାନ ପି େଶାଭା ପଧାନ YVY0174706
ୀ /999996744 49 209 535େଦୗପଦୀ ପଧାନ ସା ବନମାଳି ପଧାନ YVY0174607
ୀ /999996745 46 209 536ସଂଘମିତା ପଧାନ ସା କାଶନିାଥ ପଧାନ YVY0174698
ପ ୁ /999996746 40 209 538ନୀଳମଣି ପଧାନ ପି ମନୁଆଁ ପଧାନ YVY0174250
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ପ ୁ /999996747 37 209 539ଡମରୁଧର ପଧାନ ପି କାଶନିାଥ ପଧାନ YVY1030907
ୀ /99996748 36 209 540େରଖା ପଧାନ ସା ନିଳମଣି ପଧାନ YVY0174268

ପ ୁ /999996749 31 209 541ମନେମାହନ ପଧାନ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପଧାନ YVY0676569
ୀ /999996750 30 209 542ସାଗତିକା ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY0309203
ୀ /999996751 29 209 543ପି ି  ପଧାନ ସା ଡମରୁୁ ଧର ପଧାନ YVY1030543
ୀ /999996752 28 209 544ଅଲିପମା ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY0675744
ୀ /999996753 26 209 545ଲିକ ୂପଧାନ ପି ପରୂନଚଂଦ ମଲିକ YVY1066794

ପ ୁ /999996754 25 209 546ଅବିନାଶ ପଧାନ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପଧାନ YVY0971192
ୀ /999996755 25 209 547ଶରିତା ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY0971028

ପ ୁ /999996756 24 209 548ଶବି ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY1030915
ପ ୁ /999996757 74 209 549ବିଶ ୁପଧାନ ପି ସଇତ ପଧାନ OR/06/043/098055
ୀ /999996758 68 209 550ଗଭି ପଧାନ ସା ବିଶ ୁପଧାନ OR/06/043/098056
ୀ /999996759 58 209 551କଟି ପଧାନ ସା େବୖକୁ  ପଧାନ OR/06/043/100502
ୀ /999996760 35 209 552ଉଷା ପଧାନ ପି କାଶନିାଥ ପଧାନ JTV2350882

ପ ୁ /999996761 36 209 553ମିଟୁ ରଣା ପି ଜୟେଦବ ରଣା YVY0174755
ପ ୁ /999996762 69 209 554ବିଚିତ ରାଉତ ପି ଟହଲୀ ରାଉତ YVY0174870
ପ ୁ /999996763 40 209 555ନିେରାଦ ରାଉତ ପି ହଟକିେଶାର ରାଉତ YVY0835561
ପ ୁ /999996764 51 209 556ସହେଦଵ ରାଊତ୍ ପି େଗାବଧର୍ନ ରାଊତ୍ YVY1067578
ୀ /999996765 42 209 557ବବିତା ରାଉତ ସା େଦାଳେଗାବି  ରାଉତ YVY0675868
ୀ /999996766 46 209 558ବ ନା ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ YVY0211151
ୀ /999996767 33 209 559ବିନି ସାହୁ ସା ଛବି ସାହୁ YVY0746412

ପ ୁ /999996768 32 209 560ଛବି ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ YVY0746404
ୀ /999996769 27 209 561ଦିପାଲୀ ସାହୁ ମା ବ ନା ସାହୁ YVY0746461

ପ ୁ /999996770 27 209 562ସଂଜିତ୍ ସାହୁ ପି ଦୁ8ଖବ ୁ ସାହୁ YVY0753889
ୀ /999996771 27 209 563ଚୁମକୀ ସାହୂ ସା କାଳଂଦୀ ସାହୂ YVY1065762

ପ ୁ /999996772 22 209 564ଅଶେୁତାଶ ସାହୂ ପି ବସ  ସାହୂ YVY1066745
ୀ /999996773 22 209 565ସନୁୀତା ସାହୂ ପି େହମ କମୁାର ସାହୂ YVY1067529

ପ ୁ /999996774 22 209 566େଗୗତମ ସାହୂ ପି େଗାେଲଖ ସାହୂ YVY1064161
ପ ୁ /999996775 77 209 567ହରି ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ OR/06/043/100505
ପ ୁ /999996776 69 209 568ଫଗ ୁସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ YVY0174631
ପ ୁ /999996777 55 209 569କବି ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ JTV2351252
ପ ୁ /999996778 25 209 570ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କାମିନା ସାହୁ YVY1066521
ୀ /999996779 24 209 571ତିେଲା ମା ସାହୁ ସା ସଂେତାଷକମୁାର ସାହୁ YVY1065812
ୀ /999996780 39 209 572ପିୟତମା ସାମଲ ସା ବିଧ ୁସାମଲ JTV2517985
ୀ /999996781 30 209 573ଭାରତୀ ସାମଲ ସା ଧେନଶ୍ଵର ସାମଲ YVY1066778
ୀ /999996782 61 209 574ବାୟାଣୀ େସଠୀ ପି ମାଗଣୂୀ େସଠୀ YVY1067586
ୀ /999996783 54 209 575ପଷୁୀ େସଠୀ ସା ବାବାଜି େସଠୀ YVY0169375
ୀ /999996784 44 209 576େରବତୀ ଶା ୀ ପି ଗ ାଧର ଶା ୀ YVY0403907
ୀ /999996785 74 209 577ସିନିଗ େସାେରନ ସା ସରମାତ ଟୁଜୁ YVY0174896

ପ ୁ /999996786 68 209 578ଦାଶରଥି େସାେରନ୍ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେସାେରନ୍ OR/06/043/100511
ୀ /999996787 58 209 579ଫଲୁ େସାେରନ୍ ସା ଦାଶରଥି େସାେରନ୍ OR/06/043/100512
ୀ /999996788 54 209 581ସକୁ ଳା ସାଇଁ ସା େଚୖତନଯ୍ ସାଇଁ YVY0174847

ପ ୁ /999996789 34 209 582େକଶବ ସାଇଁ ପି କପିଳ ସାଇଁ JTV2350403
ପ ୁ /999996790 23 209 583ସମୁନ ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ସାଇଁ YVY1073394
ପ ୁ /956791 72 209 584ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ YVY1311877
ପ ୁ /656792 82 209 585ବିସ୍ଵମର ପାତ  ପି ଭାମବର୍ ର ପାତ  YVY1311885
ୀ /1656793 31 209 586ଲକ୍ଷୀ ବିଂଧାଣୀ ସା ରାଜୁ ବିଂଧାଣୀ YVY1311893
ୀ /196794 30 209 587ରି ୀ ବିବୀ ସା ମୀଜର୍ା କାସିମ YVY1311927
ୀ /196795 36 209 588ଚୁମକୀ ବିବୀ ସା ମୀଜର୍ା ବାବୁ YVY1311935
ପ ୁ /196796 39 209 589ମୀଜର୍ା କାସିମ  ପି ମୀଜର୍ା ଇସଫୁ YVY1311943
ପ ୁ /006797 56 209 590କାଳିଆ ହଂସଦା ହଂସଦା - ବାସଂତୀ ହଂସଦା  YVY1311950
ୀ /1026798 57 209 591ବାସ ୀ ହଁାସଦା ହଁାସଦା ପି େର ା ମାରା ି YVY1312040
ପ ୁ /356799 84 209 592ଜୟ  କମୁାର ଶୀଚ ନରାୟ ପି ଭଗବାନ ଶଚିଂଦନରାଯ YVY1312057
ପ ୁ /676800 41 209 593ଭାନୁ ସିଂ ପି ରବି ସିଂ YVY1312743
ୀ /676801 37 209 594ଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ଭାନୁ ସିଂ YVY1312750
ୀ /1026802 19 209 595େବୖେଦହୀ ସିକର୍ା  ସା ଚାକର ସିକର୍ା  YVY1313196
ୀ /1026803 19 209 596ଛବି ସିଂହ  ପି ରେମଶ ସିଂହ  YVY1313204
ୀ /1026804 23 209 597ମମତା ସିଂହ  ପି ଗରୁା ସିଂହ  YVY1313212
ୀ /1026805 20 209 598ବନିତା ମହାକଦୁ  ପି ଇଂଦମଣି ମହାକଦୁ YVY1313238
ପ ୁ /006806 23 81 1ଗରୁୁଚରଣ ପଧାନ ପି ବିେଶାନାଥ ପଧାନ YVY1187517
ୀ /006807 37 81 2ଶାବଣୀ ରାଉତ ସା ଭାଗୀରଥି ରାଉତ YVY1034289
ପ ୁ /Bidhyadh6808 63 81 3ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ହାଡିବ ୁ ପଧାନ YVY1291210
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ପ ୁ /BIDYADHA6809 20 81 4େସୗମ୍ଯା ର ନ ସାହୁ ପି ଦିଗମର ସାହୁ YVY1273580
ୀ /Bidyadha6810 48 81 5ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପତି YVY1283431
ୀ /bidyadha6811 21 81 6ପିୟ ା େବେହରା ପି ପକାଶ େବେହରା YVY1276658
ୀ /bidyadha6812 21 81 7ଉମା ଦାସ ସା ଅମିତ ଦାସ YVY1283290
ୀ /bidyadha6813 29 81 8ସଦୁୀପା େମାହରନା ସା ରାେକଶ େମାହରନା YVY1278662
ୀ /BIDYADHA6814 19 81 9ବୀଣାପାଣି ନାୟକ ପି ଚି ରଂଜନ ନାୟକ YVY1279587
ୀ /Bidyadha6815 19 81 10ସଭୁଦା ନାୟକ ସା ଦୀପକ ନାୟକ YVY1291293

ପ ୁ /bidyadha6816 21 81 11ସ ୀତ ପ ା ମା କସୁମୁ ମ ରୀ ପ ା YVY1212943
ୀ /Bidyadha6817 43 81 12ଉଷାରାଣୀ ପତି ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପତି YVY1273044
ୀ /bidyadhd6818 25 81 13ମନୀଷ ସାହୂ ସା ହରିହର ସାହୂ YVY1279694

ପ ୁ /bidyadhr6819 31 81 14ରାେକଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗୀରଥୀ େଚୗଧରୁୀ YVY1278712
ପ ୁ /crri6820 19 81 15ଅନାନଟ କମୁାର େମାହ ି ପି େହମଂତ େମାହ ି YVY1279744
ୀ /Goutam na6821 34 81 16ର ୀତା େବେହରା ସା ପସାଂତ କମୁାର େବେହରା YVY1284587

ପ ୁ /KANHEIPU6822 67 81 17ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ ପି ହେରକୃ  େସଠୀ YVY1275569
ୀ /KANHEIPU6823 63 81 18କ ନା େସଠୀ ସା ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ YVY1275882
ୀ /016824 19 81 19ଏମ ଜୟା ମା ଏମ ସ କୁ୍ତା YVY1305762
ୀ /016825 28 81 20ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାହୂ ସା େଦବାସିଶ ସାହୂ YVY1149020
ୀ /16826 37 81 21ବବିତା ଦାସ ସା ଅଭୟ ଦାସ YVY0890079
ୀ /16827 36 81 22ଅବ ି ପ ନାୟକ ସା ଜିେତ  ପ ନାୟକ YVY0502559
ୀ /16828 54 81 23କନକ ପ ନାୟକ ସା ସନାତନ ପ ନାୟକ YVY0502484

ପ ୁ /16829 39 81 24ଜିେତ  ପ ନାୟକ ପି ସନାତନ ପ ନାୟକ YVY0502492
ପ ୁ /16830 65 81 25େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/152368
ୀ /16831 54 81 26ସବୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ବ ୁ ଦାସ YVY0502567

ପ ୁ /16832 38 81 27େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ JTV1504919
ପ ୁ /16833 34 81 28ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ JTV2681369
ୀ /16834 32 81 29େମାନାଲିସା ସାଦୁ ସା ସ ୟ ସାହୁ YVY0962886

ପ ୁ /16835 72 81 30ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/152366
ୀ /16836 64 81 31େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/152367

ପ ୁ /16837 47 81 32ସଯୁଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ JTV1652759
ପ ୁ /16838 45 81 33ସ ୟ ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ JTV1506807
ୀ /16839 41 81 34ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ JTV2681948
ୀ /16840 40 81 35କନୁୀ େସନାପତି ସା ସ ୟ କମୁାର େସନାପତି YVY0502476

ପ ୁ /16841 34 81 36ସ ୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଧରଣୀଧର େସନାପତି YVY0502468
ପ ୁ /026842 43 81 37ରାମ ଚଂଦ େବେହରା ପି ବିଶ୍ଵନାଥ େବେହରା YVY1167840
ପ ୁ /026843 21 81 38ଶତିମ େବେହରା ପି ରାମଚଂଦ େବେହରା YVY1166586
ପ ୁ /026844 21 81 39ସମୁନ ଖ ୁ ିଆ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଖ ୁ ିଆ YVY1167691
ପ ୁ /26845 82 81 40ବିଶନାଥ େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା OR/06/043/152372
ପ ୁ /26846 50 81 41ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/152374
ପ ୁ /26847 45 81 42ଅଜୟ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/152376
ୀ /26848 44 81 43କା ନ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା JTV2727154
ୀ /26849 42 81 44ସରସତୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା JTV1652718
ପ ୁ /26850 40 81 45ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YVY0232017
ୀ /26851 32 81 46ସଚିୁତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0275495

ପ ୁ /036852 23 81 47ର ୀତ ମହାପାତ ପି ଅଖିଳ ମହାପାତ YVY1167667
ପ ୁ /036853 22 81 48ରାେକଶ ମହାରଣା ପି େଦେବ  ମହାରଣା YVY1056043
ପ ୁ /36854 43 81 49ଅଖିଳ ମହାପାତ ପି ଅନାଦି ମହାପାତ YVY0502575
ୀ /36855 80 81 50େବ ୁଲି ମହାରଣା ସା ଫକିର ମହାରଣା OR/06/043/152389

ପ ୁ /36856 55 81 51ଗ ାଧର ମହାରଣା ପି ଫକିର ମହାରଣା OR/06/043/152390
ୀ /36857 55 81 52ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ଗଗନ ମହାରଣା OR/06/043/152381
ୀ /36858 50 81 53ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ଗ ାଧର ମହାରଣା OR/06/043/152391
ପ ୁ /36859 50 81 54େଦେବ  ମହାରଣା ପି ଫକିର ମହାରଣା OR/06/043/152392
ୀ /36860 48 81 55ନୟନା ମହାରଣା ସା େଦେବ  ମହାରଣା OR/06/043/153125
ପ ୁ /36861 33 81 56ଚ ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା YVY0232025
ପ ୁ /36862 41 81 57ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମିଶ ପି େଗାେଲଖବିହାରୀ ମିଶ JTV2681625
ପ ୁ /36863 63 81 58ଗଗନ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0275503
ୀ /36864 31 81 59ଶଭୁାସିନୀ ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା YVY0275511
ୀ /36865 23 81 60ମ ାକିନୀ ମହାରଣା ପି େଦେବ  ମହାରଣା YVY1043264
ପ ୁ /36866 49 81 61ଶଶିରିକମୁାର ଷଡ ି ପି ସେୁର ନାଥ ଷଡ ି JTV2681484
ପ ୁ /36867 43 81 62ଶରତଚ  ଷଡ ି ପି ସେୁର ନାଥ ଷଡ ି YVY0422386
ୀ /36868 45 81 63ସବିତା ଷଢ ି ସା ଶଶିରି କମୁାର ଷଢ ି JTV2681476
ପ ୁ /36869 74 81 64ଭଗବାନ ସିଂ ପି ରାଧା ପସାଦ ସିଂ YVY0962985
ୀ /36870 61 81 65ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସିଂହ ସା ଭଗବାନ ପସାଦ ସିଂହ YVY0422212
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ପ ୁ /36871 34 81 66ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ଭଗବାନ ସିଂ YVY0962993
ପ ୁ /36872 32 81 67ସବୁାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ଭଗବାନ ପସାଦ ସିଂ YVY0963017
ୀ /46873 49 81 68ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଦାଶରଥି ଭ JTV1501386

ପ ୁ /46874 43 81 69କା ିର୍କ େବେହରା ପି େମଘନାଦ େବେହରା JTV1501394
ପ ୁ /46875 35 81 70ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା YVY0071225
ପ ୁ /46876 58 81 71ଦାଶରଥି ଭ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଭ JTV1501444
ପ ୁ /46877 35 81 72ପିୟନାଥ ଭ ପି େଲାକନାଥ ଭ YVY0502583
ପ ୁ /46878 27 81 73ବିେବକାନ  ଭ ପି ଦାଶରଥୀ ଭ YVY0659771
ୀ /46879 87 81 74ପସନନ୍ ା େଗାସାମୀ ସା ଅଖିଳାନ  େଗାସାମୀ YVY1012343
ୀ /46880 45 81 75ସରିତା ସାଇଁ ସା କା ିର୍କ ସାଇଁ YVY0071217

ପ ୁ /056881 26 81 76ଅନ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା YVY1056035
ପ ୁ /56882 80 81 77କୃ ଚ  ମହାରଣା ପି ଭଜନି ମହାରଣା OR/06/043/152396
ୀ /56883 75 81 78େରଣକୁା ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152397
ୀ /56884 72 81 79କୁ ଳା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/152394

ପ ୁ /56885 50 81 80ଲି ରାଜ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152398
ପ ୁ /56886 49 81 81ଗେଣଶ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152399
ପ ୁ /56887 48 81 82ବାପି ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/152395
ୀ /56888 47 81 83ଟୁକନୁା ମହାରଣା ସା ଲି ରାଜ ମହାରଣା JTV1505940
ୀ /56889 46 81 84କବିତା ମହାରଣା ସା ବାପି ମହାରଣା JTV1630557
ୀ /56890 46 81 85ମମତା ମହାରଣା ପି ଭା ର ଚ  ମହାରଣା JTV2534584
ୀ /56891 35 81 86ମିନତୀ ମହାରଣା ସା ଗେଣଶ ମହାରଣା YVY0502591
ୀ /66892 48 81 87େକ େଜଯ୍ାତି ସା ଜଗେମାହନ JTV2727063

ପ ୁ /66893 90 81 88ବାବାଜି ଚରଣ ମହାରଣା ପି େମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/152400
ପ ୁ /66894 58 81 89ଅମେର  ମହାରଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରଣା OR/06/043/152403
ୀ /66895 52 81 90ସଷୁମା ମହାରଣା ସା ଅମେର  ମହାରଣା OR/06/043/152006

ପ ୁ /66896 57 81 91େକ ଜଗନ େମାହନ ପି େକ ଭି ଶମର୍ା JTV2726925
ପ ୁ /66897 54 81 92ପେମାଦ ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ JTV2682029
ୀ /76898 72 81 93ହରପିୟା ରାୟ ସା ବିଚିତାନ  ରାୟ OR/06/043/152404

ପ ୁ /76899 50 81 94ଦିଲିପ ରାୟ ପି ବିଚିତାନ  ରାୟ OR/06/043/152405
ୀ /76900 43 81 95ସବିତା ରାୟ ସା ଦିଲୀପ ରାୟ YVY0837625

ପ ୁ /86901 49 81 96ନାରାୟଣ ପସାଦ େବହୁରା ପି କୃ  ଚ  େବହୁରା JTV1506443
ପ ୁ /86902 48 81 97ହରପସାଦ େବହୁରା ପି କୃ ଚ  େବହୁରା JTV1563626
ପ ୁ /86903 45 81 98ଧେୃଜଯ୍ାତି କମୁାର ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ JTV1597061
ୀ /86904 37 81 99ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ଧେୃଜଯ୍ାତି କମୁାର ଦାସ YVY0070466
ୀ /86905 64 81 100ବୀଣାପାଣୀ ଦାଶ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ JTV1596626

ପ ୁ /86906 42 81 101ପତାପ କମୁାର େଜନା ପି ବାବୁ େଜନା JTV1596741
ପ ୁ /86907 56 81 102ଶଶୁା  କମୁାର କର ପି ଦୁଃଶାସନ କର JTV1596592
ୀ /86908 24 81 103ଦିବଯ୍ାଶା କର ପି ସଶୁା  କମୁାର କର YVY1043280
ୀ /86909 47 81 104ପତିଭା ପ ା ସା ଶଶୁା  କମୁାର କର JTV1596600
ୀ /86910 82 81 105ଇ  ସାହୁ ସା ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ JTV1506203
ୀ /86911 62 81 106କବିତା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV2727329
ପ ୁ /86912 62 81 107ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି କଳୁମଣୀ ସାହୁ JTV2682045
ୀ /86913 57 81 108ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ JTV2682037

ପ ୁ /86914 50 81 109ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ OR/06/043/152408
ପ ୁ /86915 45 81 110ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ସାହୁ JTV1596618
ୀ /86916 43 81 111ସରିତା ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ JTV1506195

ପ ୁ /86917 41 81 112ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV2735371
ପ ୁ /86918 39 81 113ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV2727253
ୀ /86919 35 81 114ରଂଜିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV2727311
ପ ୁ /86920 34 81 115ନୀଳଚକ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ JTV2727584
ୀ /096921 26 81 116ପତେଳଖା େବୖସାଖୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ YVY1167907
ୀ /096922 26 81 117ବଷର୍ା ଶାବଣୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ YVY1167923
ପ ୁ /96923 57 81 118ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ YVY0428359
ୀ /96924 53 81 119େଯାଗମାୟା ବାରିକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ YVY0428367
ପ ୁ /96925 30 81 120ହାପି ବାରିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ YVY0275537
ପ ୁ /96926 65 81 121େକଦାରଶର ପ ା ପି ଜୟୀରାମ ପ ା YVY0232033
ପ ୁ /96927 55 81 122ଶାରଦା ପସାଦ ପ ା ପି ମାଧବା ନ  ପ ା YVY0070482
ପ ୁ /96928 36 81 123କିଷାନ କମୁାର ପ ା ପି େକଦାରଶର ପ ା JTV2727055
ପ ୁ /116929 77 81 124ଲାଜରସ ବାେଗ ପି ଶଲିାସ ବାେଗ JTV1596899
ୀ /116930 72 81 125ମାଗଡାଳି ବାେଗ ସା ଲାଜରସ ବାେଗ JTV1596881
ପ ୁ /116931 52 81 126େଜଯ୍ାତି ବାେଗ ପି ଲାଜରସ ବାେଗ YVY0428383
ପ ୁ /116932 47 81 127େତଜ ବାେଗ ପି ଲାଜରସ ବାେଗ JTV1596865
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ପ ୁ /116933 45 81 128ଅଜିତ କମୁାର ବାେଗ ପି ଲାଜରସ ବାେଗ JTV1596873
ୀ /116934 42 81 129ରୀନା ବାେଗ ସା େତଜ ବାେଗ JTV1596857
ୀ /116935 41 81 130ସଶୁରିତା ବିଶାଳ ସା ସଶୁା  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0502674

ପ ୁ /116936 41 81 131ସଶୁା  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଜଅରାମ ବିଶାଳ YVY0502658
ପ ୁ /116937 75 81 132ରବି ନାଥ ମହାରଣା ପି ଉେପ  ମହାରଣା OR/06/043/152421
ପ ୁ /116938 74 81 133ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଉେପ  ମହାରଣା OR/06/043/152423
ୀ /116939 72 81 134ଅନୁପମା ମହାରଣା ସା ବିଚିତାନ  ମହାରଣା OR/06/043/152419
ୀ /116940 65 81 135ପମିଳା ମହାରଣା ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/043/152424
ୀ /116941 64 81 136େଦୗପଦୀ ମହାରଣା ସା ରବି ନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/152422
ୀ /116942 52 81 137ମାନସ ମହାରଣା ପି ବିଚିତାନ  ମହାରଣା OR/06/043/152427

ପ ୁ /116943 44 81 138ପସାଦ ମହାରଣା ପି ବିଚିତାନ  ମହାରଣା OR/06/043/153093
ୀ /116944 43 81 139ସ ି ତା ମହାରଣା ସା ମାନସ ମହାରଣା JTV1630632

ପ ୁ /116945 41 81 140ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପେମାଦ ମହାରଣା JTV1505213
ପ ୁ /116946 38 81 141ପଜିତ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା JTV1501964
ପ ୁ /116947 37 81 142ପକାଶ ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା JTV1502046
ୀ /116948 29 81 143ରଶିରାଣୀ ମହାରଣା ସା ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା YVY0983569
ୀ /116949 30 81 144ଦିପାଲ ନିେବଦିତା ନାୟକ ମା ରୀନା କମୁାରୀ ନାୟକ YVY0388074
ୀ /116950 54 81 145ସପୁଭା ପ ା ସା କିେଶାର ସାଇଂ JTV1507060
ୀ /116951 39 81 146ଝରଣା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ପଧାନ YVY0502641

ପ ୁ /116952 40 81 147େବଣଧୁର ପ ୃ ି ପି ରମାନାଥ ପ ୃ ି JTV2534527
ପ ୁ /116953 58 81 148କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ JTV2726933
ପ ୁ /116954 28 81 149କିଷାନ ଚା  ସାଇଁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ YVY0502666
ପ ୁ /126955 21 81 150ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ସଦାନ  ମହାରଣା YVY1166610
ପ ୁ /126956 33 81 151େସୗେମଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସଦାନ  ମହାରଣା YVY0313262
ପ ୁ /136957 61 81 152ଅ ନ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗଣୁନିଧି ବାରିକ JTV1551399
ୀ /136958 57 81 153ଜୟ ୀ ବାରିକ ସା ଅ ନ କମୁାର ବାରିକ JTV1551340

ପ ୁ /136959 45 81 154ବଚନ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ YVY0837617
ପ ୁ /146960 71 81 155ପହାଦ ଚ  ଭୁଜବଳ ପି କୃ  ଚ  ଭୁଜବଳ JTV1703321
ୀ /146961 56 81 156େଦୗପଦୀ ଭୁଜବଳ ସା ପହାଦ ଚ  ଭୁଜବଳ JTV1703339

ପ ୁ /146962 33 81 157ସତିୃ ର ନ ଭୁଜବଳ ପି ପହାଦ ଚ  ଭୁଜବଳ YVY0729848
ପ ୁ /146963 24 81 158ଗ୍ଯାନା ର ନ ଭୂଜବଲ ପି ପହଲାଦ ଭୂଜବଲ YVY1167766
ୀ /146964 72 81 159ଟୁନା ମହାରଣା ସା ଭାଗିରଥି ମହାରଣା OR/06/043/152429

ପ ୁ /146965 56 81 160ପଶା  ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରଣା OR/06/043/152430
ପ ୁ /146966 50 81 161ସକୁା  ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରଣା OR/06/043/152432
ୀ /146967 49 81 162ବିେନାଦିନୀ ମହାରଣା ସା ପଶା  ମହାରଣା OR/06/043/152431

ପ ୁ /146968 44 81 163େହମ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭାଗୀରଥୀ ମହାରଣା JTV1504679
ୀ /146969 39 81 164େମାହିନୀ ମହାରଣା ସା ସକୁା  ମହାରଣା JTV2535052

ପ ୁ /146970 57 81 165ହୃଷିେକଶ ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି JTV1501881
ୀ /146971 51 81 166ଅ ର୍ନା ମହା ି ସା ହୃଷିେକଶ ମହା ି JTV1505247

ପ ୁ /146972 29 81 167ଅବିନାଶ ମହା ି ପି ହୃଷିେକଶ ମହା ି YVY0388264
ପ ୁ /146973 29 81 168ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ପଶା  ମହାରଣା YVY0388256
ପ ୁ /146974 21 81 169ରୀେତଶ ମହାରଣା ପି ସକୁା  ମହାରଣା YVY1276633
ପ ୁ /156975 30 81 170ବିେଘନ୍ଶର ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହରଣା YVY0701870
ୀ /156976 27 81 171ସି ୁ ନ ିନି ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0701888

ପ ୁ /156977 57 81 172ଶୀନିବାସ ମମୁ ୁର୍ ପି କମଳେଦବ ମମୁ ୁର୍ JTV1703297
ୀ /156978 52 81 173ବା ି  ମମୁ ୁର୍ ସା ଶୀନିବାସ ମମୁ ୁର୍ JTV1703289

ପ ୁ /176979 65 81 174ରାମ ଚ  େଜନା ପି ଭା ର େଜନା YVY0502682
ପ ୁ /176980 27 81 175ରାମକୃ  ମା ିର୍ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମା ିର୍ YVY0889253
ୀ /176981 61 81 176ଇଛାମଣୀ ନାୟକ ସା ରାମ ଚ  େଜନା YVY0502740
ୀ /176982 31 81 177ପଭାସିନୀ ସାହୁ ପି ରମାକା  ସାହୁ YVY0388124
ପ ୁ /176983 93 81 178ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ OR/06/043/152447
ୀ /176984 77 81 179ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/152448
ପ ୁ /176985 60 81 180ରମାକା  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/152449
ୀ /176986 57 81 181ର ବୁାଳା ସାହୁ ସା ରମାକା  ସାହୁ OR/06/043/152450
ପ ୁ /176987 45 81 182ରତିକା  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV2681260
ୀ /176988 39 81 183ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ରତିକା  ସାହୁ JTV2681278
ପ ୁ /186989 23 81 184ଦିେନଶ ଦାଶ ପି ଦି ୀରଂଜନ ଦାଶ YVY1066992
ପ ୁ /186990 32 81 185ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପସନନ୍ ସାହୁ JTV2534469
ପ ୁ /206991 80 81 186ଧେନଶର ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା OR/06/043/152466
ୀ /206992 75 81 187ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା ଧେନଶର ମହାରଣା OR/06/043/152467
ପ ୁ /206993 58 81 188ଜିେତ  ମହାରଣା ପି ଧେନଶର ମହାରଣା OR/06/043/152468
ପ ୁ /206994 54 81 189ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା ପି ଧେନଶର ମହାରଣା OR/06/043/152470
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ୀ /206995 51 81 190ପତିମା ମହାରଣା ସା ଜିେତ  ମହାରଣା OR/06/043/152469
ୀ /206996 50 81 191ରୁବି ମହାରଣା ସା ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା JTV1506625

ପ ୁ /206997 45 81 192ଟାଟା ମହାରଣା ପି ଧେନଶର ମହାରଣା JTV1660828
ୀ /206998 33 81 193େଗଲିତା ମହାରଣା ପି ଧେନଶର ମହାରଣା JTV2681849
ୀ /206999 38 81 194ନିେବଦିତା ମହାରଣା ସା ଟାଟା ମହାରଣା YVY0275545

ପ ୁ /207000 75 81 195କୃ ଚ  ପ ୃ ି ପି ଭଗବାନ ପ ୃ ି JTV2681609
ୀ /207001 55 81 196ବାସ ୀ ପ ୃ ି ସା କୃ ଚ  ପ ୃ ି JTV2681617

ପ ୁ /207002 36 81 197ସବୁାଷ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି YVY0232058
ପ ୁ /207003 20 81 198ରାଜା ପୁ ୀ ମା ବାସଂତୀ ପୁ ୀ YVY1288265
ପ ୁ /207004 26 81 199ଜି ରାଜା ପି ଜି କାଶନିାଥ YVY0889592
ପ ୁ /217005 30 81 200ଚିନୟ ପ ନାଯକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପ ନାଯକ YVY1291889
ପ ୁ /217006 20 81 201ତନୟ ପ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY1282557
ପ ୁ /227007 70 81 202ଏସ୍ ଘେନସ . ପି ଏସ ଜୁଗଲୁ . OR/06/043/152028
ୀ /227008 65 81 203ଏସ୍ ଲକ୍ଷୀ . ସା ଏସ୍ ଘେନସ . OR/06/043/152027

ପ ୁ /227009 41 81 204ଏସ ରାଜୁ . ପି ଏସ ଘେନସ . JTV1501733
ୀ /227010 33 81 205ଏସ୍ ଈଶରୀ େସନାପତି ସା ଏସ୍ ରାଜୁ େସନାପତି JTV2681856
ୀ /227011 33 81 206ଏସ୍ ଚ ୀ େସନାପତି ପି ଏସ୍ ଗେଣଷ େସନାପତି JTV2681872
ୀ /237012 45 81 207ସରସତୀ ମଲିକ ସା ସେୁର  ନାଥ ମଲିକ JTV2681864

ପ ୁ /237013 23 81 208ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ YVY1043249
ୀ /237014 31 81 209େଗାଲାପ ମହାରଣା ସା ମାନସ ସାହୁ YVY0963082
ୀ /237015 36 81 210ମମତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0275552
ୀ /237016 65 81 211ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସବୁଳ ସାହୁ OR/06/043/152480

ପ ୁ /237017 45 81 212ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ JTV1505916
ପ ୁ /237018 41 81 213କଳୁ ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ JTV2681716
ୀ /237019 35 81 214ମ ଲୁତା ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ JTV2681559
ୀ /247020 40 81 215ସିତାରାଣୀ େସଠୀ ପି ଫକିର ଚରଣ େସଠୀ JTV2534543

ପ ୁ /247021 67 81 216ଫକିର ଚରଣ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ OR/06/043/152483
ୀ /247022 61 81 217ଜୟ ି େସଠୀ ସା ଫକିର ଚରଣ େସଠୀ OR/06/043/152484

ପ ୁ /247023 37 81 218େଦବବତ େସଠୀ ପି ଫକିର ଚରଣ େସଠୀ YVY0203679
ପ ୁ /257024 72 81 219ସତଯ୍ାନ  ଯତି ପି ଯଗ ୁଯତି OR/06/043/072879
ୀ /257025 58 81 220ସବିତା ଜଟି ସା ସତଯ୍ନ  ଜଟି JTV1505148
ୀ /257026 41 81 221େସୗଦାମିନି ଯତି ସା ବଜ କିେଶାର େଜନା YVY0070516

ପ ୁ /257027 37 81 222ଶଶୁଲି ଯତି ପି ସତଯ୍ାନ  ଯତି YVY0203687
ପ ୁ /257028 39 81 223ସଧିୁର କମୁାର ଯ଼ତି ପି ସତଯ୍ାନ  ଯତି YVY0388249
ୀ /267029 57 81 224ସଫଲା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1504729

ପ ୁ /267030 65 81 225ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େହମ  ପଟନାୟକ JTV1504711
ପ ୁ /267031 37 81 226ସରୁପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2534451
ୀ /267032 34 81 227ଇପସିତା ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2534477

ପ ୁ /267033 32 81 228ଅନୁପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2534485
ୀ /277034 58 81 229ବିଜୟିନୀ ଦାଶ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/152208

ପ ୁ /277035 68 81 230ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ ପି କଳୁମଣି ମିଶ OR/06/043/152207
ପ ୁ /277036 31 81 231ସବୁତ କମୁାର ମିଶ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ YVY0275578
ପ ୁ /287037 32 81 232ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ JTV2535078
ୀ /287038 27 81 233ରଶୀେରଖା ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY0743013
ୀ /287039 80 81 234ଶଶ ିସାହୁ ସା ସଦାନ  ସାହୁ OR/06/043/152433

ପ ୁ /287040 56 81 235େହମ  ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ OR/06/043/152434
ୀ /287041 50 81 236କନିୁ ସାହୁ ସା େହମ  ସାହୁ OR/06/043/152435

ପ ୁ /287042 48 81 237ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ OR/06/043/152436
ପ ୁ /287043 42 81 238ପଶା  ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ OR/06/043/152437
ପ ୁ /297044 35 81 239ଶବିପସାଦ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା YVY0388157
ୀ /297045 33 81 240ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଶବିପସାଦ େବେହରା YVY0388140
ପ ୁ /297046 52 81 241ଶୀକା  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ JTV1506831
ୀ /297047 48 81 242ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ JTV1506591
ପ ୁ /297048 27 81 243ଭବାନୀ ଶ ର େସଠୀ ପି ଭାଗଯ୍ଧର େସଠୀ YVY0777722
ପ ୁ /297049 60 81 244ଭାଗଯ୍ଧର େସଠୀ ପି କପିଳ େସଠୀ YVY0313270
ୀ /297050 50 81 245ଯେଶାଦା େସଠୀ ସା ଭାଗଯ୍ଧର େସଠୀ YVY0313288
ୀ /297051 33 81 246ଶଭୁଶୀ େସଠୀ ପି ଭାଗଯ୍ଧର େସଠୀ YVY0502757
ପ ୁ /307052 40 81 247ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ JTV1551365
ୀ /317053 30 81 248ଅନିତା େସଠୀ ସା ବିକମ େସଠୀ YVY0963041
ପ ୁ /317054 63 81 249ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି କାଳ ୀ େସଠୀ OR/06/043/152494
ୀ /317055 57 81 250ସରସତୀ େସଠୀ ସା ବିଜୟ େସଠୀ JTV1505437
ପ ୁ /317056 52 81 251ଚ ନ େସଠୀ ପି ଉତମ େସଠୀ YVY0983478
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ୀ /317057 51 81 252ତିେଲାତମା େସଠୀ ସା ବଟକୃ  େସଠୀ OR/06/043/152493
ପ ୁ /317058 49 81 253ର ନ କମୁାର େସଠୀ ପି ଉ ମ େସଠୀ OR/06/043/152496
ପ ୁ /317059 43 81 254ସଂଗାମ େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ JTV1505098
ପ ୁ /317060 42 81 255ବିକମ େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ JTV1502079
ପ ୁ /317061 41 81 256ବାପିନ େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ JTV1505783
ପ ୁ /317062 41 81 257ବିବୁଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ JTV1502061
ପ ୁ /317063 40 81 258ରବିନ କମୁାର େସଠୀ ପି ଜୟ କମୁାର େସଠୀ JTV1692094
ୀ /327064 95 81 259ରଜନୀ େଦଇ ସା ଗ ର୍ପ େସଠୀ OR/06/043/152499
ୀ /327065 61 81 260ଅହଲଯ୍ା େଦଇ ସା ଅେଲଖ େସଠୀ OR/06/043/152500

ପ ୁ /327066 40 81 261ଅଜିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅେଲଖ ଚ  େସଠୀ JTV1501428
ୀ /327067 24 81 262ଶୀବାନୀ େସଠୀ ସା ଅଜିତ କମୁାର େସଠୀ YVY0962951

ପ ୁ /327068 65 81 263ଅେଲଖ ଚ  େସଠୀ ପି ଗ ପର୍  େସଠୀ OR/06/043/152498
ପ ୁ /327069 42 81 264ଅମିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅେଲଖ ଚ  େସଠୀ JTV1501352
ପ ୁ /327070 38 81 265ଅମିତାଭ େସଠୀ ପି ଅେଲଖ ଚ  େସଠୀ JTV1596634
ୀ /327071 32 81 266ସ ୀତା େସଠୀ ସା ଅମିତ୍ କମୁାର େସଠୀ YVY0275586

ପ ୁ /337072 80 81 267ଶବି ମଖୁୀ ପି ଦୟାନିଧି ମଖୁୀ YVY0313296
ୀ /337073 65 81 268ଚ ିକା ମଖୁୀ ସା ଶବି ମଖୁୀ YVY0313304

ପ ୁ /337074 47 81 269ବଜେମାହନ ମଖୁୀ ପି ଶବି ମଖୁୀ YVY0313312
ପ ୁ /337075 42 81 270ସ ୟ କମୁାର ମଖିୁ ପି ଶବି ମଖିୁ JTV1505759
ପ ୁ /337076 39 81 271ଅମୀୟ ମଖୁୀ ପି ଶବି ମଖୁୀ YVY0730531
ପ ୁ /337077 38 81 272ସଦୁଶର୍ନ ମଖୁୀ ପି ଶବି ମଖୁୀ JTV2681021
ୀ /337078 33 81 273ମମତା ମଖିୁ ସା ସ ୟ ମଖିୁ YVY0963074
ୀ /337079 31 81 274ଲକ୍ଷୀ ମଖୁୀ ସା ବୀଜୟ ମଖୁୀ YVY0889220
ୀ /337080 27 81 275ସପନ୍ାରାଣୀ ମଖୁୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଖୁୀ YVY0659805

ପ ୁ /347081 74 81 276ସେୁରଶଚ  ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ OR/06/043/152961
ୀ /347082 71 81 277କମଳା ମଲିକ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମଲିକ JTV1505163

ପ ୁ /347083 47 81 278ଆେଲାକ ରଂଜନ ମଲିକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ମଲିକ JTV1504786
ପ ୁ /347084 43 81 279ଆଶଷି ର ନ ମଲିକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ମଲିକ JTV1505973
ୀ /347085 39 81 280ଗୀତା ଳି ମଲିକ ସା ଆେଲାକ ରଂଜନ ମଲିକ YVY0388058
ୀ /347086 33 81 281ବିେନାଦିନୀ େସଠୀ ସା ର ନ କମୁାର େସଠୀ YVY0070565

ପ ୁ /357087 33 81 282ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ YVY0837609
ପ ୁ /357088 33 81 283ନିମର୍ଳ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅେଶାକ େସଠୀ JTV2681427
ପ ୁ /357089 60 81 284ଅେଶାକ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶତୃଘନ୍ େସଠୀ JTV1501923
ପ ୁ /357090 51 81 285ଅକ୍ଷୟ େସଠୀ ପି ଶତୃଘନ୍ େସଠୀ JTV1505957
ୀ /357091 50 81 286ନିରୁପମା େସଠୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର େସଠୀ JTV1505502
ୀ /357092 44 81 287ମମତା େସଠୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ JTV1652791

ପ ୁ /357093 33 81 288ବିମଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େସଠୀ YVY0313320
ୀ /367094 32 81 289ଜୟଶୀ ବିେଶାଇ ସା ଦିବଯ୍ ର ନ ବିେଶାଇ YVY0660290
ୀ /367095 69 81 290ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ YVY0502773
ୀ /367096 38 81 291ସନୁ ା ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YVY0502849

ପ ୁ /367097 80 81 292ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦଇତାରି ମହାରଣା OR/06/043/152503
ୀ /367098 70 81 293ବିଦୁଲତା ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା OR/06/043/152504

ପ ୁ /367099 54 81 294ତପନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା OR/06/043/152506
ୀ /367100 47 81 295ତୃ ି ମହାରଣା ସା ତପନ ମହାରଣା JTV1652601

ପ ୁ /367101 46 81 296ମେନାରଂଜନ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/043/153098
ୀ /367102 38 81 297ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ମହାରଣା JTV2727469
ୀ /367103 35 81 298ଦି ୀମୟୀ ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା JTV2727451

ପ ୁ /377104 37 81 299ଦିବଯ୍ ର ନ ବିେଶାଇ ପି ସ ିତା ନ  ବିେଶାଇ JTV2572923
ପ ୁ /377105 35 81 300େସୗମଯ୍ ର ନ ବିେଶାଇ ପି ସ ିତା ନ  ବିେଶାଇ JTV2572915
ପ ୁ /387106 55 81 301ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ପହଲା ଦାସ JTV1501402
ୀ /387107 49 81 302କବିତା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0070581
ୀ /387108 60 81 303ସରଶତୀ େଜନା ସା କ୍ଷୀରବ୍ଧିନାଥ େଜନା OR/06/043/152511
ୀ /387109 41 81 304ଶଭୁଶୀ େଜନା ପି କ୍ଷୀରାଦିନାଥ େଜନା JTV1654177
ୀ /387110 33 81 305ଉ ଳ ବ ିତା େଜନା ପି କ୍ଷିରା ି  ନାଥ େଜନା YVY0313338
ୀ /397111 43 81 306ପ ୁ ିତା ମହା ି ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0837583
ପ ୁ /407112 32 81 307ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0070599
ପ ୁ /417113 39 81 308ବିକାଶ ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ YVY0890020
ପ ୁ /417114 35 81 309ବିରୁପାକ୍ଷ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV2534410
ୀ /417115 28 81 310ଇପସିତା ମହାରଣା ସା ବିରୁପାକ୍ଷ ମହାରଣା YVY0962936
ପ ୁ /417116 70 81 311ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ନାୟକ OR/06/043/152514
ୀ /417117 66 81 312ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/152515
ୀ /417118 37 81 313ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ JTV1506179
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ପ ୁ /417119 35 81 314ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ YVY0070607
ୀ /417120 28 81 315ସଂଦୀପା ପୀୟଦଶର୍ୀ ସାହୁ ପି ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ YVY0659961
ୀ /417121 51 81 316ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY0388298

ପ ୁ /417122 33 81 317କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY0388280
ପ ୁ /427123 68 81 318ନାରାୟଣ ଚ  ମହାରଣା ପି ଦିଜବର ମହାରଣା OR/06/043/152517
ୀ /427124 59 81 319ମ ଶୁୀ ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/043/152518

ପ ୁ /427125 46 81 320ଦୀପକ ମଲିକ ପି େଚୖତନଯ୍ ମଲିକ JTV2534634
ୀ /437126 42 81 321ସଂଘମିତା ମଲିକ ସା ଦୀପକ ମଲିକ JTV2534394

ପ ୁ /447127 72 81 322ଶଶିରି କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରାଧା େମାହନ ବିଶାଳ JTV1504992
ୀ /447128 62 81 323ମ  ୁବିଶାଳ ସା ଶଶିରି କମୁାର ବିଶାଳ JTV1504984
ୀ /447129 43 81 324ଶିତା ବିଶାଳ ପି ଶଶିରି ବିଶାଳ JTV1505007

ପ ୁ /447130 43 81 325ସଶୁା  ବିଶାଳ ପି ଶଶିରି ବିଶାଳ YVY0730473
ୀ /457131 56 81 326ସତିୃେରଖା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦଳାଇ JTV1506476
ୀ /457132 50 81 327ସନ୍ି ାରାଣୀ େବେହରା ସା ପଦିପ ଦଳାଇ JTV1506567

ପ ୁ /457133 95 81 328ଦୟାନିଧି ଦଳାଇ ପି ଭମରବର ଦଳାଇ JTV1501469
ୀ /457134 85 81 329ବିମଳା ଦଳାଇ ସା ଦୟାନିଧି ଦଳାଇ JTV1506583

ପ ୁ /457135 60 81 330ଦିଲୀପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଦୟାନିଧୀ ଦଳାଇ YVY0660308
ପ ୁ /457136 54 81 331ପଦିପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଦୟାନିଧି ଦଳାଇ YVY0697516
ପ ୁ /457137 50 81 332ପେମାଦ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଦୟାନିଧି ଦଳାଇ JTV1505452
ପ ୁ /457138 48 81 333ପେଦାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଜୟକୃ  ଦଳାଇ JTV2726982
ୀ /457139 44 81 334କ ରୁୀ ଦଳାଇ ସା ପେମାଦ ଦଳାଇ JTV1506575

ପ ୁ /457140 29 81 335େଦବାଶଷି ଦଳାଇ ପି ଦୀଲିପ କମୁାର ଦଳାଇ YVY0660449
ପ ୁ /45-A7141 35 81 336ସିବାଶୀଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲକ୍ଷିଧର ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YVY1106806
ୀ /45-A7142 30 81 337ିତପଜ୍ଞା ତିପାଠୀ ସା ସଭୁାଶୀଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY1106830

ପ ୁ /467143 75 81 338ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି କୃପାସି ୁ ନାୟକ YVY0889931
ୀ /467144 47 81 339େସୗଭାଗିନି ନାୟକ ସା ମରୂଲୀଧର ନାୟକ YVY0889857

ପ ୁ /477145 42 81 340ସତଯ୍ ପକାଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YVY0568162
ୀ /477146 40 81 341ପିତିମୟୀ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YVY0568170
ୀ /477147 39 81 342ଦି ିମୟୀ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ JTV2535128
ୀ /477148 37 81 343ଲି ିମୟୀ ସାହୂ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ JTV2535185

ପ ୁ /477149 35 81 344ଜ୍ଞାନ ପକାଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ JTV2534725
ୀ /477150 34 81 345ଶଧା ଳୀ ସାହୂ ସା ସତ୍ଯ ପକାଶ ସାହୂ YVY1238633

ପ ୁ /487151 64 81 346ଭାଗୀରଥୀ ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ JTV1654169
ୀ /487152 36 81 347ଶବର୍ାଣୀ ରାଉତ ପି ଭାଗୀରଥୀ ରାଉତ YVY0071233

ପ ୁ /487153 33 81 348ବିଶଜିତ୍ ରାଉତ ପି ଭାଗିରଥି ରାଉତ JTV2681542
ୀ /487154 55 81 349ପିତୀ ରାଉତ ସା ଭାଗୀରଥି ରାଉତ YVY0837377

ପ ୁ /487155 66 81 350ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି ପି ଉଦୟ ନାଥ ଶତପଥି JTV2534915
ୀ /497156 62 81 351ଅରୁଣାପଭା ଶତପଥି ସା ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି JTV2534931

ପ ୁ /497157 42 81 352ଆ  ପକାଶ ଶତପଥି ପି ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି JTV2535037
ୀ /497158 40 81 353ପିତିସିତା ଶତପଥି ସା ଆ  ପକାଶ ଶତପଥି JTV2534956

ପ ୁ /507159 33 81 354ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାଉତ ପି ଭାଗିରଥି ରାଉତ JTV2681435
ପ ୁ /507160 60 81 355ଧିେର  କମୁାର େସନାପତି ପି ବିକଳ େସନାପତି JTV1506690
ୀ /507161 56 81 356ସଂଯକୁ୍ତା େସନାପତି ସା ଧିେର  େସନାପତି JTV1506377

ପ ୁ /507162 24 81 357ଧନ ୟ େସନାପତି ପି ଧୀେର  େସନାପତି YVY1106848
ପ ୁ /527163 60 81 358ଶବିପସାଦ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା OR/06/043/152331
ୀ /527164 44 81 359ଏମିଲିନୀ ନାୟକ ସା ବାସ ପଧାନ JTV1596824

ପ ୁ /527165 45 81 360େହମ  ପଧାନ ପି ଭାଗବତ ପଧାନ YVY0889519
ୀ /527166 37 81 361ଅନୀତା ପଧାନ ସା େହମ  ପଧାନ YVY0889642

ପ ୁ /527167 47 81 362ସବୁାସ ପଧାନ ପି କାେମଶର ପଧାନ JTV1596832
ପ ୁ /527168 76 81 363ଗୟାଧର ରାଉତ ପି ମଣି ରାଉତ OR/06/043/152329
ୀ /527169 44 81 364େମାନାଲିସା ରାଉତ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର ରାଉତ YVY0071241
ପ ୁ /527170 43 81 365ପଦୀ  କିେଶାର ରାଉତ ପି ଗୟାଧର ରାଉତ JTV1558824
ୀ /527171 43 81 366ରାଜଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି ଗୟାଧର ରାଉତ JTV2727006
ୀ /527172 73 81 367ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା ଗୟାଧର ରାଉତ OR/06/043/152330
ପ ୁ /527173 47 81 368ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର ରାଉତ ପି ଗୟାଧର ରାଉତ OR/06/043/153084
ପ ୁ /537174 71 81 369େଦେବ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାଶ OR/06/043/152532
ୀ /537175 71 81 370ପାବର୍ ତୀ ଦାଶ ସା େଦେବ  କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/152533
ପ ୁ /537176 47 81 371ଦି ିର ନ ଦାଶ ପି େଦେବ  କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/152535
ୀ /537177 42 81 372ଦି ିପଭା ଦାଶ ସା ଦି ିର ନ ଦାଶ JTV1596949
ୀ /537178 63 81 373ଅନୁସୟୁା ସାହୁ ସା େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY1197664
ପ ୁ /557179 43 81 374କିେଶାର କମୁାର ଚଇନି ପି େକୖଳାସ ଚ  ଚଇନି JTV1596972
ପ ୁ /557180 67 81 375େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ JTV1596964
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ୀ /557181 65 81 376କନକଲତା ମିଶ ସା େକୖଳାଶ ଚ  ମିଶ YVY0203711
ପ ୁ /557182 44 81 377ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ JTV1596980
ୀ /557183 39 81 378ଜୟଶୀ ମିଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ JTV1596998

ପ ୁ /557184 68 81 379ବିଜୟ େକତନ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/043/152704
ୀ /557185 62 81 380ଝରଣା ମହା ି ସା ବିଜୟ େକତନ ମହା ି JTV1692086

ପ ୁ /557186 45 81 381ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ େକତନ ମହା ି YVY0983494
ପ ୁ /557187 43 81 382ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ େକତନ ମହା ି JTV1501857
ପ ୁ /557188 43 81 383ବାଇଧର ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ JTV2534386
ୀ /557189 46 81 384ପତିମା ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ JTV2682102

ପ ୁ /557190 42 81 385ଜଗଜୀବନ ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ JTV2682078
ପ ୁ /557191 46 81 386ରାଜୁ ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ JTV2681054
ୀ /557192 42 81 387ରଶିେରଖା ସାହୁ ସା ରାଜୁ ସାହୁ JTV1563931

ପ ୁ /557193 42 81 388ବୁଲୁଚରଣ ସାମଲ ପି ପା ବ ସାମଲ JTV1502137
ପ ୁ /567194 50 81 389ଧୀେର  ଦାଶ ମା ର ବତୀ ଦାଶ JTV2681955
ପ ୁ /567195 52 81 390ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ ପି ଦୀନବ ୁ ମହାପାତ JTV2681831
ପ ୁ /567196 48 81 391ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ନୀଳମଣି ପାଣିଗାହୀ JTV2681823
ୀ /567197 44 81 392ହିମା ଳୀ ପାଣିଗାହି ସା ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ JTV2681815

ପ ୁ /567198 46 81 393ହର ପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ଚ  େଶଖର ଷଡ ୀ YVY0660670
ୀ /567199 45 81 394ରିନାକ୍ଷୀ ଷଢ ୀ ସା ଧିେର  ଦାଶ JTV2681591
ୀ /577200 42 81 395ସୀମା ପ ନାୟକ ସା ବାଇଧର ପଧାନ JTV2534436

ପ ୁ /587201 71 81 396ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ OR/06/043/152527
ପ ୁ /587202 42 81 397ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ JTV1504927
ପ ୁ /587203 35 81 398ପବିତକମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ YVY0428375
ୀ /587204 64 81 399ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ମହା ି ସା ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ OR/06/043/152528

ପ ୁ /587205 58 81 400ଅଭିରାମ ମହା ି ପି ନରସିଂହ ମହା ି OR/06/043/152529
ପ ୁ /597206 59 81 401ଧରଣିଧର ପ ା ପି ଧେନଶର ପ ା JTV1501592
ପ ୁ /597207 26 81 402େଚତନ ପ ା ପି ଧରଣୀ ଧର ପ ା YVY0890038
ୀ /597208 50 81 403ଜୟ ି ତିପାଠି ସା ଧରଣୀଧର ପ ା JTV1501600

ପ ୁ /607209 54 81 404ଶୀଚରଣ ଦାସ ପି ଜନା ର୍ ନ ଦାସ JTV2681047
ପ ୁ /607210 67 81 405ରବି ନାଥ ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାଶ YVY0730465
ୀ /607211 59 81 406ନିମର୍ଳା ଦାଶ ସା ରବି  ନାଥ ଦାଶ JTV1654094

ପ ୁ /607212 21 81 407େଶତର ନ ଦାଶ ପି ଶୀ ଚରଣ ଦାଶ YVY1085398
ପ ୁ /607213 55 81 408ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YVY0203745
ପ ୁ /607214 49 81 409ଜୟେଦବ ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ JTV2681906
ପ ୁ /607215 41 81 410େଶଷେଦବ ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ JTV2534501
ପ ୁ /607216 36 81 411ନେର  କମୁାର ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ JTV2534949
ୀ /607217 60 81 412ଉମିର୍ଳା ପ ା ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହାପାତ JTV1654128
ୀ /607218 50 81 413ଶମିର୍ଳା ପ ା ସା ଶୀଚରଣ ଦାସ JTV2681039
ୀ /607219 47 81 414ଶମିର୍ ା ପ ା ସା ଜୟେଦବ ପାଢୀ JTV2681914
ୀ /617220 22 81 415ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ମେହ  ନାୟକ YVY1268960
ୀ /627221 40 81 416କ୍ଷିେରାଦିନୀ େବେହରା ପି ବିଜୟକମୁାର େବେହରା JTV2572907
ପ ୁ /627222 46 81 417ଦୟାନିଧି େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା JTV2681385
ପ ୁ /627223 57 81 418ବସ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା YVY0983502
ପ ୁ /627224 57 81 419ହୃଷିେକଶ ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି JTV1504877
ୀ /627225 50 81 420ତିେଳା ମା ମହା ି ସା ହୃଷିେକଶ ମହା ି JTV1505056

ପ ୁ /627226 43 81 421ପଦି  କିେଶାର ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି YVY0203752
ପ ୁ /627227 26 81 422ରୂଦପତାପ େମାହ ି ପି ହୃଷିେକଶ ମହା ୀ YVY0889725
ପ ୁ /627228 23 81 423େରୗପଯ୍ ପକାଶ ମହା ି ପି ହୃଷିେକଶ ମହା ି YVY1012491
ପ ୁ /627229 30 81 424ବିେଘନ୍ଶର ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0275594
ପ ୁ /627230 49 81 425ମ ୁଳି ନାୟକ ପି ସନିଆଁ ନାୟକ JTV2681112
ୀ /627231 39 81 426ଶ ା ଳି ନାୟକ ସା ବିର  ିନାୟକ JTV1692029
ୀ /627232 38 81 427ମ  ୁନାୟକ ସା ମ ୁଳି ନାୟକ JTV2681138
ୀ /627233 36 81 428ରଶତିା ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ JTV2572899
ପ ୁ /627234 66 81 429ନବଦପ ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ YVY1012434
ପ ୁ /627235 54 81 430େଗାକଳିୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ବଂଶଧିର ସାଇଁ JTV2681310
ୀ /627236 49 81 431ମମତା ସାଇଁ ସା େଗାକଳିୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2681252
ୀ /627237 19 81 432ସଭୁଶୀ ସାଇଁ ପି େଗାକଳୁାନଂଦ ସାଇଁ YVY1288836
ପ ୁ /647238 60 81 433େକ. ପାରାନାଇଡୁ ପି ଜି. ସିତୟା OR/06/043/152541
ୀ /647239 55 81 434େକ ପାବର୍ ତୀ ସା େକ. ପାରାନାଇଡୁ OR/06/043/152542
ପ ୁ /657240 28 81 435ତିନାଭ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY0502872
ପ ୁ /657241 62 81 436ର ନ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV1559103
ୀ /657242 58 81 437େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ JTV1559111
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ୀ /657243 34 81 438ସଚିୂତା ପଧାନ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ JTV2534964
ପ ୁ /657244 62 81 439ଦିନବ ୁ େସନାପତି ପି ଗଦାଧର େସନାପତି OR/06/043/152868
ୀ /657245 58 81 440ସ କୁ୍ତା େସନାପତି ସା ଦିନବ ୁ େସନାପତି OR/06/043/152869
ୀ /657246 37 81 441ସସିତା େସନାପତି ପି ଦିନବ ୁ େସନାପତି JTV2534444

ପ ୁ /657247 33 81 442ନାରାୟଣ ଚ  େସନାପତି ପି ଦିନବ ୁ େସନାପତି JTV2535003
ପ ୁ /667248 70 81 443ରବି ନାଥ ମହାରଣା ପି ଧୁବଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/150654
ୀ /667249 58 81 444ଶକୁା ି ମହାରଣା ସା ରବି ନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/150655

ପ ୁ /667250 40 81 445ରଣଜିତ ମହାରଣା ପି ରବି ନାଥ ମହାରଣା JTV1506310
ୀ /667251 35 81 446ଝରଣା ମହାରଣା ସା ରଣଜିତ ମହାରଣା YVY0660415
ୀ /677252 26 81 447େରାଜାଲିନ୍ ଦାସ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ପଧାନ YVY1012509
ୀ /677253 43 81 448ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ରଶି ର ନ ପଧାନ YVY0232108

ପ ୁ /677254 52 81 449ରଶିରଂଜନ ପଧାନ ପି ନିଶାକର ପଧାନ YVY0232090
ପ ୁ /677255 78 81 450ନିଶାକର ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ JTV1507037
ୀ /677256 70 81 451ପତିମାରାଣୀ ପଧାନ ସା ନିଶାକର ପଧାନ JTV1506997

ପ ୁ /677257 46 81 452ମେନାରଂଜନ ପଧାନ ପି ନିଶାକର ପଧାନ JTV1506989
ୀ /687258 24 81 453ରୁବିନା ଦାସ ସା ରେମଶ କମୁାର ଦାସ YVY1215995
ୀ /687259 35 81 454ର ୀତା ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0660175

ପ ୁ /687260 34 81 455ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ JTV2681443
ପ ୁ /687261 66 81 456ଭାଗବତ ସାହୁ ପି ବରଜୁ ସାହୁ OR/06/043/152561
ୀ /687262 60 81 457ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/152562

ପ ୁ /687263 38 81 458ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ JTV1654102
ପ ୁ /687264 35 81 459ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ JTV2682094
ପ ୁ /687265 33 81 460ବିେନଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ JTV2681534
ପ ୁ /697266 50 81 461ର ନ ପ ା ପି ନୀଳକ  ପ ା YVY1012400
ୀ /697267 44 81 462ସସୀତା ପ ା ସା ର ନ ପ ା YVY1012384

ପ ୁ /697268 43 81 463ଦିଲିପ ପ ା ପି ନୀଳକ  ପ ା YVY1012418
ୀ /697269 41 81 464ମ ଲୁତା ପ ା ସା ଦିଲିପ ପ ା YVY1012392

ପ ୁ /7270 41 81 465ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ YVY0070664
ପ ୁ /707271 55 81 466େକଦାରନାଥ ସାସମଲ ପି କାଶୀନାଥ ସାସମଲ JTV1505866
ୀ /707272 42 81 467ରୁବିନା ସାସମଲ ସା େକଦାର ନାଥ ସାସମଲ JTV1551415

ପ ୁ /707273 57 81 468ଲାଲେମାହନ ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସିଂ YVY0070631
ୀ /707274 49 81 469ରତନ୍ମାଳୀ ସିଂ ସା ଲାଲ େମାହନ ସିଂ JTV2535086

ପ ୁ /707275 28 81 470ସତଯ୍ ର ନ ସିଂ ପି ଲାଲ େମାହନ ସିଂ YVY0743021
ୀ /717276 31 81 471ହରପିୟା ମହାରଣା ସା ପଜୀତ କମୁାର ମହାରଣା YVY1216001
ୀ /717277 42 81 472ମିନା ମାଝୀ ସା ବଳବ  ମାଝୀ JTV2534378

ପ ୁ /727278 37 81 473େଗାପିନାଥ ବାରିକ ପି ବସ  କମୁାର ବାରିକ JTV2681757
ୀ /727279 38 81 474ଲିନା େଲ ା ସା ସ ୟ ରାଉତ YVY0659854

ପ ୁ /727280 51 81 475ଧନୁ ମାଝୀ ପି ରଥ ମାଝୀ JTV2681450
ୀ /727281 40 81 476ନମିତା ମାଝୀ ସା ଧନୁ ମାଝୀ JTV2681393
ୀ /727282 32 81 477ସିପାରାଣି ମାଝୀ ପି ହେରକୃ  ମାଝୀ YVY0659870

ପ ୁ /727283 20 81 478ରାେଜଶ ମାଝୀ ପି ଧନୁ ମାଝୀ YVY1288596
ପ ୁ /727284 65 81 479ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/015462
ୀ /727285 58 81 480ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି OR/06/043/153049
ୀ /727286 32 81 481ସେୁଦ ା ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି JTV2535060

ପ ୁ /LIG-701,K7287 27 81 482ଶେୁଭ ୁ ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି YVY0659920
ପ ୁ /727288 45 81 483ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତ YVY0659888
ୀ /737289 35 81 484ରଶିତା ମହାପାତ ସା ତୁଷାର କା  ମହାପାତ JTV2534519
ୀ /747290 27 81 485ମାମା ତୁଡୂ ସା ରଘନୁାଥ ତୁଡୂ YVY1078245
ୀ /757291 55 81 486ବାସ ି ବିଶାଳ ସା ଦିଲିପ େଜନା OR/06/043/152672
ପ ୁ /757292 55 81 487ପଦିପ କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା YVY0729970
ୀ /767293 75 81 488ବିଦଯ୍ଲୁତା େଯନା ସା ପିତବାସ େଯନା OR/06/043/153000
ୀ /767294 50 81 489ଦି ିମୟୀ େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା JTV1703313
ପ ୁ /767295 48 81 490ଦୀପକ େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା OR/06/043/153417
ପ ୁ /767296 44 81 491ଋପକ େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା YVY0729905
ୀ /767297 41 81 492ପିତୀମୟୀ େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା JTV2681179
ପ ୁ /777298 21 81 493ହିେତଶ ମହା ି ପି ଚିନୟ ମହା ି YVY1291731
ପ ୁ /777299 65 81 494ବଜକିେଶାର େସଠୀ ପି ବା ାନିଧି େସଠୀ OR/06/043/152662
ୀ /777300 62 81 495ଉଷାରାଣି େସଠୀ ସା ବଜକିେଶାର େସଠୀ OR/06/043/152663
ପ ୁ /787301 58 81 496ଦିବାକର େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ OR/06/043/152556
ୀ /787302 45 81 497ଅମିକା େସଠୀ ପି ଦିବାକର େସଠୀ OR/06/043/152558
ପ ୁ /797303 68 81 498ଦୁଲାଲକୃ  ବିଶାସ ପି େମାତିଲାଲ ବିଶାସ OR/06/043/152688
ପ ୁ /797304 47 81 499ଉ ଲ କମୁାର ବିଶାସ ପି ଦୁଲାଲ କୃ  ବିଶାସ JTV1501683
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ପ ୁ /797305 32 81 500େଗୗ ମ କମୁାର ବିଶାସ ପି ଦୁଲାଲ କୃ ର୍ ବିଶାସ YVY0232132
ୀ /797306 40 81 501ବାସ ି ସରାଫ୍ ସା ରବି  କମୁାର ସରାଫ୍ JTV2681468

ପ ୁ /807307 41 81 502ପି. ଭି. ପସାଦ .... ପି େକ.ବାସ ୁ.... JTV1505460
ପ ୁ /807308 40 81 503ପି.ଭି.ରାଜୁ .... ପି େକ.ବାସ ୁ.... JTV1505338
ପ ୁ /807309 80 81 504ପି େକ ବାସ ୁ ପି ପି କଟୁାନ OR/06/043/152692
ୀ /807310 70 81 505ପି. ଲକ୍ଷୀ ସା ପି. େକ. ବାସ ୁ OR/06/043/152693

ପ ୁ /817311 61 81 506ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଧବୃ ନାୟକ YVY0422121
ୀ /817312 54 81 507ମାଳତି ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0422147

ପ ୁ /817313 34 81 508ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2681567
ୀ /827314 47 81 509ମମତା େବେହରା ସା ବବୁବାହନ େବେହରା YVY1294743
ୀ /827315 65 81 510ରାଧାରାଣି ମଲିକ ସା େକଳୁ ଚରଣ ମଲିକ OR/06/043/152698

ପ ୁ /827316 38 81 511େଲାକନାଥ ମଲିକ ପି େକଳୁଚରଣ ମଲିକ JTV1506559
ୀ /827317 34 81 512ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ପି େକଳୁ ଚରଣ ମଲିକ YVY0730010
ୀ /827318 50 81 513ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ JTV2681666

ପ ୁ /837319 68 81 514ସେୁର  ନାଥ ବାରିକ ପି ଦାସରଥି ବାରିକ OR/06/043/152684
ୀ /837320 63 81 515ଉମିର୍ଳା ବାରିକ ସା ସେୁର  ନାଥ ବାରିକ OR/06/043/152685

ପ ୁ /837321 40 81 516ଜିେତ  ବାରିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ବାରିକ OR/06/043/153128
ୀ /837322 38 81 517ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ପି ସେୁର ନାଥ ବାରିକ JTV1505197

ପ ୁ /837323 38 81 518ନେଗ  ବାରିକ ପି ସେୁର ନାଥ ବାରିକ JTV1505205
ପ ୁ /837324 37 81 519କମଳାକା  ବାରିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ବାରିକ YVY0232157
ୀ /847325 41 81 520େସନ୍ହପଭା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଡାଃ ରାେକଶ କମୁାର ପ ା YVY0275602

ପ ୁ /847326 70 81 521କଶୁ ପ ା ପି ଗ ାଧର ପ ା JTV1597087
ପ ୁ /847327 70 81 522ନବକିେଶାର ପ ା ପି ଗ ାଧର ପ ା OR/06/043/152755
ପ ୁ /847328 61 81 523େଦେବ  ପ ା ପି ମଦନ େମାହନ ପ ା JTV1620855
ୀ /847329 60 81 524େରବତୀ ପ ା ସା ନବକିେଶାର ପ ା OR/06/043/152756

ପ ୁ /847330 58 81 525ପଦି  ପ ା ପି ଗ ାଧର ପ ା OR/06/043/152759
ପ ୁ /847331 46 81 526ଡା.ରାେକଶ କମୁାର ପ ା ପି କଶୁା ପ ା JTV1717701
ପ ୁ /847332 42 81 527ରାେଜଶ ପ ା ପି ନବକିେଶାର ପ ା JTV1506880
ପ ୁ /847333 41 81 528ରେମଶ କମୁାର ପ ା ପି ନବକିେଶାର ପ ା JTV1506013
ୀ /847334 36 81 529େସନ୍ହମୟୀ ପ ା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା YVY0422360

ପ ୁ /847335 29 81 530ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି େଦେବ ନାଥ ପ ା YVY0388090
ପ ୁ /847336 58 81 531ସଧୁାଂସ ୁେସଖର ପ ନାୟକ ପି େକଦାରଶର ପ ନାୟକ YVY0660084
ପ ୁ /847337 25 81 532ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ YVY0889618
ୀ /847338 51 81 533ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ YVY0660100

ପ ୁ /847339 75 81 534ନିତଯ୍ାନ  ସାହାଣୀ ପି ଶକୁେଦବ ସାହାଣୀ YVY0502948
ୀ /847340 28 81 535ଗୀତା ସାହୁ ସା ବୁଲୁ ସାହୁ YVY0502955
ୀ /847341 49 81 536ମାମୀ ସିଂ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ସିଂ YVY0502880
ୀ /847342 60 81 537ଆରତି ତିପାଠୀ ସା କଶୁ ପ ା JTV1597095
ୀ /857343 46 81 538ବିସୟୀ େବେହରା ସା ଅନୁପମ େବେହରା YVY0070672
ୀ /867344 44 81 539ଗାୟତୀ କର ସା େଦବାଶଷି ପ ା YVY0071258

ପ ୁ /867345 77 81 540ମଧସୁଦୁନ ପ ା ପି ଶକୁେଦବ ପ ା YVY0730002
ୀ /867346 72 81 541ପତିମା ପ ା ସା ମଧସୁଦୁନ ପ ା OR/06/043/152567

ପ ୁ /867347 45 81 542େଦବାଶଶି ପ ା ପି ମଧସୁଦୁନ ପ ା JTV1506096
ପ ୁ /867348 43 81 543ସଭୁାଶଷି ପ ା ପି ମଧସୁଧୁନ ପ ା JTV1506088
ୀ /877349 35 81 544ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହାରଣା YVY1142769
ୀ /887350 39 81 545ନିରୁପମା କମୁାର େବେହରା ପି ମ ୁଳି ଚରଣ େବେହରା YVY0983510
ୀ /887351 24 81 546ରୁବୀନା ଦାସ ସା ରେମଶ କମୁାର ସାହୂ◌ୁ YVY1273978
ୀ /887352 38 81 547ପିୟଦଶର୍ନୀ ମହା ି ପି ବୁ େଦବ ମହା ି JTV1506898

ପ ୁ /897353 53 81 548ପକାଶ ର ନ ପ ା ପି ପତିତପାବନ ପ ା OR/06/043/153056
ୀ /897354 50 81 549ପବିଣାବାଳା ପ ା ପି ପତିତପାବନ ପ ା OR/06/043/153057
ପ ୁ /917355 67 81 550ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାୟ OR/06/043/152580
ୀ /917356 62 81 551କନକ ରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ OR/06/043/152581
ପ ୁ /917357 43 81 552ବିଶରଂଜନ ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ JTV1505700
ପ ୁ /917358 38 81 553ଶତିୃରଂଜନ ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ JTV1506823
ୀ /937359 53 81 554ମନସିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦିେବଦୀ JTV1505585
ୀ /937360 86 81 555ସ ର୍ଲତା ଦିେବଦୀ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ଦିେବଦୀ JTV1505601
ୀ /937361 56 81 556ଅତସୀ ପହରାଜ ସା ଜୟ  କମୁାର ଦିେବଶ JTV1505593
ପ ୁ /947362 62 81 557ଜୟ  କମୁାର ଦିେବଦୀ ପି ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ଦିେବଦୀ JTV1505577
ୀ /947363 29 81 558ଅମିତା ଦିେବଦୀ ପି ଜୟ  କମୁାର ଦିେବଦୀ YVY0503045
ପ ୁ /947364 29 81 559ଦିେନଶ ଦିେବଦୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦିେବଦୀ YVY0503052
ପ ୁ /947365 22 81 560ମେହଶ ଦ୍ଵିେବଦୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦ୍ଵିେବଦୀ YVY1083567
ପ ୁ /947366 64 81 561ଅେଶାକ କମୁାର ଦୢେବଦୀ ପି ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ଦୢେବଦୀ JTV1501931
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ୀ /957367 95 81 562ସେୁଲାଚନା ବ ିଆ ସା ବନମାଳି ବ ିଆ OR/06/043/152583
ପ ୁ /957368 76 81 563େଦେବ  ନାଥ ବ ିଆ ପି ବନମାଳି ବ ିଆ OR/06/043/152584
ୀ /957369 60 81 564କମୁଦିୁନି ବ ିଆ ସା େଦେବ  ନାଥ ବ ିଆ OR/06/043/152585
ୀ /957370 57 81 565ଶ କୁ୍ତା ବ ିଆ ସା ନବକିେଶାର ବ ିଆ OR/06/043/152587

ପ ୁ /957371 51 81 566ତାପସ ବ ିଆ ପି ବନମାଳି ବ ିଆ OR/06/043/152588
ୀ /957372 40 81 567େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ବ ିଆ ପି େଦେବ ନାଥ ବ ିଆ JTV1505841
ୀ /957373 35 81 568କି ା ବ ିଆ ପି େଦେବ  ନାଥ ବ ିଆ JTV2681203

ପ ୁ /957374 33 81 569ଶ ର ବ ିଆ ପି ନବ କିେଶାର ବ ିଆ JTV2681070
ୀ /957375 31 81 570େସାନାଲି ବ ିଆ ପି ନବକିେଶାର ବ ିଆ YVY0502971

ପ ୁ /957376 58 81 571ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଖୁ ିଆ YVY0660142
ୀ /957377 54 81 572ଲିଲି ଖୁ ିଆ ସା ବିଜୟ ଖୁ ିଆ YVY0502989
ୀ /957378 26 81 573ଚିନୟୀ ଖୁ ିଆ ପି ବିଜୟ ଖୁ ିଆ YVY0890053
ୀ /957379 25 81 574ପସିତା ଖୁ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0889972
ୀ /957380 31 81 575ପି ି  ପରିଡା ସା ରଶୀର ନ ପରିଡା YVY0275610
ୀ /957381 30 81 576ସେରାଜିନୀ ପୁ ି ସା କମୁାର େଦବାଶଷି ସାହୁ YVY0935213
ୀ /957382 35 81 577ଲକ୍ଷୀପିୟା ରଣା ସା ସତନ କମୁାର ରଣା YVY0963058

ପ ୁ /957383 75 81 578େମାହିନୀ ଚରଣ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ JTV2727485
ୀ /957384 65 81 579ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା େମାହିନୀ ଚରଣ ସାହୁ JTV2727519

ପ ୁ /957385 53 81 580ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ JTV2727493
ୀ /957386 47 81 581େସୗଭାଗିନି ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ JTV2727501

ପ ୁ /957387 38 81 582କମୁାର େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0502963
ୀ /957388 36 81 583େସନ୍ହଲତା େସେକରନ ସା କିେଶାର ଚ  ମହା ି YVY0962860

ପ ୁ /967389 64 81 584ରସାନ  ପରିଡ଼ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା YVY1216019
ୀ /967390 59 81 585ସୀତା ଳୀ ପରିଡ଼ା ସା ରସାନ  ପରିଡ଼ା YVY1216027

ପ ୁ /967391 38 81 586ରଶି ର ନ ପରିଡା ପି ରସାନ  ପରିଡା YVY0729939
ୀ /967392 34 81 587ରସିତା ପରିଡ଼ା ସା ବିଶର ନ ପରିଡ଼ା YVY1215961

ପ ୁ /967393 34 81 588ବିସିର ନ ପରିଡ଼ା ପି ରସାନ  ପରିଡ଼ା YVY1215979
ପ ୁ /987394 69 81 589ବୁ େଦବ ମହା ି ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହା ି JTV1506864
ୀ /987395 62 81 590ପୀୟମଦା ମହା ି ସା ବୁ େଦବ ମହା ି JTV1506872

ପ ୁ /987396 55 81 591ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି ପି ଜଗବ ୁ ମହା ି JTV1505353
ୀ /987397 50 81 592ହରପିୟା ମହା ି ସା ରାଧା ଶଯ୍ାମ ମହା ି JTV1506849

ପ ୁ /987398 34 81 593କିରଣ କମୁାର ମହା ି ପି ବୁ େଦବ ମହା ି YVY0837385
ପ ୁ /987399 20 81 594ପଟିକ କମୁାର େମାହାରଣା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େମାହରନା YVY1283217
ପ ୁ /987400 20 81 595ସଭୁମ େମାହରନା ପି ସରତ୍ଚ ରା େମାହରନା YVY1284330
ୀ /987401 80 81 596ଅମଲୂଯ୍ ଓଝା ସା େକଦାରନାଥ ଓଝା OR/06/043/152590

ପ ୁ /987402 59 81 597ଜୟ  କମୁାର ଓଝା ପି େକଦାରନାଥ ଓଝା OR/06/043/152591
ପ ୁ /987403 56 81 598େହମ  କମୁାର ଓଝା ପି େକଦାରନାଥ ଓଝା OR/06/043/152593
ୀ /987404 51 81 599ଭାଗଯ୍ବତୀ ଓଝା ପି ଜୟ  କମୁାର ଓଝା YVY1340413
ୀ /987405 50 81 600ଅମିକା ଓଝା ସା େହମ  କମୁାର ଓଝା OR/06/043/152594

ପ ୁ /987406 33 81 601ସି ାଥର୍  େଗୗତମ ଓଝା ପି ଜୟ  କମୁାର ଓଝା JTV2727220
ୀ /987407 29 81 602ସାଗରିକା ଓଝା ପି େହମ  କମୁାର ଓଝା YVY0660209
ପ ୁ /987408 29 81 603ଶେୁଭ ୁ ପସାଦ ଓଝା ପି ଜୟ  କମୁାର ଓଝା YVY0388231
ପ ୁ /987409 28 81 604ସନିୁଲ କମୁାର ଓଝା ପି େହମ  କମୁାର ଓଝା YVY0660191
ପ ୁ /987410 32 81 605ଅମଲୂଯ୍ ତିପାଠୀ ପି ଅଜୟ ତିପାଠୀ YVY0659904
ପ ୁ /997411 55 81 606ବିକଳି ଗରୁୁ ପି ଗଣନାଥ ଗରୁୁ JTV2727592
ୀ /997412 43 81 607ସଂଯକୁ୍ତା ଗରୁୁ ସା ବକଳି ଗରୁୁ YVY0232165
ୀ /997413 44 81 608ସେରାଜିନୀ େସଠୀ ସା ନିର ନ େସଠୀ YVY0933895

ପ ୁ /1007414 45 81 609ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଶକୁେଦବ େବେହରା JTV1502129
ପ ୁ /1017415 48 81 610ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ମ ୁଳି ଚରଣ େବେହରା JTV1502053
ପ ୁ /1017416 43 81 611ବିଣାକର େଲ ା ପି ଶ ର େଲ ା JTV1559848
ୀ /1027417 42 81 612ଝିଲିଲତା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା JTV2534899
ପ ୁ /1027418 39 81 613ବିଭୁଦ  େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା JTV2534535
ୀ /1027419 42 81 614ପବିଣା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି YVY0660613
ପ ୁ /1027420 35 81 615ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମକର ସାହୁ YVY1012350
ୀ /1027421 33 81 616ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1012368
ପ ୁ /1037422 70 81 617ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ ପି ବିଶନାଥ ମହାପାତ YVY0729889
ପ ୁ /1037423 42 81 618େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ JTV2682110
ୀ /1037424 41 81 619ମଧସୁୀତା ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ JTV2572881
ୀ /1037425 36 81 620ସଚିୁସିତା ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ JTV2681880
ୀ /1037426 33 81 621ବିଭୁସିତା ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ JTV2534881
ୀ /1037427 29 81 622ସପୁଭା ମହା ି ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ମହାପାତ YVY0660340
ୀ /1037428 28 81 623ନିଲିର୍ ା ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ YVY0660324
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ୀ /1037429 62 81 624ଭାରତୀ ପଧାନ ସା ସେୁର ନାଥ ମହାପାତ JTV1504828
ପ ୁ /1037430 51 81 625ଅନ  ଚରଣ ରାଉଳ ପି ଅଭିରାମ ରାଉଳ JTV1506856
ୀ /1037431 48 81 626ନିରୁପମା ରାଉଳ ସା ଅନ  ଚରଣ ରାଉଳ JTV1505221

ପ ୁ /1047432 71 81 627ସନାତନ େବେହରା ପି ଖତୁ େବେହରା JTV2726891
ୀ /1047433 63 81 628ବିକଶତିା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା JTV2726909

ପ ୁ /1047434 43 81 629ଡ .ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY0388132
ପ ୁ /1047435 40 81 630ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY0983528
ୀ /1047436 40 81 631ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ଡ ସବୁତ କମୁାର େବେହରା YVY0275628
ୀ /1047437 32 81 632ରୂପଶୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0660662

ପ ୁ /1047438 21 81 633ପଭାସ  ର ନ େସନାପତି େସନ ପି ରବୀ  େସନାପତି େସନାପତି YVY1306687
ପ ୁ /1057439 82 81 634ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି ମାଧବାନ  ମିଶ JTV1506641
ୀ /1067440 57 81 635ବିଦୁଲତା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2726966

ପ ୁ /1067441 40 81 636ପଦି  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2726958
ପ ୁ /1067442 38 81 637ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1504802
ୀ /1067443 32 81 638େଲାପାମଦୁା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0275644
ୀ /1067444 27 81 639ଦୀପା ରାୟ ପି ଲାଲା େଦେବ  ପଶାଦ ରାୟ YVY0777771

ପ ୁ /1067445 80 81 640ରବିନାରାୟଣ ସିଂହ ପି େଗାପୀନାଥ ସିଂହ JTV2727550
ପ ୁ /1067446 77 81 641ପସନନ୍  କମୁାର ସିଂହ ପି େଗାପିନାଥ ସିଂହ JTV2727089
ୀ /1067447 66 81 642ବାସ ି ସିଂହ ସା ଲାଲା େଦେବ  ପସାଦ ରାୟ YVY0275636

ପ ୁ /1067448 46 81 643ସେରାଜ ସିଂହ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସିଂହ YVY0422071
ପ ୁ /1067449 45 81 644କିେଶାର କମୁାର ସିଂହ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସିଂହ YVY0422089
ୀ /1067450 32 81 645ଅଭିଳାଷା ସିଂହ ସା କିେଶାର କମୁାର ସିଂହ YVY0777748

ପ ୁ /1077451 61 81 646ଉେପ  କମୁାର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ JTV2727527
ୀ /1077452 55 81 647ରଂଜିତା ଦାଶ ସା ଉେପ  କମୁାର ଦାଶ JTV2727543
ୀ /1077453 33 81 648େଲାପମଦୁା ଦାଶ ପି ଉେପ  କମୁାର ଦାଶ JTV2727535

ପ ୁ /1087454 65 81 649ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ JTV1551407
ୀ /1087455 63 81 650େଗାଲାପ ନାୟକ ସା ପହାଦ ନାୟକ YVY0422295

ପ ୁ /1087456 41 81 651ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ YVY0422329
ପ ୁ /1087457 38 81 652ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ YVY0422311
ପ ୁ /1087458 35 81 653ସନୁ  ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ YVY0422337
ୀ /1087459 31 81 654େରାଜାଲିନ ନାୟକ ପି େଗାଲାପ ନାୟକ YVY0388173

ପ ୁ /1087460 44 81 655େକଦାର ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ YVY0422287
ପ ୁ /1087461 43 81 656ଶଭୁାଶଂୁ େଶଖର ସାଇଁ ପି ରୂପନ ସାଇଁ YVY0388181
ୀ /1087462 39 81 657ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ସା େକଦାର ସାଇଁ YVY0422303
ୀ /1087463 38 81 658ରାଜଲକ୍ଷି ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ YVY0388207

ପ ୁ /1087464 36 81 659ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ YVY0388199
ୀ /1087465 31 81 660ସେରାଜିନୀ ସାଇଁ ପି ରୂପନ ସାଇଁ YVY0388223

ପ ୁ /1087466 27 81 661ବିଶନାଥ ସାଇଁ ପି େକଦାର ନାଥ ସାଇଁ YVY0962977
ପ ୁ /1097467 33 81 662ସନ୍ି  ଶଭୁବତ ପଧାନ ପି ଚିନୟ ପଧାନ YVY0729988
ପ ୁ /1097468 31 81 663େସୗମଯ୍ ସତଯ୍ବତ ପଧାନ ପି ଚିନୟ ପଧାନ YVY0275776
ପ ୁ /1107469 62 81 664ପକାଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରବି  କମୁାର ମହାପାତ JTV2572873
ୀ /1107470 60 81 665ପଭାମୟୀ ମହାପାତ ସା ପକାଶ କମୁାର ମହାପାତ JTV2534873
ୀ /1107471 37 81 666ପିୟ ା ମହାପାତ ପି ପକାଶ କମୁାର ମହାପାତ JTV2534592
ୀ /1107472 33 81 667ଶୀୟ ା ମହାପାତ ପି ପକାଶ କମୁାର ମହାପାତ JTV2535029

ପ ୁ /1117473 75 81 668ଧବୃ ଚରଣ ପଧାନ ପି େଦୖତାରି ପଧାନ JTV1501782
ପ ୁ /1117474 35 81 669ପକାଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ଧବୃ ଚରଣ ପଧାନ YVY0422345
ୀ /1117475 65 81 670େପମଲତା ପଧାନ ସା ଧବୃ ଚରଣ ପଧାନ JTV1501790

ପ ୁ /1117476 43 81 671ମାନସ ପଧାନ ପି ଧବୃଚରଣ ପଧାନ JTV1501808
ପ ୁ /1137477 78 81 672ପହାଦ େବେହରା ପି କୃତିବାସ େବେହରା JTV1505767
ୀ /1137478 67 81 673ଅନୀତା େବେହରା ସା ପହାଦ େବେହରା OR/06/043/153133
ୀ /1137479 45 81 674ବିଭାସିନୀ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା JTV1506278
ପ ୁ /1137480 44 81 675ବିଭୁଦ  ମହାପାତ ପି ପହାଦ େବେହରା JTV1505908
ୀ /1137481 39 81 676ଶଶୁୀ ସଚୁରିତା ମହାପାତ ପି ପହାଦ େବେହରା OR/06/043/153136
ୀ /1137482 40 81 677ସନ୍ି ା ସଭୁବତ ପଧାନ ପି ଚିନୟ ପଧାନ YVY0422170
ପ ୁ /1157483 72 81 678ସନାତନ ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହାରଣା JTV1562602
ୀ /1157484 39 81 679ସପନ୍ପଭା ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା JTV1562693
ୀ /1157485 37 81 680ସ ର୍ପଭା ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା JTV2727428
ୀ /1157486 65 81 681ସରସତୀ ଓଝା ସା ସନାତନ ମହାରଣା JTV1562800
ପ ୁ /1167487 70 81 682ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/152595
ୀ /1167488 66 81 683କୁ ଲତା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା OR/06/043/152596
ପ ୁ /1167489 45 81 684େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV1506948
ପ ୁ /1167490 42 81 685ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV1501741
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ୀ /1167491 39 81 686େଦବଜାନୀ େବେହରା ପି କୁ ବିହାରୀ େବେହରା YVY1012426
ପ ୁ /1167492 34 81 687ସାଥର୍କ ରଂଜନ େବେହରା ପି ରବୀ  କମୁାର େବେହରା JTV2681724
ୀ /1177493 57 81 688ବିେନାଦିନୀ ପ ା ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ YVY0070706

ପ ୁ /1177494 62 81 689ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭୀମେସନ େସଠୀ OR/06/043/152601
ୀ /1177495 58 81 690ବାସ ି େସଠୀ ସା ଅକ୍ଷୟ େସଠୀ OR/06/043/152602

ପ ୁ /1177496 37 81 691ବିଶ ଭୂଷଣ େସଠୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ YVY0070714
ପ ୁ /1177497 37 81 692ବିଶଜିତ୍ େସଠୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ YVY0070722
ୀ /1177498 29 81 693ବିଶ ବ ିତା େସଠୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ YVY0660001
ୀ /1187499 56 81 694ନମିତା େବେହରା ସା ରସାନ  ମାଝୀ YVY0568204
ୀ /1187500 56 81 695ନମିତା େବେହରା ସା ରସାନ  ମାଝୀ YVY0777763

ପ ୁ /1187501 28 81 696ରାେକଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାସନ  ମାଝି YVY0503060
ପ ୁ /1187502 26 81 697ବିଶଜିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ରସାନ  ମାଝୀ YVY0777755
ପ ୁ /1187503 65 81 698ରସାନ  ମାଝୀ ପି କଳୁମଣୀ ମାଝୀ YVY0568196
ୀ /1187504 32 81 699େଲାପାମଦୁା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0388082
ୀ /1187505 79 81 700ଶା ିଲତା ପାଣି ସା ଭଗବାନ ପାଣି JTV1506617

ପ ୁ /1207506 60 81 701ପଦି  କମୁାର କର ପି ଋଷି କର JTV1506336
ୀ /1207507 55 81 702ବଳେଦବୀ କର ସା ପଦି  କମୁାର କର JTV1506344
ୀ /1217508 56 81 703ସିତା ମହା ି ସା ଭାଗବତ ନାୟକ JTV1504661

ପ ୁ /1217509 62 81 704ଭାଗବତ ନାୟକ ପି ରାମଚ ୍ର ନାୟକ JTV1504653
ୀ /1217510 49 81 705କ ନା ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଂ JTV1505569
ୀ /1227511 56 81 706ଉଲାସମ ରୀ ମହାପାତ ସା କମଳ ସାମଲ OR/06/043/152608

ପ ୁ /1227512 57 81 707କମଳେଲାଚନ ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ OR/06/043/152607
ପ ୁ /1227513 53 81 708ମାନସ ସାମଲ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ OR/06/043/152609
ପ ୁ /1227514 53 81 709ଚି ର ନ ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ OR/06/043/152610
ପ ୁ /1227515 53 81 710ଅଜୟ ସାମଲ ପି ଫଗଚୁରଣ ସାମଲ JTV1505890
ପ ୁ /1237516 33 81 711ର ିଡ୍ କମୁାର େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା JTV2534857
ପ ୁ /1237517 69 81 712ଫଗ ୁମାଝୀ ପି ବା ାନିଧି ମାଝୀ YVY0697524
ୀ /1237518 59 81 713େବୖେଦହୀ ମାଝୀ ସା ଫଗଚୁରଣ ମାଝୀ JTV2727618
ୀ /1237519 34 81 714କ୍ଷୀେରାଦିନୀ ମାଝୀ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମାଝୀ YVY0777730

ପ ୁ /1247520 46 81 715ଉଦୟଭାନୁ ଭ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଭ JTV2535318
ୀ /1247521 68 81 716ସଲୁଚନା ଖୁ ିଆ ସା ନିଳମଣୀ ଖୁ ିଆ YVY0777821

ପ ୁ /1247522 36 81 717ସଂଗାମ େକଶରୀ ମାଝି ପି ଫଗ ୁଚରଣ ମାଝି JTV2534865
ୀ /1247523 33 81 718ଭାନୁପିୟା ମାଝୀ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ମାଝୀ JTV2535045

ପ ୁ /1257524 32 81 719ପଦି  କମୁାର େଜନା ପି ସାର ଧର େଜନା JTV2534568
ୀ /1267525 27 81 720େସାନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ସଚିନ କମୁାର ସାହୁ YVY1115666

ପ ୁ /1267526 60 81 721ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ YVY0837393
ୀ /1267527 37 81 722ସସିତା ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ JTV2534980

ପ ୁ /1267528 34 81 723ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ JTV2535011
ପ ୁ /1267529 65 81 724ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ OR/06/043/152631
ୀ /1267530 60 81 725ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/152632
ୀ /1267531 59 81 726ପ ୁ ା ଳି ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ JTV2726941
ୀ /1277532 55 81 727େସୗଭାଗଯ୍ ମ ରୀ ଦାଶ ସା ପକାଶ ଚ  କର OR/06/043/152630

ପ ୁ /1277533 70 81 728ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େଜନା YVY0071308
ୀ /1277534 62 81 729ଆରତୀ େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0071316
ୀ /1277535 35 81 730ସଚିୁସିତା େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0070730

ପ ୁ /1277536 33 81 731ସଧୁାଂଶ ୁସଧୁାପିୟ େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0232181
ୀ /1277537 33 81 732ସତିୃସିତା େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0070748

ପ ୁ /1277538 75 81 733େକୖଳାସଚ  କର ପି ବା ାନୀଧି କର OR/06/043/152623
ୀ /1277539 67 81 734କନକଲତା କର ସା େକୖଳାସ ଚ  କର OR/06/043/152624
ପ ୁ /1277540 65 81 735ସେୁରଶ ଚ  କର ପି ବା ାନିଧି କର JTV2726974
ପ ୁ /1277541 60 81 736ପକାଶ ଚଂଦ କର ପି ବା ାନିଧି କର YVY1230929
ୀ /1277542 55 81 737ଗାୟତୀ କର ସା ସେୁରଶ ଚ  କର JTV2681732
ପ ୁ /1277543 44 81 738ଜୟ  କର ପି େକୖଳାସ ଚ  କର YVY0837401
ପ ୁ /1277544 42 81 739ପଶା  କମୁାର କର ପି େକୖଳାସ ଚ  କର JTV1504935
ୀ /1277545 32 81 740ସଶୁୀ ସ ୀତା କର ପି ପକାଶ ଚ  କର YVY0071266
ପ ୁ /1277546 30 81 741େଦବଦ  କର ପି ସେୁରଶ ଚ  କର YVY0275677
ପ ୁ /1277547 28 81 742ସଂବିତ କର ପି ପକାଶ ଚ  କର YVY0503078
ପ ୁ /1277548 49 81 743ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହାପାତ YVY0275651
ପ ୁ /1277549 50 81 744ହଳଧର ନାଥ ପି ଶତୁଘନ ନାଥ JTV2727444
ୀ /1277550 36 81 745ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁରଶଚ  ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ JTV2681740
ପ ୁ /1277551 59 81 746ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ YVY0232173
ୀ /1277552 39 81 747େସନ୍ହା ଳୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YVY0275669
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ୀ /1277553 31 81 748ସ ର୍ପଭା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0275685
ପ ୁ /1277554 30 81 749ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0275693
ପ ୁ /1277555 66 81 750ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ JTV1596691
ୀ /1277556 61 81 751ମେନାରମା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1596709
ୀ /1277557 38 81 752େରାଜାଲିନ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1596717

ପ ୁ /1277558 38 81 753ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1596733
ପ ୁ /1277559 74 81 754ଜୟରାମ େସଠୀ ପି ସଦାନ  େସଠୀ YVY0071274
ୀ /1277560 39 81 755ଲକି୍ଷପିୟା େସଠୀ ପି ଜୟରାମ େସଠୀ YVY0071290
ୀ /1277561 37 81 756ଅନିତା େସଠୀ ସା କୃ ଚ  େସଠୀ YVY0071282

ପ ୁ /1287562 33 81 757ରାେକଶ ର ନ ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ JTV2535326
ପ ୁ /1297563 55 81 758ଅନ  େସାେରନ ପି ଦକି୍ଷଣ େସାେରନ JTV2681773
ୀ /1297564 51 81 759ବାସ ୀ େସାେରନ ସା ଅନ  େସାେରନ JTV2681765

ପ ୁ /1297565 27 81 760ଅନିଲ କମୁାର େସାେରନ ପି ଅନ  ଚରଣ େସାେରନ YVY0701896
ୀ /1307566 74 81 761େଦାଳି ସାହୁ ସା ହରି ସାହୁ OR/06/043/152640

ପ ୁ /1307567 47 81 762ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ OR/06/043/152642
ୀ /1327568 75 81 763ସକୁା ି େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/152727

ପ ୁ /1327569 60 81 764େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/152728
ୀ /1327570 55 81 765ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/152729

ପ ୁ /1327571 47 81 766ସବୁାସ ଚ  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/152731
ପ ୁ /1347572 89 81 767ଜ୍ଞାନର ନ ବରୁଆ ପି ହେରକୃ  ବରୁଆ OR/06/043/152732
ୀ /1347573 77 81 768ରୁବିରାଣି ବରୁଆ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ବରୁଆ OR/06/043/152733
ୀ /1347574 47 81 769େସବତୀ ନାଥ ସା ହଳଧର ନାଥ JTV2727238
ୀ /1347575 22 81 770ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାଥ ପି ହଳଧର ନାଥ YVY1166685
ୀ /1347576 29 81 771ଦି ିମୟୀ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY1274372

ପ ୁ /1357577 81 81 772କମଳ କମୁାର ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ମିଶ OR/06/043/152735
ୀ /1357578 59 81 773ଇପସିତା ମିଶ ସା େକୖବଲଯ୍ କମୁାର ମିଶ YVY0697490

ପ ୁ /1357579 54 81 774େକୖବଲଯ୍ କମୁାର ମିଶ ପି କମଳ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/152738
ପ ୁ /1357580 50 81 775େକଶବ କମୁାର ମିଶ ପି କମଳ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/152740
ୀ /1357581 44 81 776େବୖଜୟ ୀ ମାଳା ମିଶ ସା େକଶବ କମୁାର ମିଶ YVY0697508

ପ ୁ /1357582 25 81 777ଶଭୁଂ ପକାଶ ସାହୁ ପି ହରି ପସାଦ ସାହୁ YVY1012483
ପ ୁ /1367583 83 81 778ବିମାଧର ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାୟକ OR/06/043/152743
ୀ /1367584 76 81 779ମାଳତୀ ନାୟକ ସା ବିମାଧର ନାୟକ OR/06/043/152744

ପ ୁ /1367585 52 81 780ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିମାଧର ନାୟକ YVY0837419
ପ ୁ /1367586 49 81 781ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିମାଧର ନାୟକ YVY0837427
ପ ୁ /1367587 47 81 782ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ OR/06/043/152746
ପ ୁ /1367588 44 81 783ଲୀପକ କମୁାର ସାହୂ ପି ନେର  ସାହୂ YVY1283142
ପ ୁ /1377589 48 81 784ର ନ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣୀ ମହା ି JTV2535334
ୀ /1377590 37 81 785ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ JTV2535284
ୀ /1387591 75 81 786େଦାଳି େବେହରା ସା କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/043/152723

ପ ୁ /1387592 52 81 787ଫକିର େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/043/152724
ୀ /1387593 48 81 788ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା OR/06/043/152725
ପ ୁ /1387594 45 81 789ନକଳୁ େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା JTV1506799
ପ ୁ /1387595 60 81 790ବିଦଯ୍ତୁ ଦେଳଇ ପି ମାଣିକଲାଲ ଦେଳଇ JTV2681807
ୀ /1387596 51 81 791ରୀତା ଦେଳଇ ସା ବିଦଯ୍ତୁ ଦେଳଇ JTV2681799

ପ ୁ /1387597 23 81 792ବିେଦଶ ବରନ ଦୁଲାର ପି ବିଦଯ୍ତୁ ବରନ ଦଦୁଲ YVY1106780
ୀ /1407598 36 81 793ରଶିତା େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା YVY0070755
ୀ /1417599 92 81 794ପଦାବତି ବାରିକ ସା ଭମରବର ବାରିକ OR/06/043/152720

ପ ୁ /1417600 52 81 795ରବି  ବାରିକ ପି ଭମରବର ବାରିକ OR/06/043/153152
ୀ /1417601 48 81 796ଭାନୁମତୀ ବାରିକ ସା ରବି  ବାରିକ OR/06/043/152939
ପ ୁ /1417602 26 81 797ର ନ ବାରିକ ପି ରବି  ବାରିକ YVY0962894
ୀ /1417603 23 81 798ସସୀତା ବାରିକ ପି ରବୀ  ବାରିକ YVY1167956
ୀ /1427604 39 81 799ଲିଲି ପ ନାୟକ ସା ସଶୁଳି ପ ନାୟକ YVY0388165
ପ ୁ /1427605 28 81 800ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ପ ନାୟକ YVY0503086
ପ ୁ /1427606 24 81 801ରବୀ  ପ ନାୟକ ପି କ୍ଷିେରାଦ ପ ନାୟକ YVY1108869
ପ ୁ /1427607 53 81 802କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକଦାର ପ ନାୟକ JTV1551266
ପ ୁ /1427608 52 81 803ଶରତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକଦାର ପ ନାୟକ JTV1551308
ୀ /1427609 51 81 804ଉମାରାଣୀ ପ ାନାୟକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0503144
ପ ୁ /1427610 43 81 805ସଶୁଳି କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକଦାର ପ ନାୟକ YVY0070763
ପ ୁ /1437611 55 81 806ଶକୁେଦବ େବଉରା ପି ଅନ  େବଉରା JTV2727105
ୀ /1437612 47 81 807ଜୟ ି େବଉରା ସା ଶକୁେଦବ େବଉରା JTV2727162
ପ ୁ /1437613 24 81 808େଦଵୀ ପସାଦ େବଉରା ପି ସକୁେଦବ େବଉରା YVY1167733
ପ ୁ /1437614 21 81 809ବିଭୂ ପସାଦ େବଉରା ପି ସକୁେଦବ େବଉରା YVY1166644
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ପ ୁ /1437615 55 81 810ବିଜୟ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ଦାେମାଦର େଦହୁରୀ JTV2727568
ୀ /1437616 45 81 811ବିେନାଦୀନି େଦହୁରୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଦହୁରୀ JTV2727576
ୀ /1437617 24 81 812େବୖସାଖୀ େଦହୁରୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY1167865

ପ ୁ /1437618 26 81 813ବୀେରନ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY1167816
ପ ୁ /1437619 75 81 814କା ାଳି ଚରଣ ଶତପଥି ପି ସହେଦବ ଶତପଥି OR/06/043/152706
ୀ /1437620 73 81 815ପମିଳା ଶତପଥି ସା କା ାଳି ଚରଣ ଶତପଥି OR/06/043/152707

ପ ୁ /1437621 47 81 816େଶଷାଂଶ ୁଶତପଥି ପି କା ାଳି ଶତପଥି JTV1506104
ୀ /1437622 45 81 817ବିେନାଦିନି ଶତପଥି ସା େଶଷାଂସ ୁଶତପଥି JTV1506112

ପ ୁ /1437623 40 81 818ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ଶତପଥି ପି କା ାଳୀ ଚରଣ ଶତପଥି JTV1506005
ୀ /1447624 49 81 819ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ଜଗବ ୁ ରାଉତ YVY0730150

ପ ୁ /1457625 38 81 820ମେନାଜ େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YVY0503151
ପ ୁ /1457626 49 81 821ଶତୃଘନ୍ ମାଝି ପି ମରୂଲୀଧର ମାଝି JTV1501717
ପ ୁ /1457627 71 81 822ପବିତ ମ ଳ ପି ଅତୁଲ ମ ଳ YVY0660787
ୀ /1457628 65 81 823ଗିତା ଳି ମ ଳ ସା ପବିତ ମ ଳ OR/06/043/152762
ୀ /1457629 39 81 824େମୗସମୁୀ ମ ଳ ପି ପବିତକମୁାର ମ ଳ JTV2727113

ପ ୁ /1457630 36 81 825ପଣେବଶ ମ ଳ ପି ପବିତକମୁାର ମ ଳ YVY0697474
ପ ୁ /1457631 30 81 826କମୁାର ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0503169
ପ ୁ /1457632 43 81 827ପବିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ JTV1555945
ପ ୁ /1477633 54 81 828ପତାପ ଚ  ଖ ାୟୀ ପି େକ୍ଷତକାମୀ ଖ ାୟୀ YVY0275719
ୀ /1477634 54 81 829ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ଜନା ର୍ ନ ନାୟକ JTV1501667

ପ ୁ /1477635 58 81 830ନିଶ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିରବର ସାଇଁ YVY0070771
ୀ /1477636 50 81 831ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ନିଶ  କମୁାର ସାଇଁ JTV1505676
ୀ /1477637 49 81 832ଅନୀମା ସାଇଁ ସା ପତାପ ଚ  ଖ ାୟୀ YVY0275701

ପ ୁ /1477638 28 81 833ନୀତିଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନିଶ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0659763
ପ ୁ /1477639 25 81 834ନୀହାଲକମୁାର ସାଇଁ ପି ନିଶା  କମୁାର ସାଇଁ YVY1106814
ପ ୁ /1487640 62 81 835ଜନା ର୍ ନ ନାୟକ ପି ପଦେଲାଚନ ନାୟକ JTV1501675
ପ ୁ /1487641 46 81 836ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ  ନାୟକ YVY0070789
ୀ /1487642 42 81 837ମମତା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY0070797
ୀ /1487643 25 81 838ସଂଜୀବିତା ନାୟକ ପି ଜନାଦର୍ ନ ନାୟକ YVY1215938
ୀ /1487644 20 81 839ସଶୁୀ ପିୟ ା ନାୟକ ପି ଜନାଦର୍ ନ ନାୟକ YVY1215946
ୀ /1487645 58 81 840ସ ଯ୍ା ପରିଜା ସା ନାରାୟଣଚ  ପରିଜା JTV1505668
ୀ /1487646 34 81 841ଭଦା ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ଚ  ପରିଜା YVY0275735

ପ ୁ /1487647 32 81 842ସତଯ୍ପକାଶ ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ଚ  ପରିଜା YVY0275727
ପ ୁ /1497648 75 81 843ଅନାମ େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/043/152776
ପ ୁ /1497649 33 81 844ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା YVY0275743
ୀ /1497650 66 81 845େଲାଭା େଦଇ ସା ଅନାମ େବେହରା OR/06/043/152777

ପ ୁ /1507651 31 81 846ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା YVY0232199
ୀ /1517652 75 81 847େହମଲତା ନାୟକ ସା ନିଳମଣି ନାୟକ OR/06/043/152780

ପ ୁ /1517653 63 81 848ବି ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ OR/06/043/152779
ୀ /1517654 58 81 849ର ଲୁତା ନାୟକ ସା ବି ୁ ନାୟକ OR/06/043/152781

ପ ୁ /1517655 56 81 850କୃ  ନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ OR/06/043/153042
ପ ୁ /1517656 49 81 851ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ OR/06/043/153120
ପ ୁ /1517657 47 81 852ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ମୀଲମଣି ନାୟକ YVY0070813
ୀ /1517658 44 81 853ମ  ୁନାୟକ ସା ଭଗବାନ ନାୟକ YVY0070821

ପ ୁ /1517659 42 81 854ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ YVY1012467
ୀ /1527660 73 81 855ପିମାଳା େଦଇ ସା ହରି ନାୟକ YVY0730036

ପ ୁ /1527661 48 81 856ବସ  କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା YVY0837435
ପ ୁ /1527662 43 81 857ଗଦାଧର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY0730069
ୀ /1527663 38 81 858ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା ଗଦାଧର ନାୟକ YVY0729913
ୀ /1527664 35 81 859ରୁନୁ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY0730127
ୀ /1537665 70 81 860େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ସେୁରଶ ମହା ି YVY0933119
ପ ୁ /1537666 41 81 861ସଦିୁ  କମୁାର ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି JTV1506351
ପ ୁ /1547667 37 81 862ଭା ର େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା JTV2726990
ୀ /1547668 36 81 863ବ ିତା େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା JTV2682052
ୀ /1547669 34 81 864ଗୀତା ଳୀ ଦାସ୍ ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା YVY0962878
ପ ୁ /1557670 80 81 865ଚି ର ନ ମହା ି ପି ବାମେଦବ ମହା ି JTV1504950
ୀ /1557671 72 81 866ସଚଳା ମହା ି ସା ଚି  ମହା ି JTV1504968
ପ ୁ /1567672 51 81 867ଜଗବ ୁ ରାଉତ ପି େଯାେଗ  ରାଉତ YVY0730051
ପ ୁ /1587673 78 81 868ରେମଶ ଚ  େଜନା ପି କ ରୁୀ େଜନା JTV1596576
ୀ /1587674 68 81 869ମ ଲୁତା େଜନା ସା ରେମଶ ଚ  େଜନା YVY0730424
ପ ୁ /1587675 41 81 870ସଚିୁତ ରଂଜନ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା YVY0730499
ୀ /1587676 39 81 871ପଣତି େଜନା ସା ହର େମାହନ ପଧାନ YVY0070854
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ୀ /1587677 34 81 872ରଶିତା େଜନା ସା ସଚିୁତ େଜନା YVY0729814
ୀ /1587678 34 81 873ମାନସୀ େଜନା ସା ଲଳିତ କମୁାର େଜନା YVY0730192

ପ ୁ /1607679 33 81 874ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା JTV2681963
ୀ /1607680 27 81 875େଗୗରୀରାଣୀ ଦାସ ସା ସମନୁାଥ ଦାସ YVY0889626
ୀ /1607681 59 81 876ମାତାଜୀ ମହାରଣା ସା ମେହ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0660373
ୀ /1607682 44 81 877ସଷୁମା ନାୟକ ସା େଦବ ନାୟକ YVY0070862
ୀ /1607683 41 81 878କସୁନୁା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0503177
ୀ /1607684 59 81 879େସନ୍ହଲତା ଓଝା ସା ର ନ ଓଝା OR/06/043/152802
ୀ /1607685 49 81 880ସକୁା ୀ ଲତା ଓଝା ସା ଅକୁର ଓଝା YVY0660357

ପ ୁ /1607686 45 81 881ପଶ ୁର୍ରାମ ଓଝା ପି େଗାପିନାଥ ଓଝା YVY0503185
ପ ୁ /1607687 44 81 882ଲକ୍ଷୀକା  ଓଝା ପି ର ନ କମୁାର ଓଝା JTV2727014
ୀ /1607688 41 81 883ମିନା ଓଝା ସା ଲକ୍ଷୀକା  ଓଝା JTV2727204

ପ ୁ /1607689 41 81 884ମକିୁ୍ତକା  ଓଝା ପି ର ନ କମୁାର ଓଝା JTV1506815
ପ ୁ /1607690 40 81 885ପଦିପ କମୁାର ଓଝା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଓଝା YVY0313379
ପ ୁ /1607691 38 81 886େଦବକା  ଓଝା ମା େସନ୍ହଲତା ଓଝା JTV2727170
ୀ /1607692 36 81 887ମଳୟମ ରୀ ଓଝା ମା େସନ୍ହଲତା ଓଝା JTV2727188
ୀ /1607693 36 81 888ଉଷା ରାଣୀ ଓଝା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ଜଟା YVY0503193
ୀ /1607694 35 81 889ମଳୟା ମ ରୀ ଓଝା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା YVY0313361

ପ ୁ /1607695 31 81 890ଉମାକା  ଓଝା ପି ର ନ କମୁାର ଓଝା YVY0070870
ପ ୁ /1607696 55 81 891େଗୗରା ଚ  ସତୂାର ପି ର ନିଧି ସତୂାର YVY0313353
ୀ /1607697 47 81 892ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସତୂାର ସା େଗୗରା ଚ  ସତୂାର YVY0313346

ପ ୁ /1617698 31 81 893ସିତାକା  ଓଝା ପି ର ନ କମୁାର ଓଝା YVY0070888
ୀ /1617699 25 81 894ତାଣୀଶା ପେଲଇ ପି େଦେବ ନାଥ ପେଲଇ YVY1199892

ପ ୁ /1617700 23 81 895େଦବାସିଶ ପେଲଇ ପି େଦେବ ନାଥ ପେଲଇ YVY1199884
ପ ୁ /1627701 50 81 896ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାସ JTV2535276
ୀ /1627702 37 81 897ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ JTV2534550
ୀ /1627703 35 81 898ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ YVY0503201
ୀ /1627704 42 81 899ମିନତୀ ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ YVY0070896
ୀ /1637705 44 81 900ରାଜଲକ୍ଷୀ ଭୂୟଁଁା ସା ସେରାଜିତ ଭୂୟଁଁା YVY1108844

ପ ୁ /1647706 43 81 901ପଦଯ୍ତୁ କମୁାର େଜନା ପି ଇଶର ଚ  େଜନା YVY0660639
ୀ /1647707 35 81 902ମ ଶୁୀ େଜନା ସା ପଦଯ୍ତୁ କମୁାର େଜନା YVY0660571

ପ ୁ /1647708 67 81 903ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି କା ାଳି ଚରଣ ମହା ି YVY0660597
ୀ /1647709 57 81 904ସପୁଭା ମହା ି ସା ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0503219
ୀ /1647710 38 81 905ସ ର୍ ପଭା ମହା ି ପି ପଶନ କମୁାର ମହା ି YVY0503326

ପ ୁ /1647711 38 81 906ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0503334
ପ ୁ /1647712 72 81 907ସଂଗାମ ସିଂହ ନାୟକ ପି ଭମର ବର ନାୟକ YVY0503227
ୀ /1647713 66 81 908ସତଯ୍ପିୟା ନାୟକ ସା ସଂଗାମ ସିଂହ ନାୟକ YVY0503235
ୀ /1647714 44 81 909ସିପାରାଣୀ ନାୟକ ପି ସଂଗାମ ସିଂହ ନାୟକ YVY0503292

ପ ୁ /1647715 39 81 910ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଂଗାମ ସିଂହ ନାୟକ YVY0503300
ପ ୁ /1647716 95 81 911ବିକମ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା OR/06/043/152803
ପ ୁ /1647717 60 81 913ପଦି  ପରିଡା ପି ବିକମ ପରିଡା OR/06/043/152805
ପ ୁ /1647718 57 81 914ପଶା  ପରିଡା ପି ବିକମ ପରିଡା OR/06/043/152807
ୀ /1647719 55 81 915ଅଜ ା ପରିଡା ସା ପଦି  ପରିଡା OR/06/043/152806
ୀ /1647720 29 81 916ସ ିଦା ଅଭିଶକି୍ତା ପରିଡା ପି ପଦୀ  ପରିଡା YVY0660274
ୀ /1647721 37 81 917ସରେଶତା ପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY0503318
ୀ /1657722 51 81 918ସପିୁୟା ସାହୁ ସା ହରି ପସାଦ ସାହୁ YVY0503391
ୀ /1667723 78 81 919ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବୁେଲଇ ସାହୁ YVY0697557
ୀ /1667724 73 81 920ଶା ିଲତା ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ YVY0697540

ପ ୁ /1667725 27 81 921ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ସଶୁା ି ସାହୁ YVY0660068
ପ ୁ /1667726 58 81 922ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବୁେଲଇ ସାହୁ JTV2681153
ୀ /1667727 50 81 923େମନକା ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ JTV2681146
ୀ /1677728 73 81 924ଖଲୁଣା କମୁାରୀ ଖୁ ିଆ ସା ମଧସୁଦୁନ ସାଇଁ JTV1504695
ପ ୁ /1677729 58 81 925ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା JTV1505924
ୀ /1677730 52 81 926ସକୁା ି ମହାରଣା ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା JTV1502152
ପ ୁ /1677731 47 81 927ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ଡମରୁଧର ରାଉତ JTV2535268
ପ ୁ /1677732 39 81 928େଚୗଧରୁୀ େଦବକା  ରାଉତ ରାୟ ପି ଡମରୁଧର ରାଉତ YVY0503409
ପ ୁ /1677733 74 81 929ମଧସୁଦୁନ ସାଇଁ ପି ମଣୀଚରଣ ସାଇଁ JTV1501550
ୀ /1677734 45 81 930ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ସଶୁା କମୁାର ରାଉତ JTV2681286
ପ ୁ /1677735 40 81 931ମାନସ ର ନ ସାଇଁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାଇଁ JTV1501527
ୀ /1677736 39 81 932ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାଇଁ JTV1631415
ୀ /1687737 70 81 933ମାଳତୀ ଲତା ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0980227
ପ ୁ /1697738 52 81 934ଶୀକା  ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ JTV2681401
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ୀ /1697739 45 81 935େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଶୀକା  ମହାପାତ JTV2681419
ପ ୁ /1707740 32 81 936ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ YVY0203760
ପ ୁ /1707741 62 81 937ହେରକୃ  ଦାଶ ପି ତୁଳସୀ ପସାଦ ଦାଶ JTV2534600
ୀ /1707742 58 81 938ମ ାକିନୀ ଦାଶ ସା ହେରକୃ  ଦାଶ JTV2534808

ପ ୁ /1707743 46 81 939ଭିଷକା  ଦାଶ ପି ତୁଳସି ପସାଦ ଦାଶ JTV2727196
ପ ୁ /1707744 59 81 940ବଲଭ କମୁାର େଲ ା ପି େକଶବ େଲ ା YVY0503425
ୀ /1707745 50 81 941ବ ିତା େଲ ା ସା ବଲଭ କମୁାର େଲ ା YVY0503433

ପ ୁ /1707746 28 81 942ସଯୂଯ୍ର୍ ପସାଦ େଲ ା ପି ବଲଭ କମୁାର େଲ ା YVY0503417
ୀ /1707747 21 81 943ଶଭୁସୀ ସଭୁନଂଦିତା େଲ ା ପି ବଲଭ କମୁାର େଲ ା YVY1288232

ପ ୁ /1707748 75 81 944ପଫଲୁ ମ ଳ ପି ପଲିୁନ ମ ଳ JTV1506120
ୀ /1707749 55 81 945କମଳା ମ ଳ ସା ପଫଲୁ ମ ଳ JTV1506708

ପ ୁ /1707750 39 81 946ତାରକ ଚ  ମ ଳ ପି ପଫଲୁ ମ ଳ JTV1506393
ପ ୁ /1707751 33 81 947ଉ ମ କମୁାର ମ ଳ ପି ପଫଲୁ ମ ଳ JTV2682169
ୀ /1707752 24 81 948ମାନୁ ମ ଳ ସା ତାରକ ଚଂଦ ମ ଳ YVY1085265

ପ ୁ /1717753 53 81 949ନିଳାମର ଦାସ ପି ଆ ର୍ତାଣ ଦାସ JTV2727097
ୀ /1717754 50 81 950ପ ଜିନି ଦାଶ ସା ନିଳାମର ଦାଶ JTV2682128

ପ ୁ /1727755 46 81 951ବିକାଶ ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ YVY0730135
ପ ୁ /1727756 40 81 952ପତାପ ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ YVY0730259
ପ ୁ /1737757 64 81 953େକୖଳାସ ଚ  ରାମ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାମ OR/06/043/152572
ୀ /1737758 42 81 954ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାମ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାମ JTV2685790
ୀ /1737759 40 81 955ପାବର୍ ତୀ ରାମ ପି ପରୁ ମ ରାମ JTV2685808

ପ ୁ /1737760 36 81 956ସେ ାଷ କମୁାର ରାମ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାମ JTV2681526
ପ ୁ /1737761 71 81 957େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହାଣୀ ପି ପଭାକର ସାହାଣୀ YVY0503441
ୀ /1737762 70 81 958ବିଚିତାବାଳା ସାହାଣୀ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହାଣୀ YVY0503458

ପ ୁ /1737763 43 81 959ବିଶଜିତ ସାହାଣୀ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହାଣୀ YVY0503474
ୀ /1737764 38 81 960େମାନାଲିସା ସାହାଣୀ ସା ବିଶଜିତ ସାହାଣୀ YVY0503482

ପ ୁ /1737765 34 81 961େସୗରଜିତ ସାହାଣୀ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହାଣୀ YVY0503466
ପ ୁ /1747766 55 81 962େଗୗରା  ଚରଣ ରାମ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାମ OR/06/043/152573
ୀ /1757767 48 81 963ମୀରା ସାହୁ ସା ରବି ସାହୁ JTV1506716

ପ ୁ /1767768 48 81 964କାଳ ୀ ପାଲ ପି ପବନ ପାଲ JTV1505072
ୀ /1777769 58 81 965ପମିଳା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା JTV1506757

ପ ୁ /1777770 40 81 966ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା JTV1506922
ୀ /1787771 65 81 967ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା ମହାେଦବ ଦାସ JTV1502186

ପ ୁ /1787772 44 81 968ବିଭୁତିଭୂଷଣ ଦାସ ପି ମହାେଦବ ଦାସ JTV1501311
ପ ୁ /1787773 43 81 969ବିଶଭୂଷଣ ଦାସ ପି ମହାେଦବ ଦାସ JTV1504687
ୀ /1787774 39 81 970ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ମହାେଦବ ଦାସ JTV1502202
ୀ /1787775 36 81 971ସରସତୀ ଦାସ ପି ମହାେଦବ ଦାସ JTV2727022
ୀ /1797776 67 81 972ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା କୃ େମାହନ େବେହରା OR/06/043/096713

ପ ୁ /1797777 52 81 973ସାଧୀନ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ େମାହନ େବେହରା JTV2572865
ପ ୁ /1797778 47 81 974ସଜୁ୍ଞାନ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ େମାହନ େବେହରା OR/06/043/096714
ୀ /1797779 43 81 975ସସୀତା ରାଣୀ େବେହରା ସା ସାଧୀନ କମୁାର େବେହରା JTV2572857
ପ ୁ /1797780 42 81 976ଶବିାନ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  େମାହନ େବେହରା YVY0070912
ପ ୁ /1797781 62 81 977ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV1506781
ପ ୁ /1797782 59 81 978ପଶା  ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YVY0070904
ୀ /1797783 34 81 979ଦିପିକା ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ YVY0070920

ପ ୁ /1797784 33 81 980ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ YVY0071324
ପ ୁ /1797785 31 81 981ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0422055
ୀ /1797786 29 81 982ଅଲିଭା ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ YVY0660019
ୀ /1797787 50 81 983ଅ ନା ମଲିକ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମଲିକ JTV1623735
ପ ୁ /1797788 44 81 984ଅମିୟ ମଲିକ ପି ଅମେରଶର ମଲିକ JTV1625425
ପ ୁ /1797789 58 81 985ଘନଶଯ୍ାମ ମଲିକ ପି ସେଦଇ ମଲିକ JTV1621515
ୀ /1797790 41 81 986େଜଯ୍ାସନ୍ା ମଲିକ ସା ଅମୀୟ ମଲିକ YVY0730218
ପ ୁ /1797791 25 81 987ସଶୁୀ ସ ି ତା ମଲୀକ୍ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମଲୀକ୍ YVY0890004
ୀ /1797792 63 81 988ପ ୁ ିର୍ମାରାଣୀ ମହା ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ JTV1506955
ୀ /1797793 27 81 989ଶୀୟା ସଚୁରିତା ପରୀଡା ପି ପଦୀ  ପରୀଡା YVY0889956
ପ ୁ /1807794 82 81 990ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ଭଗତ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/152820
ୀ /1807795 75 81 991କିରଣବାଳା ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/152821
ୀ /1807796 62 81 992ଅନୀତା ଦାସ ସା ପାଥର୍ସାରଥି ଦାସ JTV1507029
ପ ୁ /1807797 54 81 993ପାଥର୍ସାରଥି ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/152822
ପ ୁ /1817798 82 81 994ଧିେର ନାଥ ମହା ି ପି େଗାକଳୁ ଚ  ମହା ି OR/06/043/152785
ୀ /1817799 72 81 995େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହା ି ସା ଧିେର ନାଥ ମହା ି OR/06/043/152786
ପ ୁ /1817800 52 81 996ଶବିବତ ମହା ି ପି ଧିେର ନାଥ ମହା ି OR/06/043/152787

126 152/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 54ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1817801 48 81 997ମନୀଷା ମହା ି ପି ଧିେର  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/152788
ୀ /1817802 42 81 998ଶବିାନୀ ମହା ି ପି ଧିେର ନାଥ ମହା ି JTV1502038

ପ ୁ /1827803 34 81 999ପେଦାଷ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ନେରଶ ଚ ୍ର ପଧାନ JTV2681708
ୀ /1827804 30 81 1000କାେବରୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ ସାହୁ YVY0719807

ପ ୁ /1827805 75 81 1001ମେହ  ନାଥ ସାହୁ ପି ସତଯ୍ବାଦି ସାହୁ OR/06/043/152828
ୀ /1827806 65 81 1002ଶଶୀମଣି ସାହୁ ସା ମେହ  ନଥ ସାହୁ OR/06/043/152829

ପ ୁ /1827807 39 81 1003ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ  ନାଥ ସାହୁ JTV1703305
ପ ୁ /1837808 32 81 1004ରାମ ଚ  ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0660035
ୀ /1837809 29 81 1005ଭାଗଯ୍ବତୀ ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0660050

ପ ୁ /1837810 64 81 1006ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି ସତଯ୍ବାଦି ସାହୁ OR/06/043/152830
ୀ /1837811 56 81 1007ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ OR/06/043/152831
ୀ /1847812 55 81 1008ପତିଭାରାଣୀ େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା JTV2735363

ପ ୁ /1847813 47 81 1009ପଦି  େଜନା ପି େଗୗରା  େଜନା YVY0730226
ୀ /1847814 42 81 1010କାଦମିନୀ େଜନା ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜନା YVY0275750

ପ ୁ /1857815 75 81 1011କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ YVY0730440
ପ ୁ /1857816 43 81 1012ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବୁଳ ସାହୁ JTV1623891
ପ ୁ /1857817 43 81 1013ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ JTV1623743
ୀ /1857818 40 81 1014େବନିମି ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0730374

ପ ୁ /1867819 72 81 1015ଶରତଚ  ପଟନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ପଟନାୟକ JTV1501998
ୀ /1867820 68 81 1016ମ ସୁା ପଟନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ପଟନାୟକ JTV1502004

ପ ୁ /1867821 46 81 1017ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ସରତ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1501774
ୀ /1867822 44 81 1018ସିତା ପ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1501832
ୀ /1867823 39 81 1019ଅରୁ ତୀ ପ ନାୟକ ସା ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0730358
ୀ /1897824 40 81 1020ଲୀନା ଦାଶ ପି ଗତିକି  ଦାଶ YVY0070938

ପ ୁ /1907825 41 81 1021ଅମିତ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ ଚ  େଚୗଧରୁୀ YVY0889410
ପ ୁ /1907826 76 81 1022ଶରତଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/152841
ୀ /1907827 72 81 1023ଅନିଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶରତ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/152842

ପ ୁ /1907828 49 81 1024ଅମିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/152844
ପ ୁ /1907829 48 81 1025ଅଜିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ ଚ  େଚୗଧରୁୀ JTV1635242
ପ ୁ /1907830 42 81 1026ଅସିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ ଚ  େଚୗଧରୁୀ JTV1506054
ୀ /1907831 43 81 1027ପଣତି ମିଶ ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0889485
ୀ /1907832 36 81 1028ଶି ା ରଥ ସା ଅମିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0889386
ୀ /1917833 47 81 1029ବିେନାଦିନୀ ଷଡ ୀ ସା ପଶା  କମୁାର ଷଡ ୀ JTV1506070

ପ ୁ /1917834 84 81 1030ଦାେମାଦର ଷଢ ୀ ପି ଅ ୁର୍ନ ଷଢ ୀ JTV1505049
ୀ /1917835 76 81 1031ସାବିତୀ ଷଢ ୀ ସା ଦାେମାଦର ଷଢ ୀ JTV1501329

ପ ୁ /1917836 55 81 1032ପଶା  ଷଢ ୀ ପି ଦାେମାଦର ଷଢ ୀ OR/06/043/152847
ୀ /1927837 69 81 1033େହୖମବତୀ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ JTV1501337

ପ ୁ /1937838 45 81 1034ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY0837443
ୀ /1937839 45 81 1035ଡ ସାବିତୀ ଦାସ ସା ରାଜଦୀପ ନାୟକ YVY0070995

ପ ୁ /1937840 78 81 1036ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ ପି ବଜବିହାରୀ ନାୟକ YVY0070953
ୀ /1937841 73 81 1037ଅନନ୍ଦା ନାୟକ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ YVY0070961
ପ ୁ /1937842 52 81 1038ସ ିପ ନାୟକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ YVY0070979
ୀ /1937843 46 81 1039ମମତା ନାୟକ ସା ସ ିପ ନାୟକ YVY0070987

ପ ୁ /1937844 45 81 1040ରାଜଦୀପ ନାୟକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ YVY0837450
ପ ୁ /1967845 44 81 1041ରାେଜଶ ଦାସ ପି ସଧୁୀର ଦାସ JTV1691948
ପ ୁ /1967846 40 81 1042ବିଜନ ଦାସ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ JTV1691930
ୀ /1967847 40 81 1043ତୁଷାର କା ୀ ଦାଶ ସା ଏକା  ତିପାଠୀ JTV2535250

ପ ୁ /1967848 68 81 1044େଗୗରି ପସନନ୍  ତିପାଠୀ ପି କୃପାସି ୁ ତିପାଠୀ JTV1691963
ପ ୁ /1967849 44 81 1045ଏକା  ତିପାଠୀ ପି େଗୗରିପସନନ୍ ତିପାଠୀ JTV1691955
ୀ /1967850 68 81 1046ପବାସିନୀ ତିପାଠୀ ସା େଗୗରୀ ପସନନ୍ ତିପାଠୀ YVY0777714
ପ ୁ /2007851 60 81 1047ଅମରୀଶ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଅନିରୁ  େସ JTV1623909
ୀ /2007852 55 81 1048ରଂଜିତା ସାମ ରାୟ ସା ଅମରୀଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV1505304
ପ ୁ /2007853 29 81 1049ଅଭିେଷକ ସାମ ରାଏ ପି ଅମରିଶ କମୁାର ସାମ ରାଏ YVY0388306
ପ ୁ /2017854 72 81 1050େନତାନ  ସାଇଁ ପି ଧଡି ସାଇଁ JTV2572832
ୀ /2017855 67 81 1051ବିଳାସିନୀ ସାଇଁ ସା େନତାନ  ସାଇଁ JTV2572808
ପ ୁ /2017856 44 81 1052ଭଜହରି ସାଇଁ ପି େନତାନ  ସାଇଁ JTV2572816
ପ ୁ /2017857 42 81 1053ବିେନାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି େନତାନ  ସାଇଁ JTV2572824
ୀ /2017858 42 81 1054ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ଭଜହରି ସାଇଁ JTV2572840
ୀ /2017859 36 81 1055ରଶତିା ସାଇଁ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ସାଇଁ YVY0275784
ପ ୁ /2027860 31 81 1056େରୗଶନ କମୁାର ପି ମଦନ କମୁାର YVY0659862
ପ ୁ /2027861 57 81 1057େଦବବତ ପାଣିଗାହୀ ପି େଦୖତାରୀ ପାଣିଗାହୀ JTV1565274
ପ ୁ /2027862 56 81 1058ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଆକଳୁ ଚ  ସାହୁ JTV1551381
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ୀ /2027863 49 81 1059ପଭାସିନୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ JTV1551373
ୀ /2027864 49 81 1060ସଭୁଦା ତିପାଠୀ ସା େଦବବତ ପାଣିଗାହୀ YVY0422063

ପ ୁ /2037865 71 81 1061ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି ଶୀତ ଦାସ OR/06/043/152874
ୀ /2037866 67 81 1062କସୁମୁ ମ ରୀ ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/043/152875

ପ ୁ /2037867 46 81 1063ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/043/152876
ୀ /2037868 44 81 1064ଦମୟ ି ଦାସ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ JTV1551316

ପ ୁ /2037869 44 81 1065ଭାରତଭୂଷଣ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/043/153118
ପ ୁ /2037870 42 81 1066ଜେନଜୟ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/043/153123
ୀ /2037871 39 81 1067ନମିତା ଦାସ ସା ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦାସ JTV2681062
ୀ /2037872 37 81 1068ସ ର୍ଲତା ଦାସ ସା ଜେନଦୟ ଦାସ JTV1689611

ପ ୁ /2047873 78 81 1069ଅନିଲ ନ ନ େଗାସାମୀ ପି ଜଗଦାନ  େଗାସାମୀ OR/06/043/152877
ୀ /2047874 67 81 1070ଅମିୟବାଳା େଗାସାମୀ ସା ଅନିଲ ନ ନ େଗାସାମୀ OR/06/043/152878
ୀ /2047875 47 81 1071ଅନୁସିତା େଗାସାମୀ ପି ଅନିଲ ନ ନ େଗାସାମୀ JTV1656438

ପ ୁ /2047876 43 81 1072ଅରୁପ େଗାସାମୀ ପି ଅନିଲ ନ ନ େଗାସାମୀ JTV1506039
ପ ୁ /2047877 43 81 1073ଅସିମ େଗାଶାମୀ ପି ଅନୀଲ ନ ନ େଗାଶାମୀ YVY0503540
ୀ /2057878 51 81 1074ପତିମା େବେହରା ସା ନୀଳକ  େବେହରା YVY0697482
ୀ /2057879 58 81 1075ଝରଣା େଦବୀ ସା େଦେବ  କମୁାର ମିଶ YVY0889824

ପ ୁ /2057880 44 81 1076ଅଶମି େଗୗସାମୀ ପି ଅନିଲ ନ ନ େଗୗସାମୀ YVY0837468
ୀ /2057881 73 81 1077ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ଧବୃ ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/043/152880

ପ ୁ /2057882 41 81 1078େଦବଦ  ମହାପାତ ପି ଧବୃ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0730176
ପ ୁ /2057883 36 81 1079ଦି ିକା  ମହାପାତ ପି ଧୁବ ଚରଣ ପାତ JTV2534972
ପ ୁ /2057884 59 81 1080େଦେବ  କମୁାର ମିଶ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ମିଶ YVY0889808
ପ ୁ /2057885 42 81 1081େଦବଦ  ମହାପାତ ପି ଧବୃ ଚରଣ ପାତ YVY0816470
ପ ୁ /2057886 36 81 1082ଦୀ ିକା  ମହାପାତ ପି ଧବୃ ଚରଣ ପାତ YVY0816496
ପ ୁ /2057887 55 81 1083କାଶନିାଥ ନାୟକ ପି ସନୁାକର ନାୟକ JTV1551274
ପ ୁ /2057888 78 81 1084ଧବୃଚରଣ ପାତ ପି ଝରି ପାତ OR/06/043/152879
ପ ୁ /2057889 24 81 1085ସତ୍ଯ ପିୟବତ ପି େଦେବ ର କମୁାର ମିଶା YVY1274844
ୀ /2057890 30 81 1086ମନୀଷା ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପି େଦେବ  କମୁାର ମିଶ YVY0889881

ପ ୁ /2067891 52 81 1087ରାେମଶର ମମୁ ୁର୍ ପି ସକୁଲୁ ମମୁ ୁର୍ JTV2681500
ୀ /2067892 29 81 1088ସମିୁତା ମାଝୀ ପି େକଶବ କୃ  ମାଝୀ YVY0659821
ୀ /2067893 25 81 1089ସଚିୁତା ମାଝୀ ପି େକଶବ କୃ  ମାଝୀ YVY1290451

ପ ୁ /2067894 22 81 1090ଶ୍ଯାମସ ୁ ର ମାଝୀ ପି େକଶବ ମାଝୀ YVY1290444
ପ ୁ /2077895 71 81 1091ନ କିେଶାର େସଠୀ ପି ଭିମେସନ େସଠୀ OR/06/043/152883
ୀ /2077896 66 81 1092ସମୁତି େସଠୀ ସା ନ କିେଶାର େସଠୀ OR/06/043/152884

ପ ୁ /2077897 44 81 1093ସେୁର  କମୁାର େସଠୀ ପି ନ କିେଶାର େସଠୀ YVY0232207
ୀ /2077898 44 81 1094ତପସିନୀ େସଠୀ ସା ସେୁର  କମୁାର େସଠୀ YVY0275792

ପ ୁ /2087899 74 81 1095ନକଳୁ ଚରଣ ଶାସମଲ ପି ପହାଦ ଶାସମଲ JTV1504794
ୀ /2087900 67 81 1096ସାବିତୀ ସାସମଲ ସା ନକଳୁ ଚରଣ ସାସମଲ JTV2535243

ପ ୁ /2087901 55 81 1097ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ଶାସମଲ ପି ଧମର୍ାନ  ଶାସମଲ JTV1536432
ପ ୁ /2087902 45 81 1098ର ନ ଶାସମଲ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ଶାସମଲ JTV1501535
ୀ /2087903 42 81 1099ମହାସିତା ସାସମଲ ସା ରଂଜନ ସାସମଲ JTV1501543
ୀ /2087904 41 81 1100ମଧସିୁତା ସାସମଲ ସା ଅ ଦ କମୁାର ସାସମଲ JTV2535235

ପ ୁ /2087905 40 81 1101ଅନିଲ ସାସମଲ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାସମଲ YVY0837476
ପ ୁ /2087906 43 81 1102ପତାପ ଚ  ସାସମଲ ପି ବାଇଧର ସାସମଲ YVY0660779
ୀ /2087907 39 81 1103ମିନଭର୍ା ସାସମଲ ସା ପତାପ ଚ  ସାସମଲ YVY0660738

ପ ୁ /2087908 35 81 1104ସମୀର ସାସମଲ ପି ବାଇଧର ସାସମଲ YVY0660753
ପ ୁ /2097909 40 81 1105ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV2535094
ୀ /2107910 37 81 1106ମିନତୀ େବେହରା ସା ବିପିନ କମୁାର େବେହରା JTV2681989

ପ ୁ /2107911 77 81 1107ପତାପଚ  ଦାସ ପି ଶରତଚ  ଦାସ JTV2727139
ୀ /2107912 73 81 1108ପମିଳା ଦାସ ସା ପତାପ ଚ୍ନ୍ଦ ଦାସ JTV2727147
ପ ୁ /2107913 41 81 1109ଆଶଷି ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ JTV2727477
ପ ୁ /2107914 56 81 1110ର ାଧର ଦାଶ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାଶ JTV1692037
ପ ୁ /2107915 43 81 1111ବିପିନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦୁଃଖିରାମ ମହାପାତ JTV2681930
ୀ /2107916 31 81 1112େଗାଲାପ ମହାରଣା ସା କଳୁ ସାହୁ YVY1012442
ୀ /2107917 34 81 1113ସଭୁଦା ମଦୁୁଲି ସା ଆଶଷି ଦାସ YVY0963090
ୀ /2107918 50 81 1114େଜଯ୍ାତିମୟୀ ସାମଲ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାମଲ YVY0730119
ପ ୁ /2107919 48 81 1115ପକାଶ କମୁାର ସାମଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ସାମଲ YVY0730085
ୀ /2107920 27 81 1116ଶ ା ସାମଲ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାମଲ YVY0659847
ପ ୁ /2107921 20 81 1117ପିତିଶ ସାମଲ ପି ପକାଶ କମୁାର ସାମଲ YVY1288703
ୀ /2107922 66 81 1118ଭାରତି ସିଂହ ସା ପସାନନ୍ କମୁାର ସିଂହ YVY0422097
ୀ /2107923 42 81 1119ଅଭିଳାସା ସିଂହ ସା କିେଶାର କମୁାର ସିଂହ YVY0730101
ପ ୁ /2107924 50 81 1120ହିମ ଳ ବିଳାସ ସିଂହ ପି ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂହ JTV2572782
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ୀ /2107925 48 81 1121ପ ୁ ଶୀ ସିଂହ ସା ହିମଜାଜଳ ସିଂହ JTV2727394
ୀ /2117926 51 81 1122ଅନିମା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ JTV2681302

ପ ୁ /2117927 54 81 1123ରଣଜିତ୍ ଏକ୍କା ପି ଇମିଲ ଏକ୍କା JTV2572774
ୀ /2117928 50 81 1124ନିତଯ୍ା ଏକ୍କା ସା ରଣଜିତ୍ ଏକ୍କା JTV2572766

ପ ୁ /2117929 47 81 1125ଆଶୀଷର ନ ରାୟ ପି ଗ ାଧର ତରାଇ YVY0837484
ପ ୁ /2117930 42 81 1126ଆେଲାକ ରଂଜନ ରାୟ ପି ଗ ାଧର ତରାଇ JTV1631506
ପ ୁ /2117931 72 81 1127ଗ ାଧର ତରାଇ ପି ମ ୁଳି ତରାଇ JTV1504869
ୀ /2117932 65 81 1128ସଷୁମା ତରାଇ ସା ଗ ାଧର ତରାଇ JTV1504893

ପ ୁ /2117933 45 81 1129ଅରୁଣ କମୁାର ତରାଇ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ତରାଇ JTV1631498
ୀ /2127934 46 81 1130ପିତି ଉେ ଶୀ ସା ସନିୁଲ ଉେ ଶୀ JTV2535219

ପ ୁ /2127935 54 81 1131ସନିୁଲ କମୁାର ଉେଦଶୀ ପି ଭଗବାନ ଉେଦଶୀ JTV2535300
ୀ /2137936 43 81 1132ପତିଭା େଜନା ସା ର ନ କମୁାର େଜନା JTV2535292
ୀ /2137937 41 81 1133ରଶିପଭା େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା JTV2535227
ୀ /2137938 36 81 1134ଅନିତା େଜନା ପି ରାମ ଚ  େଜନା YVY0777813
ୀ /2137939 32 81 1135ବ ିତା େଜନା ପି ରାମ ଚ  େଜନା YVY0777805
ୀ /2147940 33 81 1136ଅସୀମା ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତି ନ ରାଉତ YVY1085422

ପ ୁ /2147941 67 81 1137ସେୁର ନାଥ ରାଉତ ପି ଶତୃଘନ୍ ରାଉତ YVY0422238
ୀ /2147942 65 81 1138କା ନବାଳା ରାଉତ ସା ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ YVY0422246
ୀ /2147943 43 81 1139ବନଜ ବାସିନୀ ରାଉତ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ YVY0071019

ପ ୁ /2147944 31 81 1140େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ରାଉତ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ YVY0388066
ପ ୁ /2147945 40 81 1141ସତିୃକା  ରାଉତ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ JTV1501261
ପ ୁ /2157946 82 81 1142ମେହସର ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା OR/06/043/152654
ୀ /2157947 70 81 1143ରମାରାଣୀ ପ ା ସା ମେହସର ପ ା OR/06/043/152655

ପ ୁ /2157948 49 81 1144ସବୁତ ପ ା ପି ମେହସର ପ ା OR/06/043/152656
ପ ୁ /2157949 47 81 1145ସକୁା  ପ ା ପି ମେହସର ପ ା OR/06/043/152657
ୀ /2157950 45 81 1146ସଜୁାତା ପ ା ସା ସବୁତ ପ ା JTV1505015

ପ ୁ /2157951 46 81 1147ଶବି ର ନ ସାମ ରାଏ ପି ଚି ର ନ ସାମ ରାଏ JTV1502103
ପ ୁ /2157952 41 81 1148ଶକି୍ତର ନ ସାମ ରାଏ ପି ଚି ର ନ ସାମ ରାଏ JTV1502145
ପ ୁ /2157953 70 81 1149ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ସାମ ରାୟ OR/06/043/152413
ୀ /2157954 66 81 1150ସ କୁ୍ତା ସାମ ରାୟ ସା ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ OR/06/043/152414
ୀ /3007955 44 81 1151ଆଶା ପ ନାୟକ ସା ଶରତ ପ ନାୟକ YVY0660118

ପ ୁ /3017956 46 81 1152ଜୟ ପକାଶ ସାଇଁ ପି ଯଦୁମଣି ସାଇଁ YVY0777789
ୀ /3027957 30 81 1153ଅନିମା ବଡେଜନା ସା ଜୟ ପକାଶ ସାଇଁ YVY0777797

ପ ୁ /3037958 24 81 1154ସତଯ୍ ପିୟବତ ପି େଦେବ  କମୁାର ମିଶ YVY0963066
ପ ୁ /D3257959 24 81 1155ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି ଭରତ ଚ  େବେହରା YVY1304443
ୀ /5297960 31 81 1156ମଧସିୁତା ଦାଶ ସା େଦବାଶଷି ତିପାଠୀ YVY1283977
ୀ /5297961 61 81 1157ବୀଣାପାଣି ତିପାଠୀ ସା ପଣୂର୍ଚ  ତିପାଠୀ YVY1283951
ୀ /8767962 30 81 1158ସ୍ଠିତା ପଂଗ୍ଯା ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ସା ସଭୁାଶୀଷ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YVY1200500
ୀ /9997963 38 81 1159ଏ ା ବଖଲା ସା ଅଜିତ କମୁାର ବାେଗ YVY0889451
ୀ /9997964 28 81 1160ଅେନେଶତା ଦାସ୍ ପି ଅଂଜନ କମୁାର ଦାସ୍ YVY0889360

ପ ୁ /9997965 85 81 1161ରବି  େଲ ା ପି ବିଶନାଥ େଲ ା YVY0889287
ୀ /9997966 77 81 1162ପମିଳା କମୁାରୀ େଲ ା ସା ରବି  େଲ ା YVY0889691
ୀ /9997967 25 81 1163ପଲବି ପଧାନ ପି ଚି  ର ନ ପଧାନ YVY0889337

ପ ୁ /9997968 29 81 1164ସମିୁତ୍ କାୁମାର ସାଇଁ ପି ବଂଶୀ େମାହନ ସାଇଁ YVY0935221
ୀ /9997969 26 81 1165େଶତା ସଗୁ ିତା ସାଇଁ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0889311
ୀ /10017970 30 81 1166େକାକିଳ ଗଇୁଁ ସା ଦିନବ ୁ ପଧାନ YVY1012376

ପ ୁ /67971 40 81 1167ପଵନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ଶମର୍ା
ପ ୁ /707972 19 81 1168ସେ ାଷ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି  YVY1313964
ୀ /657973 24 81 1169ତିଷନ୍ା ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY1328632
ପ ୁ /147974 26 81 1170ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା YVY1328640
ୀ /147975 27 81 1171େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା େହମ  କମୁାର ମହାରଣା YVY1328657
ୀ /517976 19 81 1172ସ ର୍ଲତା େବେହରା ପି ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା  YVY1333921
ପ ୁ /357977 20 81 1173ଓମ ଅମତୃ ଦାସ ପି ପଦି ା ର ନ ଦାସ  YVY1337294
ୀ /662/2904/7978 88 81 1174େପମଲତା ପରିଡା ସା ବିକମ ପରିଡା OR/06/043/152804
ପ ୁ /117979 20 81 1175ଶୀତମ ସିଂହ ପି ବାବୁଲି ସିଂହ YVY1349851
ପ ୁ /Plot No 97980 18 81 1176ସତଯ୍ସ ୁ ର ସିଂହ ପି ହିେମାଜ୍ଵାଲା  ବିଲାସ ସିଂହ YVY1350339
ପ ୁ /Gali sahi7981 19 81 1177ସେ ାଷ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି  YVY1350388
ପ ୁ /227982 46 81 1178ନୀଳମାଧବ ମିଶ ପି ବିପ ଚରଣ ମିଶ YVY1350396
ପ ୁ /1185/ 1207983 19 81 1179ଆୟୁଷ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ମା ର ିତା ପାଢୀ YVY1350651
ୀ /1887984 36 82 691ଶା ାଦୁଗର୍ା ଶତପଥି ସା ରଶମି ର ନ ଶତପଥି YVY0890178
ପ ୁ /1887985 68 82 692ନିର ନ ଶତପଥି ପି ଜଗବ ୁ ଶତପଥି JTV1662808
ୀ /1897986 49 82 693ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା େଦବାଶଷି ନ JTV1644830
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ୀ /1907987 66 82 694ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଡଃ. େଦେବ  କମୁାର ମହା ି JTV1486356
ପ ୁ /1907988 26 82 695ରୁଦ ପତାପ ମହା ି ପି ହୃଷିେକଶ ମହା ି YVY1043314
ପ ୁ /1917989 43 82 696ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV1625060
ପ ୁ /1927990 38 82 697ଅମିୟ ର ନ ଓଝା ପି ସ ିଦାନ  ଓଝା JTV1627181
ୀ /1927991 24 82 698ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ଦୀପକ ସାହୁ YVY0963116

ପ ୁ /1937992 54 82 699ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/154266
ପ ୁ /1947993 85 82 700ବଂଶୀଧର େଲ ା ପି େଯାଗୀ େଲ ା OR/06/043/154407
ପ ୁ /1957994 41 82 701ଦୀପକ ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV1625078
ପ ୁ /1967995 44 82 702ରେମଶ ଚ  ବାରିକ ପି େଯାଗୀ ବାରିକ OR/06/043/154569
ୀ /1967996 33 82 703ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ବାରିକ ସା ରେମଶ ଚ  ବାରିକ YVY0332627

ପ ୁ /1987997 53 82 704ରବି  େଚୗଧରୁୀ ପି େଲାକନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154679
ୀ /1987998 33 82 705ରୂପାଲି ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YVY0276121

ପ ୁ /1987999 31 82 706ଜୟ ପକାଶ ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YVY0388546
ୀ /1988000 57 82 707ଅପ ର୍ା ମହା ି ସା ପତାପ ଚ  ଦାସ JTV1597251
ୀ /1998001 52 82 708ବୀଣାପାଣି ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା JTV1654052

ପ ୁ /2018002 47 82 709ବିଶନାଥ ପ ା ପି ଫକିର ଚରଣ ପ ା JTV1666080
ୀ /2038003 30 82 710ସରିତା େଜନା ସା ପହଲାଦ େଜନା YVY0890384

ପ ୁ /2038004 49 82 711ସଧୁୀର ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ JTV1670488
ୀ /2038005 45 82 712ମେନାରମା ନାୟକ ସା ସଧୁୀର ନାୟକ JTV1670496

ପ ୁ /2048006 41 82 713ଅଜିତ ପଧାନ ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ପଧାନ JTV1656453
ପ ୁ /2048007 40 82 714ସତଯ୍ଜିତ ପଧାନ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ JTV1656461
ପ ୁ /2048008 54 82 715ସ ୟ କମୁାର ରାୟ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାୟ JTV1670504
ୀ /2048009 26 82 716ସଦିୁ ା ରାୟ ପି ସ ୟ କମୁାର ରାୟ YVY1043405

ପ ୁ /2058010 76 82 717ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାଶ ପି େକଳୁଚରଣ ଦାଶ YVY0182766
ୀ /2058011 38 82 718ରଶିେରଖା ଦାଶ ପି ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାଶ JTV2533206

ପ ୁ /2058012 43 82 719ବିପିନୀ ବିହାରୀ େଲ ା ପି ସକୁା  କମୁାର େଲ ା JTV2533214
ୀ /2058013 40 82 720ଝିଲୀଲତା ରାଉଳ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ େଲ ା JTV2533248

ପ ୁ /2058014 34 82 721ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରଣ କମୁାର ସାଇଁ JTV2533503
ପ ୁ /2058015 32 82 722ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରଣ କମୁାର ସାଇଁ JTV2533222
ପ ୁ /2068016 57 82 723ସେୁର  ମହାରଣା ପି ଅେଦୖତ ମହାରଣା JTV2533545
ୀ /2068017 51 82 724ବାସ ୀ ମହାରଣା ସା ସେୁର  ମହାରଣା JTV2533230

ପ ୁ /2068018 33 82 725ସବୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV2533537
ପ ୁ /2078019 56 82 726ରଘନୁାଥ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି JTV2533552
ୀ /2088020 51 82 727ସାରମଣି େଦଇ ସା ଧେନଶର ବି ାଣି YVY0837906

ପ ୁ /2118021 61 82 728ଭୀମେସନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2533560
ୀ /2118022 57 82 729ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ଭୀମେସନ ସାହୁ JTV2533511
ୀ /2118023 29 82 730ବିସୟୀ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ YVY0662767
ୀ /2118024 27 82 731ବିରସୟୀ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ YVY0662742
ୀ /2128025 34 82 732ଅ ଳି ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ YVY0837914

ପ ୁ /2128026 44 82 733େଶୖେଳ  ପରିଡା ପି ବୁେ ଶର ପରିଡା JTV2533578
ପ ୁ /2138027 33 82 734ରାେଜଶ କମୁାରୀ ମାଝି ପି ତିଳ ମାଝି JTV2533586
ପ ୁ /2138028 43 82 735ରବୀ  ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY0072116
ପ ୁ /2148029 79 82 736ବହାନ  ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ JTV2533594
ୀ /2158030 37 82 737େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ ସାଇଁ JTV2533529
ୀ /2168031 46 82 738ସମୀତା ସାଇଁ ସା ପେଦାଷ ସାଇଁ JTV2533602

ପ ୁ /2188032 37 82 739ଜିେତ  ବାରିକ ପି ଲି ରାଜ ବାରିକ YVY0072124
ପ ୁ /2188033 33 82 740ମିଥନୁ ବାରିକ ପି ଲି ରାଜ ବାରିକ YVY0072132
ପ ୁ /2188034 32 82 741ରାେକଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0837922
ୀ /2198035 47 82 742ସବିତା ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ JTV2533610
ୀ /2208036 33 82 743ଶୀୟା ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0072140
ପ ୁ /2208037 27 82 744ପଦୀପ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0661256
ୀ /2208038 29 82 745ସୀମାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0505107
ୀ /2218039 32 82 746ଶାବଣୀ ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା JTV2533628
ୀ /2228040 45 82 747ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ମହାରଣା ସା ଜିେତ  ମହାରଣା JTV2533636
ୀ /2238041 44 82 748େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଶୀକା  ମହାପାତ YVY0733683
ୀ /2238042 37 82 749ଲିନା ରାଣୀ ସାହୁ ସା କମଳା କା  ସାହୁ YVY0660993
ପ ୁ /2238043 73 82 750େକଳ ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ YVY0072157
ୀ /2238044 54 82 751ପମିଳା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0837930
ପ ୁ /2238045 42 82 752କମଳାକା  ସାହୁ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0203976
ପ ୁ /2248046 41 82 753ମିଲୁ ବାରିକ ପି ଦିନବ ୁ ବାରିକ YVY0428508
ୀ /2248047 38 82 754ଝୁନା ବାରିକ ପି ବାବାଜୀ ବାରିକ YVY0837955
ୀ /2248048 37 82 755ସନୁୀତା ବାରିକ ସା ମୀଲୂ ବାରିକ YVY0428516
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ପ ୁ /2248049 60 82 756ଚକଧର େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ ଚରଣ େବେହରା YVY0837948
ୀ /2248050 51 82 757ସକୁା ି େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା YVY0332635

ପ ୁ /2248051 21 82 758ସତଯ୍ପକାଶ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା YVY1215680
ପ ୁ /2248052 34 82 759ଶବିରାମ ପଧାନ ପି ରାଜୁ ପଧାନ YVY0963157
ୀ /2248053 34 82 760ସସିତା ପଧାନ ସା ଶବିରାମ ପଧାନ YVY0963165
ୀ /2258054 50 82 761ରୀନା େବେହରା ସା ମରୁଲୀଧର େବେହରା YVY0388389
ୀ /2258055 36 82 762ଅନିତା େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା YVY0388405

ପ ୁ /2268056 68 82 763ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା YVY0505180
ୀ /2268057 61 82 764େସନ୍ହା ଳି େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0505115

ପ ୁ /2268058 36 82 765ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0505123
ପ ୁ /2278059 28 82 766ସଂଦୀପ ମିଶ ପି ରଜନୀକା  ମିଶ YVY1168152
ପ ୁ /2278060 54 82 767ପଦେଲାଚନ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ YVY0504381
ୀ /2278061 53 82 768େଦବସିତା ନାୟକ ସା ପଦେଲାଚନ ନାୟକ YVY0504399

ପ ୁ /2288062 50 82 769ସଧିୁର ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ YVY0504241
ୀ /2288063 46 82 770ସ  ୁଦାସ ସା ସନିଆ ବାସ YVY0504274
ୀ /2288064 36 82 771ସେ ାଷୀ ଦାସ ସା ଟିକିନା ଦାସ YVY0504407
ୀ /2288065 35 82 772ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ସଧୁୀର ଦାସ YVY0504118
ୀ /2288066 35 82 773କନିୁ ଦାସ ସା ଜଡା ଦାସ YVY0504126

ପ ୁ /2288067 35 82 774େକଦାର ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ YVY0504233
ୀ /2288068 35 82 775ସନିୁ ଦାସ ସା ମଟୁୁନା ଦାସ YVY0504084

ପ ୁ /2288069 33 82 776େତାଫାନ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0504100
ପ ୁ /2288070 33 82 777ସବୁାସ ଦାସ ପି ବାବାଜି ଦାସ YVY0504423
ପ ୁ /2288071 31 82 778ସ  ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ YVY0504266
ୀ /2288072 30 82 779ସେ ାଷୀ ଦାସ ସା େତାଫାନୀ ଦାସ YVY0504092
ୀ /2288073 29 82 780ଭାରତୀ ଦାସ ସା ସ  ଦାସ YVY0504258

ପ ୁ /2298074 32 82 781ଅଭିେଶକ ଚ ା ପି ରେମଶ ଚ ା YVY0660878
ପ ୁ /2308075 59 82 782ରେମଶ ଚ ା ପି ନାଥ ରାମ YVY0662841
ୀ /2308076 30 82 783େମାନାଲିସା ଚ ା ପି ରେମଶ ଚ ା YVY0660902
ୀ /2308077 54 82 784କସୁମୁ ଲତା ସା ରେମଶ ଚ ା YVY1215722

ପ ୁ /2318078 72 82 785ମେହ  ବାରିକ ପି ବା ାନିଧୀ ବାରିକ YVY0662429
ୀ /2318079 69 82 786ପ ୁ ା ଳୀ ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ YVY0662361

ପ ୁ /2318080 71 82 787ହେରକୃ  େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା YVY0662452
ୀ /2318081 48 82 788ସଜୁାତା େବେହରା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YVY0662379
ୀ /2318082 37 82 789ନ ିତା େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YVY0662353
ୀ /2318083 35 82 790ଅନିତା େବେହରା ସା ପଭାତ େବେହରା YVY0662312
ୀ /2318084 33 82 791ଲିଲିଜା େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା YVY0662411

ପ ୁ /2318085 71 82 792ହରି ଦାସ ପି ରଥ ଦାସ YVY0662155
ପ ୁ /2318086 51 82 793ଏମ୍. ଗେଣଶ ପି ଏମ୍. ଆପନନ୍ା YVY0662544
ୀ /2318087 71 82 794ଶକୁମଣୀ ହାଂସଦା ସା ଭଗବାନ ହାଂସଦା YVY0662338

ପ ୁ /2318088 53 82 795ବିରଜା ନ ନ ମିଶ ପି େବୖଦନାଥ ମିଶ YVY0662064
ୀ /2318089 29 82 796ତୃ ି ମିଶ ପି ବିରଜାନ ନ ମିଶ YVY0661884
ୀ /2318090 77 82 797ଏମ୍. େମାତିଆଲୁ ସା ଏମ୍. ଆପାନନ୍ ା YVY0661793
ୀ /2318091 89 82 798କିରଣ ବାଳା ପ ା ସା ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YVY0661298

ପ ୁ /2318092 61 82 799ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YVY0661520
ପ ୁ /2318093 60 82 800ଅଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YVY0661512
ୀ /2318094 58 82 801ପଭାତ ନଳିନୀ ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0661306
ୀ /2318095 33 82 802ପନୁମ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0661546

ପ ୁ /2318096 31 82 803ପୀତମ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0661538
ୀ /2318097 71 82 804ପମିଳା ପାତ ସା ଅଚଯ୍ତୁ ପାତ YVY0662254
ପ ୁ /2318098 71 82 805ଅଚଯ୍ତୁ ପାତ ପି ଲି ରାଜ ପାତ YVY0662288
ପ ୁ /2318099 72 82 806େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ YVY0661777
ପ ୁ /2318100 71 82 807େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ YVY0662445
ୀ /2318101 64 82 808ତାରାମଣୀ ସାହୁ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0661975
ପ ୁ /2318102 45 82 809ରାମ ଚ  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0662114
ପ ୁ /2318103 39 82 810ଲକ୍ଷଣ ଚ  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0661991
ୀ /2318104 38 82 811ସସୁମା ସାହୁ ସା ରାମ ଚ  ସାହୁ YVY0662072
ୀ /2318105 36 82 812ମମତା ସାହୁ ସା ମ ରାଜ ସାହୁ YVY0662346
ୀ /2318106 34 82 813ରଶ ିର ିତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ଚ  ସାହୁ YVY0661926
ପ ୁ /2318107 28 82 814ନୟନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ YVY0662528
ପ ୁ /2318108 50 82 815ଶବି ସାମଲ ପି ବଲଭ ସାମଲ YVY0662395
ୀ /2318109 41 82 816ନିରୁପମା ସାମଲ ସା ଶବି ସାମଲ YVY0662320
ପ ୁ /2318110 28 82 817ବିଶର ନ ସାମଲ ପି ଧୀରାନ  ସାମଲ YVY0660910
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ୀ /2398111 37 82 818ମମତା େବେହରା ସା ବବୁବାହନ େବେହରା YVY1215581
ୀ /2488112 29 82 819ମିଲନ ପଭା ସାଇଁ ସା ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ YVY1168087
ୀ /2488113 26 82 820ପାବର୍ ତୀ ସାଇଁ ସା ନକଳୁ ସାଇଁ YVY1168103

ପ ୁ /2528114 20 82 821ପତଯ୍ଶୁ ମହାପାତ ପି ବିଚିତନ  ମହପାତ YVY1215540
ୀ /2738115 41 82 822ସସିତା େସଠୀ ସା ପତାପ କମୁାର େସଠୀ YVY1215573
ୀ /2738116 33 82 823ସସୀତା େସଠୀ ସା ପତାପ କମୁାର େସଠୀ YVY1168004
ୀ /2968117 28 82 824େମାହିନୀ େସଠୀ ପି ହରି େସଠୀ YVY1215557

ପ ୁ /2968118 26 82 825ଆନ  େସଠୀ ପି ହରି େସଠୀ YVY1215565
ୀ /5408119 37 82 826ସାଗତିକା େବଉରା ସା ମେନାଜ େଜନା YNY0150573
ୀ /11998120 42 82 827ଅଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା ମା ଗ୍ଯାସ କଵୁର YVY1282581

ପ ୁ /215-78121 68 82 828ବିପିନିବିହାରୀ ସାଇଁ ପି ବଜେମାହନ ସାଇଁ JTV1501626
ୀ /215-78122 58 82 829େମାହିନିବାଳା ସାଇଁ ସା ବିପିନବିହାରି ସାଇଁ JTV1501634

ପ ୁ /215-78123 44 82 830ଅନୁପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିପିନିବିହାରୀ ସାଇଁ JTV1501642
ପ ୁ /215-78124 41 82 831ଅରୁପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିପିନିବିହାରୀ ସାଇଁ JTV1501659
ପ ୁ /216-78125 63 82 832ଅଭୟ କମୁାର ରାଉଳ ପି କୃ  ରାଉଳ OR/06/043/152650
ୀ /216-78126 61 82 833ସ ର୍ଲତା ରାଉଳ ସା ବିଜୟ ରାଉଳ OR/06/043/152649
ୀ /216-78127 55 82 834ସସିତା ରାଉଳ ସା ଅଭୟ ରାଉଳ OR/06/043/152652

ପ ୁ /216-78128 43 82 835ଆଶେୁତାଷ ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉଳ JTV2534907
ୀ /216-78129 42 82 836ସ ଯ୍ା ରାୟ ସା ଆଶେୁତାଷ ରାୟ JTV2535201

ପ ୁ /216-78130 40 82 837ବଯ୍ମେକଶ ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉଳ JTV1506518
ପ ୁ /216-78131 37 82 838ଜଗଦିଶ ପଶାଦ ରାୟ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉଳ JTV2727337
ପ ୁ /216-78132 72 82 839ବିଜୟ କମୁାର ରାଉଳ ପି ହେରକୃ  ରାଉଳ OR/06/043/152648
ପ ୁ /216-78133 33 82 840ଅମେରଶ ଚ  ରାୟ ପି ଅକ୍ଷୟକମୁାର ରାଉଳ JTV2727345
ପ ୁ /216-78134 39 82 841ବିଜ୍ଞାନ ମିହିର ସାମଲ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାମଲ YVY0388272
ୀ /216-78135 30 82 842ଲିପିକା ସାମଲ ସା ବିଜ୍ଞାନ ମିହିର ସାମଲ YVY0660167

ପ ୁ /217-78136 49 82 843ସିବାନ  ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି OR/06/043/152891
ପ ୁ /217-78137 41 82 844େଯାଗାନ  ମହା ି ପି ନିମାନ  ମହା ି YVY0837500
ପ ୁ /217-78138 41 82 845େଦବାନ  ମହା ି ପି ନିମାନ  ମହା ି YVY0837518
ପ ୁ /217-78139 35 82 846ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ  ନାଥ ସାହୁ JTV2681294
ପ ୁ /217-78140 30 82 847ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ  ନାଥ ସାହୁ YVY0275800
ପ ୁ /217-78141 68 82 848ମେହ ନାଥ ସାହୁ ପି ପଦେଲାଚନ ସାହୁ JTV2681351
ୀ /217-78142 60 82 849ଲିଲିମା ସାହୁ ସା ମେହ ନାଥ ସାହୁ JTV2727246

ପ ୁ /217-78143 57 82 850ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଯଦୁମଣୀ ସାମ ରାୟ YVY0182758
ୀ /217-78144 50 82 851କାଦମିନୀ ସାମା ରାୟ ସା ଅଜୟ ସାମା ରାୟ YVY0182725

ପ ୁ /217-78145 67 82 852ବଂଶେିମାହନ ସାଇଁ ପି ମନେମାହନ ସାଇଁ JTV2681690
ୀ /217-78146 58 82 853ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ବଂଶେିମାହନ ସାଇଁ JTV2727436
ୀ /217-78147 42 82 854ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ବଂଶେିମାହନ ସାଇଁ JTV2681674
ୀ /217-78148 39 82 855ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ବଂଶେିମାହନ ସାଇଁ JTV2681682
ୀ /218-78149 71 82 856ବାସ ି ସାମଲ ସା ତିଥର୍ାନ  ସାମଲ OR/06/043/152893

ପ ୁ /218-78150 50 82 857ଦିଲିପ କମୁାର ସାମଲ ପି ତିଥର୍ାନ  ସାମଲ OR/06/043/152895
ପ ୁ /220-78151 45 82 858ନିର ନ ଖଟୁଆ ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ JTV1596915
ୀ /220-78152 42 82 859ନଳିନୀ ଖଟୁଆ ସା ନିର ନ ଖଟୁଆ JTV1596931

ପ ୁ /220-78153 46 82 860କିେଶାର ପରିଡା ପି ମାକର୍ ଶର ପରିଡା JTV1596907
ପ ୁ /220-78154 46 82 861ଜେନ ୟ ତିପାଠୀ ପି ମାଗଣୁୀ ତିପାଠୀ JTV1596923
ପ ୁ /222-78155 50 82 862ରୁଦ ପତାପ େଲ ା ପି ରବି  ନାଥ େଲ ା YVY0816454
ୀ /222-78156 34 82 863ଜୟଶୀ େଲ ା ସା ରୁଦ ପତାପ େଲ ା YVY0816462

ପ ୁ /222-78157 91 82 864ମେହ ନାଥ ମହା ି ପି େଗାପୀନାଥ ମହା ି JTV1505734
ପ ୁ /222-78158 62 82 865ବିଭୁର ନ ମହା ି ପି ମେହ  ନାଥ ମହା ି YVY0503698
ୀ /222-78159 60 82 866ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ବିଭୁର ନ ମହା ି YVY0503706
ପ ୁ /222-78160 54 82 867ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ମେହ  ନାଥ ମହା ି YVY0503565
ୀ /222-78161 52 82 868ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ମାନସ ର ନ ମହା ି YVY0503573
ପ ୁ /222-78162 50 82 869ଚି ରଂଜନ େମାହ ି ପି ମେହ  ନାଥ ମହା ି YVY0503714
ୀ /222-78163 48 82 870ତମସା ମହା ି ସା ଚିତର ନ ମହା ି YVY0503722
ପ ୁ /222-78164 32 82 871େସୗରଭ ମହା ି ପି ବିଭୂର ନ ମହା ି YVY0503581
ପ ୁ /223-78165 59 82 873ଚିତର ନ ପଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପଧାନ OR/06/043/152900
ୀ /223-78166 51 82 874ଝୁନପଭା ପଧାନ ସା ଚିତର ନ ପଧାନ JTV1506542
ପ ୁ /224-78167 65 82 875ରାମଚ  ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/043/152461
ୀ /225-78168 58 82 876ମିନତୀ ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/152462
ପ ୁ /225-78169 38 82 877ଶକି୍ତପସାଦ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY0071035
ୀ /225-78170 36 82 878ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY0071332
ପ ୁ /226-78171 57 82 879ନାଲୁରାମ  ପି ସନିୁରାମ  JTV1501584
ୀ /226-78172 55 82 880କଲଯ୍ାଣୀ େଦ ସା ହଳଧର ସାହୁ OR/06/043/026692
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ୀ /226-78173 25 82 881ଲିସା େଗୗତମୀ ମା କଲଯ୍ାଣୀ େଦ YVY0889907
ୀ /226-78174 44 82 882ଆରତୀ ରାମ ସା ନାଲୁ ରାମ YVY0568188
ୀ /226-78175 76 82 883ବସ  କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ JTV1502087

ପ ୁ /226-78176 50 82 884ଗରୁୁବା ସିଂହ ପି ଚଇ ସିଂହ JTV1501568
ୀ /226-78177 45 82 885େଗୗରୣ ସିଂହ ସା ଗରୁୁବା ସିଂହ JTV1501576

ପ ୁ /227-78178 85 82 886ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଶୁ ମହାରଣା JTV1502020
ୀ /227-78179 80 82 887ସକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV1505932
ୀ /227-78180 78 82 888ଶଶୀପଭା ସାହୁ ସା ଶୀବାସ ପସାଦ ସାହୁ OR/06/043/152910

ପ ୁ /227-78181 63 82 889ଶୀବାସ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଶବିଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/152911
ୀ /227-78182 60 82 890ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ଶୀବାସ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/152912

ପ ୁ /227-78183 59 82 891ଶୀହଷର୍  ସାହୁ ପି ସିବଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/152913
ପ ୁ /227-78184 54 82 892ଶୀମ  ସାହୁ ପି ସିବଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/152915
ୀ /227-78185 52 82 893ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ଶୀହଷର୍  ସାହୁ OR/06/043/152914

ପ ୁ /227-78186 45 82 894ଶୀବ  ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ JTV2681211
ପ ୁ /227-78187 35 82 895ଶାଶତ ଶଭୁ ର ପି ଶୀବାସ ପସାଦ ସାହୁ JTV2535193
ପ ୁ /231-78188 68 82 896ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପ ା ପି େକ୍ଷତବାସି ପ ା OR/06/043/152916
ପ ୁ /231-78189 66 82 897ଘନଶଯ୍ାମ ପ ା ପି େକ୍ଷତବାସି ପ ା OR/06/043/152918
ୀ /231-78190 62 82 898ସଧୁାରାଣି ପ ା ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପ ା OR/06/043/152917
ୀ /231-78191 37 82 899େଶତପଦା ପ ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପ ା YVY0275826

ପ ୁ /231-78192 36 82 900ଦୀପକ କମୁାର ପ ା ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା JTV2681575
ପ ୁ /231-78193 32 82 901ଅନ  ନାରାୟଣ ପ ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପ ା YVY0275818
ପ ୁ /231-78194 32 82 902ପିୟବତ ପ ା ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା YVY0502450
ପ ୁ /231-78195 32 82 903ପିୟବତ ପ ା ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା YVY0575415
ପ ୁ /232-78196 53 82 904ପକାଶ େବେହରା ପି ଉଦୟଭାନୁ େବେହରା OR/06/043/156198
ୀ /232-78197 41 82 905ସରିତା େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା YVY0660399

ପ ୁ /233-78198 45 82 906ଦି ିର ନ ଶତପଥି ପି କଳୁମଣି ଶତପଥି YVY0837526
ୀ /233-78199 38 82 907େସୗମଯ୍ା ଶତପଥୀ ସା ଦି ିର ନ ଶତପଥୀ YVY0837534

ପ ୁ /233-78200 85 82 908କଳୁମଣି ଶତପଥି ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଶତପଥି OR/06/043/152921
ୀ /233-78201 80 82 909ମାଳତୀ ଶତପଥି ସା କଳୁମଣି ଶତପଥି OR/06/043/152922

ପ ୁ /233-78202 56 82 910ଦାେମାଦର ଶତପଥି ପି କଳୁମଣି ଶତପଥି OR/06/043/152923
ପ ୁ /235-78203 77 82 911ସଶୁଲିକା  ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV2681377
ୀ /235-78204 71 82 912ନମର୍ଦା ମହା ି ସା ସଶୁଳିକା  ମହା ି YVY0730390

ପ ୁ /235-78205 46 82 913େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ସଶୁଳିକା  ମହା ି YVY0729830
ପ ୁ /236-78206 51 82 914ଜ୍ଞାନର ନ ସାମ ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ସାମ ରାୟ OR/06/043/152415
ପ ୁ /237-78207 70 82 915ନବକୃ  ଖ ଆୁଳ ପି ଶ ର ଖ ଆୁଳ JTV2572758
ପ ୁ /237-78208 49 82 916ବିର କିେଶାର ଖ ଆୁଳ ପି କୃ ଚ  ଖ ଆୁଳ JTV2534618
ପ ୁ /237-78209 46 82 917ପଦୀପ ଖ ଆୁଳ ପି ନବକୃ  ଖ ଆୁଳ JTV2572741
ପ ୁ /237-78210 60 82 918ପଦଲାଭ ନାୟକ ପି ଭମରବର ନାୟକ OR/06/043/152896
ୀ /237-78211 53 82 919ରୁକଣି ନାୟକ ସା ପଦଲାଭ ନାୟକ OR/06/043/152897

ପ ୁ /238-78212 52 82 920ଆଚାଯଯ୍ର୍ ମଧ ୁେଦଯ୍ାତାନ  ଅବଧ ପି ପଭାତ ର ନ ସରକାର JTV2682003
ପ ୁ /238-78213 46 82 921ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସ କୁ୍ତାନ  ଅବଧତୁ ପି ପଭାତ ର ନ ସରକାର JTV1597020
ପ ୁ /238-78214 48 82 922ଅେଜୟାନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଭାତର ନ ସରକାର JTV2682011
ପ ୁ /238-78215 62 82 923ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ JTV1551258
ପ ୁ /238-78216 35 82 924ବାପି କିେଶାର ରାଉତ ପି ଖେଗଶର ରାଉତ JTV2681583
ୀ /238-78217 39 82 925ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1551282

ପ ୁ /239-78218 49 82 926କବି ଯଦୁମଣି େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା JTV1596956
ୀ /239-78219 45 82 927ମମତା େବେହରା ସା କବି ଯଦୁମଣି େବେହରା OR/06/043/153171

ପ ୁ /239-78220 41 82 928ବବୁ ବାହନ େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା YVY0071068
ୀ /239-78221 53 82 929େଦବଯାନୀ େଦବୀ ସା ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/153168
ୀ /239-78222 62 82 930ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ନିଳମଣି ମିଶ OR/06/043/153172
ପ ୁ /239-78223 46 82 931ନିମର୍ଳ ମିଶ ପି ନିଳମଣି ମିଶ OR/06/043/153173
ପ ୁ /239-78224 32 82 932ନିରାକାର ମିଶ ପି ନିଳମଣି ମିଶ JTV2681997
ପ ୁ /239-78225 57 82 933ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ OR/06/043/153167
ପ ୁ /239-78226 52 82 934ରଂଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ OR/06/043/153169
ୀ /239-78227 28 82 935ସଂଦିପା ପିୟଦଶର୍ୀ ସାହୁ ପି ସଂଦିପ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0889766
ପ ୁ /239-78228 24 82 936ପିତିଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ର ିପ କମୁାର ସାହୁ YVY0963025
ପ ୁ /239-78229 24 82 937ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ର ିପ କମୁାର ସାହୁ YVY0963033
ୀ /239-78230 23 82 938ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ YVY1012475
ୀ /239-78231 76 82 939ଶୀମତୀ ବିଣା କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ନେରା ମ ସାହୁ OR/06/043/153166
ୀ /239-78232 52 82 940ଶୀମତି ସଟି ସାହୁ ସା ରଂଦିପ ସାହୁ OR/06/043/153170
ୀ /240-78233 43 82 941ସଂଘମିତା ରଥ ସା ନିମର୍ଳ ମିଶ YVY0422105
ୀ /241-78234 25 82 942ବିଦଯ୍ାଭାରତୀ ଦାଶ ପି ବି ୁ ପସାଦ ଦାଶ YVY0962969
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ୀ /241-78235 54 82 943େସନ୍ହଲତା ମହାରଣା ସା ଲକି୍ଷଧର ସାହୁ OR/06/043/153174
ପ ୁ /241-78236 48 82 944ନିର ନ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ YVY0962928
ୀ /241-78237 28 82 945ଗିତା ାଳି ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YVY0503730

ପ ୁ /242-78238 62 82 946ସଧୁାକର ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା OR/06/043/153073
ପ ୁ /242-78239 38 82 947ସଧୁୀର ମହାରଣା ପି ସଧୁାକର ମହାରଣା JTV2681237
ପ ୁ /242-78240 36 82 948ସ ୟ ମହାରଣା ପି ସଧୁାକର ମହାରଣା JTV2681245
ପ ୁ /246-78241 54 82 949ନେର  ବାରିକ ପି ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ JTV1688894
ୀ /246-78242 49 82 950ରିନା ବାରିକ ସା ନେର  ବାରିକ JTV1691765

ପ ୁ /246-78243 31 82 951ରାେଜଶ ବାରିକ ପି ନେର  ବାରିକ YVY0275834
ୀ /246-78244 47 82 952ଡଲି େବେହରା ସା ମନେମାହନ େବେହରା YVY0889543
ୀ /246-78245 68 82 953ମାଳତୀ େଦବୀ ସା ଗ ା ପସାଦ ଯାଦବ JTV1692045

ପ ୁ /246-78246 78 82 954ଗ ା ପସାଦ ଯାଦବ ପି ମହାେଦବ ଯାଦବ JTV1688886
ପ ୁ /246-78247 43 82 955ଶ ର ଯାଦବ ପି ଗ ା ପସାଦ ଯାଦବ JTV1688902
ୀ /246-78248 46 82 956ଶଖିା କରଣ ସା ପେମାଦ କରଣ JTV1691773

ପ ୁ /246-78249 29 82 957କନୁାଲ କରଣ ପି ଶଖିା କରଣ YVY0660647
ୀ /246-78250 49 82 958ନମିତା େଲ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ JTV2727410

ପ ୁ /246-78251 86 82 959ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି YVY0071076
ପ ୁ /246-78252 49 82 960ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV1691997
ୀ /246-78253 46 82 961ମମତା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV1691989

ପ ୁ /246-78254 64 82 962ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ JTV1691807
ପ ୁ /246-78255 59 82 963ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ JTV2727402
ପ ୁ /246-78256 54 82 964ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ YVY0428409
ୀ /246-78257 48 82 965ମମତା ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ JTV1691781
ୀ /246-78258 29 82 966ଶବିାନୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ YVY0503748
ୀ /246-78259 37 82 967ତିଲିକ େସଠୀ ସା ଚି ର ନ େସଠୀ YVY0660696

ପ ୁ /246-78260 51 82 968ନିର ନ େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ JTV1691815
ପ ୁ /246-78261 44 82 969ମେନାର ନ େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େସଠୀ JTV1692854
ପ ୁ /246-78262 53 82 970ରବି  ସିଂ ପି ଜଗଦିଶ ସିଂ OR/06/043/156600
ୀ /246-78263 48 82 971ସିଲା ସିଂ ସା ରବି  ସିଂ JTV1689272

ପ ୁ /246-78264 29 82 972ଚିରନ ିବ ସିଂ ମା ଶଲିା ସିଂ YVY0660514
ୀ /246-78265 49 82 973ମରାଳ ମାଳିନୀ ସାଇଁ ସା ଦୀପକ୍ କମୁାର ନାୟକ YVY0428391
ୀ /246-78266 36 82 974ଶବିାନୀ ଯାଦବ ସା ଶ ର ଯାଦବ YVY0660480

ପ ୁ /247-78267 48 82 975ବିର  ିନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନୀ ନାୟକ YVY0837559
ପ ୁ /247-78268 74 82 976ଗଣୁନିଧୀ ସାଇଁ ପି ମକୁୁ  ସାଇଁ JTV2727352
ୀ /247-78269 34 82 977ମିନିଲତା ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ JTV2727378
ୀ /248-78270 26 82 978ପିୟ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ YVY1148980
ୀ /248-78271 66 82 979ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଗଣୁନିଧୀ ସାଇଁ JTV2727360

ପ ୁ /248-78272 40 82 980ଯଧୁୀ ିର ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧୀ ସାଇଁ JTV1692011
ପ ୁ /248-78273 38 82 981ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧୀ ସାଇଁ JTV1692003
ପ ୁ /248-78274 37 82 982ନକଳୁ ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧୀ ସାଇଁ JTV1691971
ୀ /249-78275 51 82 983ସବିତା ମହାପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ସାଥଆୁ YVY0660423
ପ ୁ /249-78276 68 82 984ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ JTV2727386
ୀ /249-78277 62 82 985ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2727600
ୀ /250-78278 43 82 986ସଂଯକୁ୍ତା ଦାଶ ସା ଶୀନିବାସ ଦାଶ YVY0071340

ପ ୁ /250-78279 46 82 987ସାଧଚୁରଣ ପ ା ପି ଶ ଷର୍ ଣ ପ ା YVY0071365
ୀ /250-78280 44 82 988ଦି ିପଭା ପ ା ସା ସାଧଚୁରଣ ପ ା YVY0071357
ୀ /251-78281 36 82 989ଅନିମା ପିୟଦସ ିର୍ନି େବଉରା ସା ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0659987

ପ ୁ /251-78282 72 82 990ପତାପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ପ ନାୟକ JTV2681120
ୀ /251-78283 67 82 991େରଣକୁା ପ ନାୟକ ସା ପତାପ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2681096
ୀ /251-78284 45 82 992ରାଜଶୀ ପ ନାୟକ ସା ପବିତ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2681187
ପ ୁ /251-78285 45 82 993ପବିତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ପତାପ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2681161
ପ ୁ /251-78286 43 82 994ପଦି  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ପତାପ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2681104
ୀ /252-78287 53 82 995ଆେଲାକଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ବିଚିତାନ  ମହାପାତ JTV2727212
ୀ /252-78288 26 82 996ମନିଷା ମହାପାତ ସା ବିଚିତାନ  ମହାପାତ YVY1012459
ୀ /253-78289 61 82 997ଅପ ର୍ାରାଣୀ େବାଷ ସା ନିଲରତନ ମିତ JTV2727048
ପ ୁ /253-78290 74 82 998ନିଲ ରତନ ମିତ ପି ସନିୁଲ ଚ  ମିତ JTV2727030
ପ ୁ /253-78291 39 82 999ନୀଲପରାଜ ମିତ ପି ନିଲରତନ ମିତ JTV2726883
ୀ /253-78292 36 82 1000ସମୁନଛ ା ମିତ ପି ନିଲରତନ ମିତ JTV2726784
ୀ /261-78293 41 82 1001େନେହେରା େବଗମ୍ ସା ଆବାସ ଖଁା JTV1644822
ୀ /261-78294 52 82 1002ଅଞୁମ ଆରା ସା େମଜର୍ା ଜଲାଲ ଉ ିନ YVY0071381
ୀ /261-78295 69 82 1003ଜଇଗନୁ ବିବି ସା କାଶମି୍ ଖଁା JTV1644814
ପ ୁ /261-78296 62 82 1004େମଜର୍ା ଜଲାଲ ଉ ିନ ପି େମାଜର୍ା ଗରିସ ୁ ିନ YVY0071373
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ପ ୁ /261-78297 76 82 1005କାସିମ ଖଁା ପି ମହ ଦ ଖଁା JTV2681492
ପ ୁ /262-78298 44 82 1006କମଳ ମହାପାତ ପି ଚି ାମଣି ମହାପାତ OR/06/043/152553
ୀ /262-78299 43 82 1007ସଷୁମା ମହାପାତ ସା କମଳ ମହାପାତ YVY0933887

ପ ୁ /263-78300 58 82 1008ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ ପି ହାଡିବଂଧ ୁବିଶାଳ YVY0503771
ୀ /263-78301 39 82 1009ବନ ବାସିନୀ ମହା ି ସା ଜିେତ ଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0962852

ପ ୁ /263-78302 57 82 1010ତୁ ଚରଣ ପଧାନ ପି ଭମରବର ପଧାନ YVY0232306
ୀ /263-78303 56 82 1011କମଳା ପଧାନ ସା ତୁ ଚରଣ ପଧାନ YVY0232298

ପ ୁ /263-78304 39 82 1012ଜଗନ ପଧାନ ପି ଭମରବର ପଧାନ YVY0232314
ପ ୁ /263-78305 39 82 1013ସତନ କମୁାର ରଣା ପି ବିଶନାଥ ରଣା YVY0963009
ପ ୁ /263-78306 41 82 1014ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0962944
ୀ /264-78307 70 82 1015େସୗଭାଗଯ୍ ମ ରୀ ଗେଜ  ମହାପ ସା ନିର ନ ଗେଜ  ମହାପାତ YVY0071100

ପ ୁ /264-78308 44 82 1016ମାନସ ର ନ ଗେଜ  ମହାପାତ ପି ନିର ନ ଗେଜ  ମହାପାତ YVY0071118
ପ ୁ /264-78309 80 82 1017ନିର ନ ଗେଜ  ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ଗେଜ  ମହାପାତ YVY0071092
ପ ୁ /265-78310 58 82 1018ପଫଲୁ ଦାସ ପି ନିତାୟୀଚ  ଦାସ JTV2681641
ପ ୁ /265-78311 45 82 1019ସଦୁୀପ ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ JTV2681898
ୀ /265-78312 41 82 1020ଆରତୀ ଦାସ ସା ସଦୁୀପ ଦାସ JTV2681344
ୀ /265-78313 27 82 1021ପିତି ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YVY0659946

ପ ୁ /266-78314 38 82 1022ଉମାଶ ର ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହାରଣା YVY0837575
ୀ /267-78315 64 82 1023ଅନୁସୟୂା େଜନା ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YVY0071126
ୀ /267-78316 38 82 1024ଦି ି େଜନା ପି ଦୁଲଭଚ  େଜନା YVY0071134

ପ ୁ /267-78317 39 82 1025ପ ାନନ ନାୟକ ପି ସଚି  ନାୟକ YVY0071142
ପ ୁ /269-78318 73 82 1026ଦୁଲଭଚ  େଜନା ପି ହଜାରୀ େଜନା YVY0071159
ପ ୁ /270-78319 73 82 1027ଡମରୁଧର ରାଉତ ପି ନେର  ନାଥ ରାଉତ JTV2727071
ୀ /271-78320 34 82 1028ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ଶେୁରଶ ଚ  ମହା ି JTV2681195

ପ ୁ /273-78321 36 82 1029ପଦି  କମୁାର େସଠୀ ପି କଳୁମଣୀ େସଠୀ JTV2535177
ପ ୁ /273-78322 56 82 1030କଳୁମଣୀ େସଠୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ େସଠୀ OR/06/043/154728
ୀ /273-78323 52 82 1031ମମତା େସଠୀ ସା କଳୁମଣୀ େସଠୀ OR/06/043/154729
ୀ /273-78324 31 82 1032ସସୀତା େସଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ YVY0660555
ୀ /273-78325 28 82 1033ସସୀତା େସଠୀ ପି କଳୁମଣୀ େସଠୀ YVY0660530

ପ ୁ /274-78326 47 82 1034େରାହିତ କମୁାର ପ ୁ ୀ ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ୁ ୀ JTV2535342
ୀ /274-78327 41 82 1035ମାନସିତା ପ ୁ ୀ ସା େରାହିତ କମୁାର ପ ୁ ୀ JTV2535169

ପ ୁ /275-78328 50 82 1036ଚକଧର ପଧାନ ପି ବିଜୟରାମ ପଧାନ JTV2535102
ୀ /275-78329 46 82 1037ମୀନତୀ ପଧାନ ସା ଚକଧର ପଧାନ JTV2534576
ୀ /276-78330 62 82 1038ଲାବଣଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର େବେହରା JTV2534832

ପ ୁ /276-78331 62 82 1039ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2534998
ୀ /276-78332 30 82 1040ଏକତା େବେହରା ପି ଅଜିତ େବେହରା YVY0275842

ପ ୁ /277-78333 67 82 1041ରଜନୀ କା  ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ OR/06/043/152881
ୀ /277-78334 60 82 1042ଅଳକା ମିଶ ସା ରଜନୀ କା  ମିଶ OR/06/043/152882

ପ ୁ /277-78335 34 82 1043ସମିତ ମିଶ ପି ରଜନୀ କା  ମିଶ JTV2535110
ପ ୁ /277-78336 28 82 1044ସ ିପ ମିଶ ପି ରଜନୀ କା  ମିଶ YVY0503789
ପ ୁ /277-78337 65 82 1045ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ସାହୁ JTV2534840
ୀ /277-78338 55 82 1046େଗାଲାପ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2535151

ପ ୁ /278-78339 47 82 1047ମେନାର ନ ବିଶାଳ ପି ହରିହର ବିଶାଳ JTV2535136
ୀ /279-78340 44 82 1048ସରସତୀ ପ ୃ ି ସା ରେମଶ ଚ  ପ ୃ ି YVY0837567
ୀ /280-78341 62 82 1049ଟୁନାମଣୀ େବୱା ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/152481

ପ ୁ /280-78342 49 82 1050ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/152482
ୀ /280-78343 47 82 1051ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0232355

ପ ୁ /282-78344 47 82 1052ଶୀକା  ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YVY0071183
ପ ୁ /282-78345 44 82 1053ଜୟ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YVY0071175
ୀ /282-78346 41 82 1054ଅନୁସୟୂା ସାଇଁ ସା ଶୀକା  ସାଇଁ YVY0071167
ପ ୁ /282-78347 39 82 1055ରମାକା  ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YVY0071191
ୀ /283-78348 52 82 1056ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ନରହରି େବେହରା YVY0071209
ୀ /284-78349 32 82 1057େଲାପାମଦୁା ଦାଶ ପି ନିଳାମର ଦାଶ JTV2534790
ପ ୁ /284-78350 41 82 1058ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ JTV2574473
ୀ /285-78351 71 82 1059ଭାରତୀ ଦାସ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାସ JTV2534493
ପ ୁ /285-78352 49 82 1060ସ ିପ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାଶ JTV2534774
ପ ୁ /285-78353 46 82 1061ସମିତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାସ JTV2534782
ୀ /285-78354 39 82 1062ରଶେିରଖା ଦାସ ସା ସ ିପ ଦାସ JTV2534766
ପ ୁ /287-78355 72 82 1063େକଦାର ଚ  ସାମଲ ପି ବାହାନ  ସାମଲ YVY0983551
ୀ /287-78356 41 82 1064ମୟୂର ଚ ିକା ସାମଲ ସା ଗ ାଧର ଭୂୟଁା JTV1505874
ୀ /287-78357 40 82 1065ପିତି ଚ ିକା ସାମଲ ସା େଦବଦ  ରାଉତରାଏ JTV2534741
ପ ୁ /287-78358 35 82 1066ମାନସ ସାମଲ ପି େକଦାର ଚ  ସାମଲ JTV2534675
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ୀ /288-78359 48 82 1067ଜାନକୀଲତା ମହାପାତ ସା ନେର  ମହାପାତ JTV2534667
ପ ୁ /288-78360 54 82 1068ନେର  ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ମହାପାତ JTV2534733
ପ ୁ /289-78361 56 82 1069ବିେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗଦିଶ ଚ  େଜନା JTV2534709
ୀ /289-78362 51 82 1070ପଣୟା ମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା ବିେମାଦ କମୁାର େଜନା JTV2534717

ପ ୁ /290-78363 58 82 1071ମାନସ କମୁାର ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି JTV2534758
ୀ /290-78364 51 82 1072ସାଗରିକା ମହା ି ସା ମାନସ କମୁାର ମହା ି JTV2534691
ୀ /291-78365 63 82 1073ସଶୁୀ ମିଶ ସା କୃ  େମାହନ ଶତପଥୀ JTV2534659

ପ ୁ /291-78366 64 82 1074କୃ  େମାହନ ଶତପଥି ପି ଉଦୟ ନାଥ ଶତପଥି JTV2534683
ୀ /291-78367 35 82 1075ସକିୁ ା ଶତପଥୀ ପି କୃ  େମାହନ ଶତପଥୀ JTV2534642
ୀ /291-78368 33 82 1076େଶତଲିନା ଶତପଥି ପି କୃ  େମାହନ ଶତପଥି JTV2534816
ୀ /292-78369 54 82 1077ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େଦବତା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଦବତା JTV2534402

ପ ୁ /292-78370 51 82 1078ନିତଯ୍ାନ  ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା JTV2534626
ୀ /293-78371 29 82 1079କା ନ େଚୗଧରୁୀ ସା ଅମିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0503854

ପ ୁ /293-78372 55 82 1080େଦେବ ନାଥ ପେଲଇ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ପେଲଇ YVY0182741
ୀ /293-78373 49 82 1081ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପେଲଇ ସା େଦେବ  ନାଥ ପେଲଇ YVY0568154

ପ ୁ /293-78374 42 82 1082ସଦୁାମ ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ YVY0503862
ୀ /293-78375 34 82 1083ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ସଦୁାମ ସାହୁ YVY0503847

ପ ୁ /294-78376 51 82 1084ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିବାରଣା ସାହୁ YVY0503888
ପ ୁ /294-78377 45 82 1085ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି କା ାଳି ସାଇଁ YVY0503870
ୀ /294-78378 32 82 1086ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ YVY0503896
ୀ /295-78379 66 82 1087ପ ୁ ା ସାହାଣୀ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହାଣୀ YVY0503912

ପ ୁ /295-78380 45 82 1088ପବୀଣ ସାହଣୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହାଣୀ YVY0503904
ୀ /295-78381 40 82 1089େସାନାଲି ସାହାଣୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହାଣୀ YVY0503920

ପ ୁ /296-78382 51 82 1090ହରି େସଠୀ ପି ସିମାଦି େସଠୀ YVY0388108
ୀ /296-78383 50 82 1091ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ହରି େସଠୀ YVY0388116
ୀ /297-78384 34 82 1092ସରସତୀ ମହା ି ସା ରେମଶ ମହା ି YVY0388215

ପ ୁ /298-78385 29 82 1093ଅମିତ ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ YVY0660266
ପ ୁ /298-78386 27 82 1094ଅମର ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ YVY0660241
ପ ୁ /298-78387 32 82 1095ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଇ ମଣୀ ନାୟକ YVY0660225
ପ ୁ /298-78388 28 82 1096ସ ିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଇ ମଣୀ ନାୟକ YVY0660258
ୀ /299-78389 29 82 1097ପତିମା ସାଇଁ ପି ନାରଣ ସାଇଁ YVY0660134
ୀ /999998390 41 82 1098ପିୟମଦା ମହା ି ସା ଶବିାନ  ମହା ି YVY1083468
ୀ /D/o Sandi8391 22 82 1099ସଭୁଶୀ ସାହୂ ସାହୂ ପି ସଂଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YVY1311091
ୀ /PLOT NO-18392 25 82 1100ସଞୀବିତା ନାୟକ ପି ଜନାଦର୍ ନ ନାୟକ YVY1325489
ୀ /488393 23 82 1101ଶଭୁଶୀ ମହାରଣା ସା ରଘନୁାଥ ଓଝା YVY1328764
ୀ /2988394 21 82 1102ଉମା ଦାସ ସା ଅମିତ ଦାସ YVY1328780

ପ ୁ /2248395 21 82 1103ସତଯ୍ପକାଶ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା YVY1328814
ୀ /2738396 33 82 1104ସସିତା େସଠୀ ସା ପତାପ କମୁାର େସଠୀ YVY1328913
ୀ /1088397 21 82 1105ସ ୀତା ଦାସ ସା ରାଜା ଦାସ YVY1341536

ପ ୁ /1068398 22 82 1106ରାଜା ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ YVY1341544
ୀ /1018399 19 82 1107ରିତା ଦାସ ସା କାଳିଆ ଦାସ YVY1341551
ପ ୁ /2618400 19 82 1108େମଜର୍ା ମହ ଦ ଆସିକ ପି େମଜର୍ା ଜଲାଲୁ ୀନ YVY1341569
ପ ୁ /1258401 21 82 1109ରାେକଶ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY1341577
ପ ୁ /458402 22 82 1110ସରୁଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ ାନନ େଚୗଧରୁୀ YVY1341585
ୀ /08403 59 97 1ପନୁମ ଅଗୱାଲ ସା ରେମଶ ଚ  ଅଗୱାଲ YVY0552240
ୀ /008404 39 97 2କ ନା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟକମୁାର ସାଇଁ YVY1060391
ୀ /MAHIMA N8405 19 97 8ସଂେଯାଗୀତା ମହାରଣା ପି ଅମର ମହାରଣା YVY1279611

ପ ୁ /NUABAZAR8406 23 97 26ମହି ପାଲ ସିଂ ପି ଜଗରାଜ ସିଂ YVY1065499
ପ ୁ /18407 29 97 31ଜି . ଲି ରାଜ ପି ଜି. ଆପାରାଓ YVY0720276
ପ ୁ /28408 28 97 32ରଶତିା ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ YVY0686972
ୀ /38409 28 97 33ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YVY0686980
ୀ /38410 27 97 34ଅନିତା ପାତ ପି ନିଳମଣି ପାତ YVY0896829
ପ ୁ /48411 42 97 35ସେୟଦ ମମତାଜ ଅଲି ପି ସେୟଦ ଅବଦୁଲ ସହ ଦ YVY0686402
ୀ /58412 32 97 36ସାଗତିକା େଜନା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା YVY0686949
ପ ୁ /58413 27 97 37ସତିୁ ର ନ ସାହୁ ପି ଶ ରଶଣ ସାହୁ YVY0821777
ୀ /68414 37 97 38େବବୀନା ବିଶାଳ ସା ଡମରୁ ଧର ବିଶାଳ YVY0686394
ପ ୁ /78415 32 97 39ଆେଲାକ ର ନ ଦାସ ପି ଆ ର୍ତାଣ ଦାସ YVY0686386
ପ ୁ /78416 46 97 40ଅଶନିୀ କମୁାର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0686519
ୀ /78417 43 97 41ଆେଲାକ ମ ରୀ ଦାଶ ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ଦାଶ YVY0686527
ପ ୁ /78418 39 97 42ସବୁାସ େଜନା ପି ବାମେଦବ େଜନା YVY0686493
ୀ /78419 34 97 43ପ ୁ  ଲତା େଜନା ସା ସବୁାସ େଜନା YVY0686501
ପ ୁ /78420 42 97 44ନିଳକ  ମହାପାତ ପି େଦୖତାରି ମହାପାତ YVY0686469
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ୀ /78421 35 97 45ସକୁା ି ମହାପାତ ସା ନିଳକ  ମହାପାତ YVY0686451
ପ ୁ /78422 44 97 46େକ୍ଷତ େମାହନ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି YVY0686477
ୀ /78423 38 97 47ସଜୁାତା ମହା ି ସା େକ୍ଷତ େମାହନ ମହା ି YVY0686485
ୀ /78424 69 97 48ଦୁଃଖୀ ନାୟକ ସା ପରିକି୍ଷତ ନାୟକ YVY0686758

ପ ୁ /78425 38 97 49େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ପରିକି୍ଷତ ନାୟକ YVY0686378
ୀ /78426 34 97 50ତୁଳସୀ ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ନାୟକ YVY0686360

ପ ୁ /78427 31 97 51ନୁର ଏମଡି ରାେଜେକ କଡୁାରି ପି ଏମ.ଡି. ମସୁତାକିମ YVY0686915
ପ ୁ /78428 29 97 52ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ରାଉତ ପି େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ YVY0686543
ପ ୁ /78429 66 97 53େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ YVY0686782
ପ ୁ /78430 34 97 54ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ରାଉତ YVY0686733
ପ ୁ /78431 31 97 55ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ YVY0686428
ପ ୁ /78432 36 97 56ମୀର ଫଜିଲ ରବ ପି ମୀର ଫଜିଲ ହକ YVY0686444
ପ ୁ /78433 47 97 57ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0686931
ୀ /78434 43 97 58ର ଲୁତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0686956
ୀ /78435 42 97 59ମମତା ସାହୁ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ସାହୁ YVY0686592
ୀ /78436 39 97 60ନମିତା ସାହୁ ସା େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YVY0686584
ୀ /78437 32 97 61ସାେହଦା ସଲୁତାନା ସା ମୀର ଫଜିଲ ରବ YVY0686436
ୀ /88438 29 97 62ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YVY0686600
ୀ /98439 55 97 66ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0686162
ୀ /108440 35 97 68ରିଷିକା େଜୖନ ସା ନିତିନ କମୁାର େଜୖନ YVY0686865

ପ ୁ /108441 28 97 69ରାଘବ କମୁାର ରାଜଗାଡିଆ ପି ରେମଶ କମୁାର ରାଜଗାଡିଆ YVY0686881
ୀ /108442 53 97 70େଗାଲାପ ଲତା ସାହୁ ସା ଶବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0686568
ୀ /108443 30 97 71ବିଜୟୀନି ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ YVY0686576

ପ ୁ /108444 27 97 72ବିପିନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0686923
ପ ୁ /108445 32 97 73ସିବୁ େକ େଥାମାସ ପି େକ.ଏସ େଥାମାସ YVY0686899
ପ ୁ /118446 39 97 74ରାମନିଶ ଗୁ ା ପି େମାହନ ଲାଲ ଗୁ ା YVY0687053
ପ ୁ /128447 30 97 75ୱାଜିଦ ଖଁା ପି ମେହ ଦୁ ଖଁା YVY0687111
ପ ୁ /128448 65 97 76ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା - ଉଦଯାଂଟୀ ପ ା YVY1170836
ପ ୁ /128449 67 97 77ଦୁଃଶାଷନ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ YVY0896779
ପ ୁ /128450 37 97 78ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ YVY0896563
ପ ୁ /128451 29 97 79ଶ ାକା  ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାଷନ ସାହୁ YVY0896787
ୀ /138452 34 97 80ରାନୀ ମହାପାତ ସା ରବି  ମହାପାତ YVY0687269

ପ ୁ /158453 29 97 87ଶେୁଭ ୁ ଭୂଷଣ ତିପାଠୀ ପି ଉେପ  କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0686808
ପ ୁ /168454 39 97 88ସଦୁାମ ପାତ ପି ବାସରୁାଜ ପାତ YVY0686642
ୀ /168455 35 97 89ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପାତ ସା ସଦୁାମ ପାତ YVY0686618
ୀ /168456 27 97 90ଦୀପା ଳୀ ପାତ ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପାତ YVY0686170
ୀ /178457 40 97 92ସରସତୀ ସାହୁ ସା ତାରିଣୀ ପସାଦ ସାହୁ YVY0687046
ୀ /188458 49 97 93େଦବଯାନୀ ମହାବର ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମହାବର YVY0686188

ପ ୁ /198459 59 97 94ବଜ କିେଶାର ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ YVY0686725
ୀ /198460 52 97 95ଜୟ ି ମିଶ ସା ବଜ କିେଶାର ମିଶ YVY0686717

ପ ୁ /208461 52 97 96େଭେ ଟ ଶର ନାୟକ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY0896696
ପ ୁ /208462 44 97 97ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY0896712
ୀ /208463 33 97 98ସସିତା ନାୟକ ସା ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0687012

ପ ୁ /218464 74 97 99ୟାକବୁ ମହ ଦ ପି ନୁର ମହ ଦ YVY0686667
ପ ୁ /228465 45 97 100ରୁେପଶ ସିଂହ ପି ରାମ ଶ ର ସିଂହ YVY0686741
ୀ /228466 42 97 101ମିରା ସିଂହ ସା ରୁେପଶ ସିଂହ YVY0686410
ୀ /238467 51 97 102ମଳକିତ େକୗର ସା ଜଗରାଜ ସିଂ JTV1580919
ୀ /238468 28 97 103ସପିୁୟା ଦଳାଇ ପି େଗାେଲଖ ଦଳାଇ YVY1068345

ପ ୁ /238469 25 97 104ସିପନୁ ଦଳାଇ ପି େଗାେଲଖ ଦଳାଇ YVY1066208
ପ ୁ /238470 60 97 105େଗାଲକ ଦେଳଇ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦେଳଇ JTV2723120
ୀ /238471 50 97 106ସମିୁତା ଦେଳଇ ସା େଗାଲକ ଦେଳଇ JTV2723138
ପ ୁ /238472 48 97 107ପପ ୁକମୁାର ଦାସ ପି େଦାଭି ଦାସ YVY0550871
ୀ /238473 55 97 108ଜାୟତୀ େଦବୀ ସା ଅଜୟ ସିଂ JTV1492651
ୀ /238474 38 97 109ର  ୁେଦବୀ ସା ପପ ୁକମୁାର ଦାସ YVY0550863
ୀ /238475 49 97 110ସରିୁ ରପାଲ େକୗର ସା ଗରୁୁଜ  ସିଂ JTV1580901
ପ ୁ /238476 95 97 111ଭଗବାନସାେହ ମହାବର ପି କାଳରୁାମ ମହାବର OR/06/043/066238
ପ ୁ /238477 23 97 112ନିଳକ  ପଧାନ - େଗାଲଖ ଦଲାଇ YVY1075662
ପ ୁ /238478 57 97 113ଜଗେଦବ ସିଂ ପି ଜୀତ ସିଂ JTV1657212
ପ ୁ /238479 54 97 114ଜଗରାଜ ସିଂ ପି ଜିତ ସିଂ JTV1580935
ପ ୁ /238480 53 97 115ଅଜୟ ସିଂ - ଜାୟତୀ େଦଵୀ YVY1089614
ପ ୁ /238481 51 97 116ଗରୁଜ ର୍ ସିଂ ପି ଜିତ ସିଂ YVY1292226
ପ ୁ /238482 27 97 117ସତୱି ର ସିଂ ପି ଜଗେଦବ୍ ସିଂ YVY1065515
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ୀ /248483 62 97 118େସୗଦାମିନୀ ମହାରଣା ସା ରବି  ନାଥ ସତୂାର JTV1694991
ପ ୁ /248484 60 97 119ପଦିପ କମୁାର ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା JTV1695006
ୀ /248485 55 97 120ମ ରୁାଣୀ ପ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା JTV1695014

ପ ୁ /248486 51 97 121ଚି ର ନ ପ ା ମା ବାସେୁଦବ ପ ା JTV1698307
ୀ /248487 32 97 122ସିପା ପ ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ା JTV2486868
ୀ /248488 30 97 123ସନ୍ି ା ପ ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YVY0550798
ୀ /248489 37 97 124ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତରାୟ YVY0205195

ପ ୁ /248490 39 97 125ସାରଦା ପସାଦ ରାଉତରାୟ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତରାୟ YVY0205187
ୀ /248491 64 97 126ମାୟାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା େଛାଟଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/043/067122

ପ ୁ /248492 36 97 127ମେୁକଶ ଶମର୍ା ପି େଛାଟାଲାଲ ଶମର୍ା JTV1492305
ୀ /248493 34 97 128ଗୀତା ଶମର୍ା ସା ମେୁକଶ ଶମର୍ା YVY0698621
ୀ /248494 90 97 129ହାରାମଣୀ ସତୂାର ସା ଇ ମଣୀ ସତୂାର JTV1695055

ପ ୁ /248495 52 97 130ଉେପ  ନାଥ ସତୁାର ପି ଇ ମଣୀ ସତୁାର JTV1695048
ୀ /248496 42 97 131ଅନୁପଭା ସତୁାର ସା ଉେପ  ନାଥ ସତୁାର JTV1694983

ପ ୁ /248497 37 97 132ଚିନୟ ସତୁାର ପି ରବି  ନାଥ ସତୁାର JTV1694967
ପ ୁ /258498 62 97 133କେୁମଶକମୁାର ଗୁ ା ପି ଜି,ଏଲ, ଗୁ ା JTV2722999
ୀ /258499 55 97 134ତାରା ଗୁ ା ସା କେୁମଶ ଗୁ ା JTV2723005
ୀ /258500 35 97 135ପାୟଲ ଗୁ ା ପି କମୁେରଶ ଗୁ ା JTV2722932

ପ ୁ /268501 57 97 136ରାଜିବ େଗୗର ପି ଚ  େଶଖର େଗୗର OR/06/043/066245
ପ ୁ /268502 50 97 137ପବୀନ େଗୗର ପି ଚ  େଶଖର େଗୗର OR/06/043/066246
ପ ୁ /268503 75 97 138ନେରଶ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ JTV1580893
ୀ /268504 53 97 139ରତନ୍ ାବତୀ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ JTV1580927

ପ ୁ /298505 89 97 140ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁା ପି ପଦନାଭ େଚୗଧରୁା OR/06/043/066570
ପ ୁ /298506 59 97 141ସ ୟ େଚୗଧରୁା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁା OR/06/043/066572
ପ ୁ /298507 57 97 142ରଣଜିତ େଚୗଧରୁା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁା OR/06/043/066573
ୀ /298508 51 97 143ଅହଲଯ୍ା େଚୗଧରୁୀ ସା ରାେଜଶ େଚୗଧରୁୀ JTV1636018

ପ ୁ /298509 72 97 144ପଭାକର ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ JTV2488575
ପ ୁ /298510 68 97 145ନିମାଇ ଚରଣ ସାହୁ ପି ବାଉରି ବ ୁ ସାହୁ JTV2487973
ପ ୁ /298511 64 97 146ବସ  ସାହୁ ପି ରଘ ୁସାହୁ JTV2488781
ପ ୁ /298512 64 97 147ଶୀଧର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV2488690
ପ ୁ /298513 60 97 148ନିର ନ ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ JTV2487122
ପ ୁ /298514 54 97 149ମରୂଲୀଧର ସାହୁ ପି କୁ  ସାହୁ JTV2487981
ପ ୁ /298515 54 97 150ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଗୁଳ ସାହୁ JTV2488286
ପ ୁ /298516 45 97 151ଅଜାତି ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ JTV2488633
ପ ୁ /298517 42 97 152ସହେଦବ ସାହୁ ପି ପାଣବ ୁ ସାହୁ JTV2488104
ପ ୁ /298518 36 97 153ଶନିିବାସ ସାହୁ ପି ବିପିନି ବିହାରୀ ସାହୁ JTV2487965
ପ ୁ /328519 49 97 161ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ JTV1712678
ୀ /328520 43 97 162ସକୁା ି ସାହୁ ସା ଅଭିରାମ ସାହୁ JTV1694769
ୀ /338521 51 97 163ସଂଘମିତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା JTV1695113

ପ ୁ /338522 57 97 164ବିେବକାନ  ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1694348
ପ ୁ /338523 49 97 165ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1694603
ୀ /338524 44 97 166ଅ ର୍ପ ୁ ର୍ା ଦାସ ସା ବିେବକାନ  ଦାସ JTV1694652
ୀ /338525 40 97 167େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପଶା କମୁାର ସାହୁ JTV2571016

ପ ୁ /338526 37 97 168ଅନୁପ କମୁାର ଦାସ ପି ନକଳୁ କମୁାର ଦାସ JTV1694611
ପ ୁ /338527 38 97 169େହମ  ମହାପାତ ପି ବିକଳିଚରଣ ମହାପାତ JTV2722973
ପ ୁ /338528 65 97 170ବିଜ୍ଞାନାନ  ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ମହା ି JTV1695105
ୀ /338529 61 97 171ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ବିଜ୍ଞାନାନ  ମହା ି JTV1694850
ୀ /338530 33 97 172ଶାଶତ େସୗମଯ୍ା ମହା ି ପି ବିଜ୍ଞାନ ନ  ମହା ି YVY0550756

ପ ୁ /338531 31 97 173ଆେଲାକ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜ୍ଞାନ ନ  ମହା ି YVY0550764
ପ ୁ /338532 55 97 174ଶୀକା  ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ବିହାରୀ ନାୟକ JTV1708015
ୀ /338533 45 97 175ରଶତିା ନାୟକ ସା ଶୀକା  ନାୟକ JTV2488773
ପ ୁ /338534 35 97 176ରାେକଶର ନ ନାୟକ ପି ରବି କମୁାର ନାୟକ JTV2571032
ପ ୁ /338535 93 97 177ବାସେୁଦବ ପ ା ପି ନରସିଂହ ପ ା JTV1695030
ୀ /338536 83 97 178କଲଯ୍ାଣୀ ପ ା ସା ବାସେୁଦବ ପ ା JTV1695022
ପ ୁ /338537 57 97 179ପରିକ୍ଷୀତ ପାତ ପି ଧରଣୀଧର ପାତ JTV1694389
ୀ /338538 53 97 180ଶମିର୍ଳା ପାତ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ପାତ JTV1694397
ୀ /338539 33 97 181ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପାତ ପି ପରିକି୍ଷତ ପାତ JTV2488799
ୀ /338540 51 97 182ସିପା ପ ନାୟକ ପି ବେଜଂଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1089358
ପ ୁ /338541 48 97 183ରାଜିବ ପ ନାୟକ ପି ବେଜଂଦ କମୁାର ପ ନାଯକ YVY1089317
ପ ୁ /338542 37 97 184ଯେଶାବ  ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1694330
ପ ୁ /338543 43 97 185ପଶା କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଶିରିଚ  ସାହୁ JTV2571024
ପ ୁ /338544 42 97 186ବଟକୃ  ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ JTV1712603
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ପ ୁ /348545 49 97 187ରାେଜଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁୀ JTV1581099
ୀ /348546 40 97 188େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହା ି ସା ନିରାସ ମହା ି YVY0551234

ପ ୁ /348547 37 97 189ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ପବିତ ସାହୁ YVY0551218
ପ ୁ /348548 37 97 190ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0550897
ପ ୁ /348549 34 97 191ପେମାଦ ସାହୁ ପି ପବିତ ସାହୁ YVY0551226
ପ ୁ /358550 60 97 192ରବିନାରାୟଣ ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା OR/06/043/068007
ପ ୁ /358551 55 97 193ରାମଚ  ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା YVY1292234
ୀ /358552 56 97 194ଚ ନା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/114467

ପ ୁ /358553 34 97 195ଶି ାଥର୍କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁରଶଚ  ସାହୁ YVY0087643
ପ ୁ /368554 70 97 196େଗାବି  ସାହୁ ପି ପରୁ ମ ସାହୁ OR/06/043/068010
ପ ୁ /378555 54 97 197ଧଢୁ ମହାପାତ ପି କୁ  ମହାପାତ JTV2487411
ପ ୁ /378556 33 97 198ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରଣ କମୁାର ସାଇଁ JTV2488765
ପ ୁ /378557 30 97 199ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରଣ କମୁାର ସାଇଁ JTV2488807
ୀ /388558 37 97 201େଶତଲୀନା େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା JTV2570935

ପ ୁ /388559 32 97 202ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା JTV2488682
ପ ୁ /388560 46 97 204ତିେଲାଚନ ଦୀକି୍ଷତ ପି ପହାଦ ଦୀକି୍ଷତ JTV2488666
ୀ /388561 42 97 205ଚିନୟୀ ଦିକ୍ଷୀତ ସା ତିେଲାଚନ ଦିକ୍ଷୀତ JTV2488674

ପ ୁ /388562 74 97 206ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ OR/06/043/148410
ୀ /388563 67 97 207ଗୀତା ଳି ମିଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/148411
ୀ /388564 63 97 208ଗୀତା ଳି ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ JTV2698041
ୀ /388565 37 97 209ପଜୂା ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ JTV2698033
ୀ /398566 59 97 211ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ େସଠୀ YVY0551028
ୀ /398567 28 97 212ସମିତା େଦବଦଶ ିର୍ନୀ ପି ତିେଲାଚନ େସଠୀ YVY0551002

ପ ୁ /398568 69 97 213ବିନୟ ଚରଣ କାନୁନ୍େଗା ପି ନିମାଈ ଚରଣ କାନୁନ୍େଗା YVY1288158
ୀ /398569 64 97 214ବନଲତା କାନୁନ୍େଗା ସା ବିନୟ ଚରଣ କାନୁନ୍େଗା YVY1288216

ପ ୁ /398570 45 97 215ଶବି ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା ପି ବିନୟ ଚରଣ କାନୁନ୍େଗା YVY1288612
ପ ୁ /398571 41 97 216ଦୀପକ କାନୁନ୍େଗା ପି ବିନୟ ଚରଣ କାନୁନ୍େଗା YVY1288745
ୀ /398572 38 97 217ସରୂ ୀତା କାନୁନ୍େଗା ସା ସିବା ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା YVY1288190
ୀ /398573 31 97 218ସଜିୁତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ତିେଲାଚନ େସଠୀ YVY0551010

ପ ୁ /398574 64 97 219ତିେଲାଚନ େସଠୀ ପି ହେରକୃ  େସଠୀ YVY0551333
ପ ୁ /408575 49 97 220ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ ପି ସି ୁ ବିଶାଳ OR/06/043/068032
ପ ୁ /418576 61 97 221େକୖଳାସଚ  େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା JTV2722882
ୀ /418577 34 97 222ଚିନୟୀ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YVY0551036

ପ ୁ /428578 52 97 223ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା JTV1499573
ୀ /428579 45 97 224କି ା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV1499565
ୀ /428580 74 97 225େପମଲତା େବୱା ସା ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/068055

ପ ୁ /428581 70 97 226ଅଭୟ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଗଣପତି ବିଶାଳ JTV2488757
ୀ /428582 59 97 227ଅମିତା ବିଶାଳ ସା ଅଭୟ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2488732

ପ ୁ /428583 35 97 228ଅମିତାଭ ବିଶାଳ ପି ଅଭୟ ବିଶାଳ JTV2488724
ପ ୁ /428584 49 97 229ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0392746
ପ ୁ /428585 59 97 230ଶବି ପଶାଦ ଦାଶ ପି ଅନାଥବ ୁ ଦାଶ YVY0087767
ପ ୁ /428586 29 97 231ଶୀନିବାସ ଦାଶ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାଶ YVY0687145
ପ ୁ /428587 56 97 233ପଦୀ  ମହାପାତ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମହାପାତ YVY0087742
ୀ /428588 44 97 234କନୁଲତା ମହାପାତ ସା ପଦୀ  ମହାପାତ YVY0087759
ୀ /428589 75 97 235କା ନ ବାଳା ମହା ି ସା ପଦ େଲାଚନ ମହା ି JTV2487577

ପ ୁ /428590 46 97 236ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ପଦେଲାଚନ ମହା ି YVY0088831
ୀ /428591 45 97 237ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ପି ପଦେଲାଚନ ମହା ି JTV2488708

ପ ୁ /428592 43 97 238ତାପସ ରଂଜନ ମହା ି ପି ପଦେଲାଚନ ମହା ି YVY0087668
ୀ /428593 29 97 239ବଷର୍ା ମହାପାତ ପି ପଦି  କମୁାର ମହାପାତ YVY0551366
ୀ /428594 28 97 240ତୃ ା ମହାପାତ ପି ପଦି  କମୁାର ମହାପାତ YVY0551242
ପ ୁ /428595 58 97 241ଶଶ ିଭୂଷଣ ନ ପି ଲବ ନ YVY0087726
ପ ୁ /428596 64 97 242କା ିର୍କ ଚ  ପରିଡା ପି ପଭାକର ପରିଡା YVY0087700
ୀ /428597 64 97 243ସଷୁମାରାଣୀ ପରିଡା ସା କା ିର୍କ ଚ  ପରିଡା YVY0087718
ୀ /428598 56 97 244ମମତା ପ ନାୟକ ସା ଶବି ପସାଦ ଦାଶ YVY0087775
ୀ /428599 75 97 245ବସ  କମୁାରୀ ପ ନାୟକ ସା ଭେଜ  ନାଥ ପ ନାୟକ YVY0087650
ପ ୁ /428600 50 97 246ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ YVY0392712
ପ ୁ /428601 42 97 247ନେରଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ YVY0392738
ୀ /428602 41 97 248ପିୟ ଦଶ ିର୍ନି ରାଉତ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉତ YVY0392720
ପ ୁ /428603 47 97 249ରବି  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/068056
ପ ୁ /428604 45 97 250ଶେୁର  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ JTV2697555
ୀ /428605 42 97 251େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ JTV2697548
ୀ /428606 39 97 252ସବିତା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY0551341
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ପ ୁ /428607 46 97 253େଗାପାଳ େସନାପତି ପି ମାଗି େସନାପତି JTV2488716
ପ ୁ /428608 65 97 254େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ଶବିଚରଣ ଶମର୍ା YVY0088773
ୀ /428609 58 97 255ସକୁ ଳା ଶମର୍ା ସା େଗାପାଳ ଶମର୍ା YVY0088765

ପ ୁ /428610 55 97 256ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଯମନୁା ପସାଦ ଶମର୍ା JTV2486553
ପ ୁ /428611 51 97 257େକୖଳାସ ଶମର୍ା ପି ଶବିଚରଣ ଶମର୍ା YVY0088757
ୀ /428612 50 97 258କସୁମୁ ଶମର୍ା ସା େକୖଳାସ ଶମର୍ା YVY0088740
ୀ /428613 49 97 259େଶାଭା ଶମର୍ା ସା ଶଶ ିଭୂଷଣ ଶମର୍ା JTV2488740

ପ ୁ /428614 44 97 260ଦିେନଶ ଶମର୍ା ପି ଶବି ଚରଣ ଶମର୍ା JTV2486587
ୀ /428615 40 97 261ବି ୁ ଶମର୍ା ସା ଦୀେନଶ ଶମର୍ା JTV2486611

ପ ୁ /428616 37 97 262ବିପିନ ଶମର୍ା ପି େଗାପାଳ ଶମର୍ା JTV2697860
ପ ୁ /428617 35 97 263ସଚିନ ଶମର୍ା ପି େଗାପାଳ ଶମର୍ା YVY0088732
ୀ /428618 34 97 264େସାନି ଶମର୍ା ସା ବିପିନ ଶମର୍ା YVY0088708

ପ ୁ /428619 33 97 265ଅମିତ ଶମର୍ା ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ଶମର୍ା YVY0087783
ୀ /428620 28 97 266ଅନୁ ଶମର୍ା ସା ଅମିତ ଶମର୍ା YVY0815068
ୀ /428621 53 97 267ରାଜଶୀ ତିପାଠୀ ସା ଶଶ ିଭୂଷଣ ନ YVY0087734

ପ ୁ /438622 37 97 268ନବୀନ ଶମର୍ା ପି କିରଣ ଶମର୍ା YVY1089275
ୀ /438623 35 97 269କିରଣ ଶମର୍ା ସା ନବୀନ ଶମର୍ା JTV2697845

ପ ୁ /448624 86 97 270ବି ୁ ରତନ ଭରଦିଆ ପି େଭରୁଦାନ ଭରଦିଆ JTV2487296
ୀ /448625 44 97 272ଲତିକା ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0896308

ପ ୁ /448626 50 97 273ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି େଧାବି ସାହୁ OR/06/043/068061
ୀ /458627 67 97 274ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ YVY0088716

ପ ୁ /458628 46 97 275ବାବୁଲି ସାହୁ ପି େଧାବି ସାହୁ OR/06/043/068062
ୀ /458629 41 97 276ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ YVY0088724
ୀ /468630 65 97 277ହରପିୟା ମହାରଣା ସା ଡମରୁଧର ମହାରଣା OR/06/043/068066

ପ ୁ /468631 62 97 278ରବି  ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/043/068065
ୀ /468632 38 97 279ଇ ାଣୀ ମହାରଣା ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା JTV2486603

ପ ୁ /468633 34 97 280ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା JTV2486926
ୀ /468634 28 97 281କବିତା ମହାରଣା ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା YVY1163633

ପ ୁ /468635 41 97 282ପେବଶ କମୁାର ସାସମଲ ପି ବଂଶୀଧର ସାସମଲ JTV2486629
ୀ /468636 32 97 283ଛବିଲତା ସାସମଲ ସା ପେବଶ କମୁାର ସାସମଲ JTV2486090

ପ ୁ /478637 45 97 284ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଡମରୁଧର ମହାରଣା JTV1485333
ପ ୁ /478638 40 97 285ପ ଜ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା JTV1485119
ୀ /478639 53 97 286ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/043/068067
ୀ /478640 34 97 287ସିତା ମହାରଣା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା YVY0551101

ପ ୁ /488641 60 97 288ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଗର୍ତ ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/068068
ପ ୁ /488642 57 97 289ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ YVY0551259
ୀ /488643 55 97 290ପଗତୀ ଲତା ସାହୁ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YVY0551135

ପ ୁ /488644 33 97 291ସଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2488302
ୀ /488645 28 97 292ଅଚିର୍ତା ସାହୁ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YVY0551119

ପ ୁ /488646 48 97 293ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାହୁ JTV2487262
ୀ /488647 24 97 294ଚାଂଦିନୀ ଶମର୍ା ପି େକୖଲାଶ ଶମର୍ା YVY1178441
ୀ /488648 22 97 295ପଜୁା ଶମର୍ା ପି େକୖଲାଶ ଶମର୍ା YVY1178458

ପ ୁ /498649 55 97 296ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଗର୍ତ ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/068069
ପ ୁ /498650 29 97 297ଶଭୁବତ ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0392563
ୀ /508651 80 97 298କମଳା ସାହୁ ସା ସଗର୍ତ ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/068070
ୀ /518652 52 97 299ବାସ ି ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/068071
ୀ /528653 49 97 300ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/068080
ୀ /528654 30 97 301ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା େଦବାଶଷି ସାହୁ YVY0687152

ପ ୁ /528655 39 97 302େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ JTV1485002
ପ ୁ /528656 38 97 303େଦବବତ ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ JTV1484898
ପ ୁ /538657 29 97 304େରାନାକ୍ସ ସାହୁ ପି ଶଭୁନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0314559
ପ ୁ /538658 62 97 305ଶଭୁନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାହୁ JTV1555283
ୀ /538659 57 97 306ପତିମା ସାହୁ ସା ଶଭୁନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1555275
ୀ /548660 56 97 307ନମତା ଚା ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ରାୟ YVY0550319
ୀ /548661 38 97 308ରଶିତା ମହାରଣା ସା ଶୀମ  ମହାରଣା JTV2488583
ୀ /548662 46 97 309ସବୁ ର୍ଲଗନ୍ା ମହାରଣା ପି ଶୀକା  କମୁାର ମହାରଣା JTV2488591
ପ ୁ /548663 29 97 310ପଶନନ୍ଜିତ ମହାରଣା ପି ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା YVY0550327
ପ ୁ /548664 63 97 311ସେୁରଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଦଶରଥ ନାୟକ YVY0424333
ୀ /548665 37 97 312େସୗଭାଗଯ୍ବତୀ ନାୟକ ସା ସେୁରଶଚ  ନାୟକ YVY0424341
ପ ୁ /548666 34 97 313ଗ ାଧର ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YVY0965392
ୀ /558667 89 97 314ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ବାସେୁଦବ ଦାସ YVY0087809
ପ ୁ /558668 61 97 315ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ JTV1581321
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ୀ /558669 57 97 316ବାସ ି ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ JTV1581339
ପ ୁ /558670 48 97 317ଭ  କିେଶାର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ JTV2698272
ୀ /558671 46 97 318ନମିତା ଦାସ ସା ଭ  କିେଶାର ଦାସ JTV2698256

ପ ୁ /558672 45 97 319ପଫଲୁ ଦାସ ପି ରୁେପ  ଦାସ JTV1581289
ୀ /558673 44 97 320ଦୀ ି ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV2488617

ପ ୁ /558674 41 97 321ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ JTV1581263
ୀ /558675 39 97 322ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ JTV2485852

ପ ୁ /558676 39 97 323ପେମାଦ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ JTV1581297
ପ ୁ /558677 37 97 324ଆନ  ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV2698264
ୀ /558678 31 97 325ଅ ନା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ YVY0896837
ୀ /558679 31 97 326ସସିତା ଦାସ ସା ବିେନାଦ ଦାସ YVY0896860

ପ ୁ /558680 27 97 327ଶଭୁର ନ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ YVY0896506
ପ ୁ /558681 37 97 328ଆେଲାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଧାନ ମହାରଣା JTV1581206
ୀ /558682 32 97 329ପଶା ୀ ମହାରଣା ସା ଆେଲାକ କମୁାର ମହାରଣା YVY0896456

ପ ୁ /558683 36 97 330ରଂଜନ ମହା ି ପି ରେମଶ ଚ  ମହା ି JTV2487858
ୀ /568684 37 97 331ସଂଘମିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ JTV2487767
ୀ /568685 35 97 332ମନିୁ େବଗମ୍ ସା େରେହମାନ ମହ ଦ YVY0896472
ୀ /568686 70 97 333ଅଜଗରି ବିବି ସା ୟାକବୁ ମହ ଦ YVY0087817
ୀ /568687 41 97 334ହଲିମା ବିବି ପି ୟାକବୁ ମହ ଦ YVY0087833

ପ ୁ /568688 48 97 335ସବୁାସ ଚ  ଦାସ ପି ସନୁାକର ଦାସ YVY0551283
ୀ /568689 42 97 336ସଚିୂସିତା ଦାସ ସା ସବୁାଶ ଚ  ଦାସ YVY0551275
ୀ /568690 69 97 337ର ି  ଖ ଆୁଳ ସା କବିରାଜ ଖ ଆୁଳ YVY0896498
ୀ /568691 37 97 338ଜରିନା ଖାତୁନ ପି ୟାକବୁ ମହ ଦ YVY0087825

ପ ୁ /568692 37 97 339େରେହମାନ ମହ ଦ ପି ୟାକବୁ ମହ ଦ JTV2485860
ପ ୁ /568693 69 97 340ସନିୁଲ୍ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0896977
ୀ /568694 49 97 341ସଚଳା ସାହୁ ସା ସନିୁଲ ସାହୁ YVY0896886

ପ ୁ /568695 31 97 342ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0184374
ପ ୁ /568696 49 97 343େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାହୁ JTV2486744
ପ ୁ /568697 35 97 344େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ସନିୁଲ ସାହୁ JTV2485878
ପ ୁ /568698 65 97 345ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ହଳଧର ସାଇଁ JTV2697662
ୀ /568699 58 97 346ଲିଲିମା ସାଇଁ ସା ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2697688

ପ ୁ /568700 40 97 347ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାଲକ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2487874
ୀ /568701 37 97 348ତନୁଜା ସାଇଁ ପି ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2697670

ପ ୁ /568702 31 97 349ଶୀରାମ ସାଇଁ ପି ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0335950
ପ ୁ /578703 49 97 350ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି େଗାଲକ ସାଇଁ JTV1581255
ପ ୁ /598704 55 97 351ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି େହମ  େବେହରା OR/06/043/068101
ୀ /598705 33 97 352ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0896928
ୀ /608706 61 97 353ଶ ରୀ େବେହରା ସା ଲାଲେମାହନ େବେହରା OR/06/043/068100
ୀ /618707 62 97 360ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ହେରନ େବେହରା OR/06/043/068102

ପ ୁ /628708 36 97 361ଶଶକିା  ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ଦାସ JTV2486777
ପ ୁ /628709 34 97 362ଶୀକା  ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ଦାସ JTV2487700
ପ ୁ /628710 66 97 363ରେମଶ ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/06/043/068105
ପ ୁ /628711 62 97 364ଅଗ ି ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/06/043/068103
ୀ /628712 55 97 365ଝୁମଲତା ସାହୁ ସା ଅଗ ି ସାହୁ OR/06/043/068104

ପ ୁ /638713 52 97 366ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ଝାଟୁ ସାହୁ YVY0087866
ୀ /638714 40 97 367େରାଜାଲିନ ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY0087874

ପ ୁ /638715 52 97 368ଉେମଶ ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/06/043/068106
ୀ /638716 50 97 369ମମତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ JTV1485218
ୀ /638717 44 97 370ରୁପେଲଖା ସାହୁ ସା ଉେମଶ ସାହୁ JTV1485341
ୀ /648718 62 97 371ଶା ିଲତା ଦାସ ସା େବୖରାଗି ଦାସ OR/06/043/068108
ପ ୁ /648719 38 97 372ଚ ର୍କା  ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ JTV1485085
ପ ୁ /648720 46 97 373ନିବାରଣ ଖୁ ିଆ ପି ନିର ନ ଖୁ ିଆ JTV1485044
ପ ୁ /648721 25 97 374ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହାରଣା ପି ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା YVY0965400
ପ ୁ /658722 62 97 375ସନାତନ ମହାରଣା ପି ବାଟୁ ମହାରଣା YVY0087890
ୀ /658723 56 97 376ମନସୀତା ମହାରଣା ସା ସନାତନ ମହାରଣା YVY0087882
ପ ୁ /658724 21 97 377ସଂଦୀପ ସାହୂ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୂ YVY1178532
ପ ୁ /658725 56 97 378ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY0088781
ପ ୁ /668726 49 97 379ଭରତ େବେହରା ପି େନତାନ  େବେହରା JTV2488237
ୀ /668727 44 97 380ସଚଳା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା JTV2486041
ପ ୁ /668728 46 97 381ରବିନ କମୁାର େବରା ପି ବେରନ େବରା JTV2697654
ୀ /668729 40 97 382ସମଲି େବରା ସା ରବିନ୍ କମୁାର େବରା JTV2697647
ପ ୁ /668730 54 97 383ପବୀର େଚୗଧରୁୀ ପି ନୀଳ ମାଧବ େଚୗଧରୁୀ JTV2487338
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ୀ /668731 49 97 384ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଚୗଧରୁୀ ସା ପବୀର େଚୗଧରୁୀ JTV2487395
ୀ /668732 55 97 385କା ନ ଦାସ ସା ମୀନ ଦାସ JTV2487213

ପ ୁ /668733 42 97 386କାହନ୍  ୁଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ JTV2487015
ପ ୁ /668734 42 97 387ଶବି ଦାସ ପି କବିରାଜ ଦାସ JTV2488211
ୀ /668735 39 97 388ରଜନୀ ଦାସ ସା ଶବି ଦାସ JTV2488310
ୀ /668736 39 97 389ସକୁା ୀ ଦାସ ସା ଗିନି ଦାସ JTV2487890
ୀ /668737 39 97 390କନିୁ ଦାସ ସା କବି ଦାସ JTV2488278
ୀ /668738 39 97 391ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ JTV2487833

ପ ୁ /668739 37 97 392ମନୁା ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ JTV2486876
ପ ୁ /668740 34 97 393ବୁଡୁ ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ JTV2487221
ୀ /668741 34 97 394ଭାରତୀ ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ JTV2487882

ପ ୁ /668742 53 97 395ପସନନ୍  ବଦନ ରଥ ପି ଦୀନବ ୁ ରଥ JTV2486850
ୀ /668743 48 97 396ସଷୁମା ରଥ ସା ପସନନ୍  ବଦନ ରଥ YVY0087916
ୀ /668744 89 97 397ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/068111
ୀ /668745 69 97 398କନୁ ପଭା ସାହୁ ସା ମଧ ୁସଦୂନ ସାହୁ JTV1484955
ୀ /668746 65 97 399ମନୁଜା ସାହୂ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ YVY1307040

ପ ୁ /668747 62 97 400କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚଂଦ ସାହୁ OR/06/043/068528
ୀ /668748 31 97 401ଝିଲି ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YVY0335968

ପ ୁ /668749 66 97 402ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV2487007
ୀ /668750 52 97 403େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/068115

ପ ୁ /668751 52 97 404ପଦୀପ ସାହୁ ପି ରାମଚଂଦ ସାହୁ OR/06/043/068117
ୀ /668752 45 97 405ସରିତା ସାହୁ ସା ଦିଲିପ ସାହୁ JTV1484963

ପ ୁ /668753 44 97 406ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ସହେଦବ ସାହୁ JTV2487148
ୀ /668754 34 97 407ସସିତା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ JTV2488062

ପ ୁ /668755 33 97 408ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ JTV2486819
ପ ୁ /668756 32 97 409ବାପିନ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ JTV2486801
ୀ /678757 80 97 410ଯମନୁା ସାହୁ ସା ନୁରୂଲ ସାହୁ OR/06/043/068120
ୀ /688758 73 97 411କିରଣବାଳା େସନାପତି ସା ବୃ ାବନ େସନାପତି OR/06/043/068125

ପ ୁ /698759 42 97 412କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ JTV2486934
ୀ /698760 39 97 413ମାନା ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ JTV2487312

ପ ୁ /698761 39 97 414ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY0551671
ପ ୁ /698762 64 97 415ପ ୂ ର୍ଚ  ମଦୁୁଲି ପି ବଟକୃ  ମଦୁୁଲି YVY0569590
ପ ୁ /698763 44 97 416ସେରାଜ ମଦୁୁଲି ପି ବଟକୃ  ମଦୁୁଲି JTV2488203
ୀ /698764 41 97 417ଜୟ ୀ ମଦୁୁଲି ସା ସେରାଜ ମଦୁୁଲି JTV2487429
ୀ /698765 26 97 418ଶରସତୀ ମଦୁୁଲି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମଦୁୁଲି YVY0896043

ପ ୁ /698766 73 97 419ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ OR/06/043/068132
ୀ /698767 65 97 420େଗୗରୀ ନାୟକ ସା ବଂଶଧିର ନାୟକ OR/06/043/068133
ୀ /698768 39 97 421କବିତା ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ JTV1531979

ପ ୁ /698769 39 97 422ରଣଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ JTV1531953
ୀ /698770 33 97 423ଏଲିନା ନାୟକ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ନାୟକ YVY0686907
ୀ /698771 54 97 424ବାସ ୀ ପଧାନ ସା ବସ  କମୁାର ପଧାନ YVY0087924
ପ ୁ /698772 43 97 425ବିପିନ ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ JTV2487684
ୀ /698773 41 97 426ଅନୁପମା ସାହୁ ସା ବିପିନ ସାହୁ JTV2487940
ୀ /698774 44 97 427ଅଶା ୀ େସଠୀ ସା େବୖକୁ  େସଠୀ JTV2488070
ୀ /698775 39 97 428ପମିଳା େସଠୀ ସା ବି ୁ େସଠୀ JTV2487106
ୀ /698776 39 97 429ନମିତା େସଠୀ ସା ନିଳମଣୀ େସଠୀ JTV2488054
ୀ /708777 52 97 430ସ  ୁଦାସ ସା ବସ  ଦାସ OR/06/043/068139

ପ ୁ /708778 47 97 431ଛଇନା ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ OR/06/043/068138
ପ ୁ /718779 67 97 432ପଭାକର ମାଝୀ ପି ଦୟା ମାଝୀ JTV1646033
ୀ /718780 30 97 433ସାଗରିକା ମାଝୀ ପି ପଭାକର ମାଝୀ YVY0336081
ପ ୁ /728781 62 97 434ବସ  ପଧାନ ପି େଧାେବଇ ପଧାନ OR/06/043/068153
ୀ /728782 30 97 435େସାନୁ ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ YVY0551689
ପ ୁ /738783 66 97 436ସେରାଜ ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/068156
ୀ /748784 49 97 437କମଳା ମହାପାତ ସା ଧଡୁ ମହାପାତ JTV2486694
ପ ୁ /748785 60 97 438ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/068160
ପ ୁ /748786 50 97 439ଧେନଶର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ YVY0551697
ୀ /758787 46 97 440େହନା ବାରିକ ସା ସକୁା  ବାରିକ JTV2697407
ପ ୁ /758788 41 97 441ପଶା  ବାରିକ ପି ପା ବ ବାରିକ JTV2698520
ୀ /758789 40 97 442ପଦିନୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା JTV2486058
ୀ /758790 64 97 443େଶାଭା ଦାସ ସା ଶତୁଘନ୍ ଦାସ JTV2486728
ୀ /758791 49 97 444ମ ଳୁା ଦାସ ସା ସଦା ଦାସ JTV2488260
ୀ /758792 49 97 445ସାବି ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ JTV2487130
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ପ ୁ /758793 39 97 446ଟୁକନୁା ଦାସ ପି ବାବୁଲା ଦାସ JTV2487908
ୀ /758794 39 97 447ମ  ୁଦାସ ସା ସନିଆ ଦାସ JTV2486702
ୀ /758795 54 97 448ତାରା ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ଦାଶ YVY0088815
ୀ /758796 50 97 449େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଜଟାଧାରୀ ନାୟକ YVY0551432

ପ ୁ /758797 49 97 450ଜଟାଧାରି ନାୟକ ପି ସାଧ ୁନାୟକ YVY0551465
ୀ /758798 59 97 451ମ ଳୁା ପାତ ସା ଇଶର ପାତ JTV2488294
ୀ /758799 31 97 452ରି ି  ପାତ ପି ଶରତ ପାତ YVY0551424

ପ ୁ /758800 26 97 453ସତିୃ ର ନ ପାତ ପି ଶରତ ପାତ YVY0896373
ୀ /758801 54 97 454ବାସ ୀ ପଧାନ ସା ବସ  ପଧାନ JTV2486710
ୀ /758802 34 97 455େସୗଦାମିନି ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ JTV2487114

ପ ୁ /758803 33 97 456ରଂଜନ କମୁାର ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ JTV2487023
ୀ /758804 31 97 457ଅ ର୍ନା ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ YVY0551440
ୀ /758805 37 97 458ପଭାତି ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0551457

ପ ୁ /758806 31 97 459ପତାପ ଚ  ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0392761
ପ ୁ /758807 56 97 460ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/068165
ୀ /758808 55 97 461ବାସ ି ସାହୁ ସା ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/068166
ୀ /758809 41 97 462ଡଲି ସାଇଁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ YVY0896530

ପ ୁ /768810 52 97 463ଅଭୟ ଚରଣ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ JTV2488245
ୀ /768811 73 97 464ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/068168
ୀ /768812 56 97 465େହମଲତା ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ YVY0087940

ପ ୁ /768813 49 97 466ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/068169
ପ ୁ /768814 45 97 467ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/068170
ୀ /768815 43 97 468ଦି ିମୟୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2697472
ୀ /778816 30 97 469ସମିୁତା ମହାପାତ ସା େହମ  ମହାପାତ YVY0896662
ୀ /778817 47 97 470ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସାଗର ସାହୁ YVY1065424

ପ ୁ /778818 68 97 471େଦବ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ OR/06/043/068171
ୀ /778819 65 97 472ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା େଦବ ସାହୁ OR/06/043/068172

ପ ୁ /778820 46 97 473ଅମର ସାହୁ ପି େଦବ ସାହୁ OR/06/043/068173
ପ ୁ /778821 44 97 474ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV2697365
ପ ୁ /778822 42 97 475ସାଗର ସାହୁ ପି େଦବ ସାହୁ JTV1484906
ୀ /778823 39 97 476ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ଅମର କମୁାର ସାହୁ JTV2487791
ୀ /788824 55 97 477କା ନ ସାହୁ ସା ଧୁବଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/068176

ପ ୁ /788825 28 97 478ସବୁତ ସାହୁ ପି ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ YVY0552075
ୀ /788826 28 97 479ଚିନୟୀ ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ YVY0552083

ପ ୁ /788827 51 97 480ପହଲାଦ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ OR/06/043/068178
ୀ /788828 45 97 481ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ସା ପହଲାଦ ସାହୁ OR/06/043/068177

ପ ୁ /788829 40 97 482ସ ୟ ସାହୁ ପି ଧୁବ ସାହୁ JTV1484997
ୀ /788830 34 97 483ବ ନା ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ JTV2487809

ପ ୁ /788831 39 97 484ଦୀପକ ସାଇଁ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ସାଇଁ YVY0087957
ୀ /798832 43 97 485ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଶେିଵ  ଦାଶ YVY1206374
ୀ /798833 43 97 486ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଶେିବ  ମହାପାତ YVY1211770
ପ ୁ /798834 44 97 487ଶେିଵ  ମହ।ପାତ ପି େହମ   କମୁାର ମହ।ପାତ YVY1206358
ୀ /798835 33 97 488ପି ିନା ସାହୁ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1066414

ପ ୁ /798836 71 97 489କଶୁ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/068179
ପ ୁ /798837 48 97 490ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ପି କଶୁ ସାହୁ OR/06/043/068181
ୀ /798838 44 97 491ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ YVY0087965

ପ ୁ /798839 42 97 492ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କଶୁ ସାହୁ JTV1531987
ପ ୁ /808840 50 97 493ଜୟେଦବ ନାୟକ ପି ଧରଣୀ ନାୟକ JTV1532001
ୀ /808841 50 97 494ଅମୀନ ନାୟକ ସା ଜୟେଦବ ନାୟକ JTV1531946
ପ ୁ /818842 54 97 495ଅଜୁ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ JTV1485226
ୀ /818843 48 97 496ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଅଜୁ ସାଇଁ JTV1485358
ପ ୁ /818844 46 97 497ଅଭୟ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ JTV1485366
ପ ୁ /828845 51 97 498ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0552117
ୀ /828846 41 97 499ସରିତା େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY0896449
ୀ /838847 37 97 500େଦବୀ ଶକି୍ତରୂପା ସା ନିଳାଦୀ ବିହାରୀ ପାତ YVY0780254
ପ ୁ /848848 73 97 501ସିମାଦୀ େସଠୀ ପି କାେମୟା େସଠୀ OR/06/043/068193
ପ ୁ /858849 48 97 502ବି ୁ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2722957
ପ ୁ /868850 61 97 503େଭାଳା େବେହରା ପି ବିଭୁତି େବେହରା JTV2723013
ପ ୁ /868851 48 97 504ଶତୁଘନ୍ େବେହରା ପି ରାଖଲ େବେହରା JTV2723096
ପ ୁ /878852 66 97 505ପଦନାଭ ନାୟକ ପି ଭମରବର ନାୟକ JTV1555408
ପ ୁ /878853 65 97 506ପତାପ ସିଂ ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ OR/06/043/068224
ୀ /878854 61 97 507ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ପତାପସିଂ ନାୟକ OR/06/043/068225
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ୀ /878855 60 97 508ରୁକଣୁୀ ନାୟକ ସା ପଦନାଭ ନାୟକ JTV1556588
ୀ /878856 44 97 509ସିପା ନାୟକ ପି ସଂଗାମ ନାୟକ JTV2698074

ପ ୁ /878857 36 97 510େଗୗରୀ ଶ ର ନାୟକ ପି ପତାପ ସିଂ ନାୟକ JTV2697951
ୀ /878858 33 97 511ଅମିକା ନାୟକ ପି ପଦନାଭ ନାୟକ YVY0086793

ପ ୁ /878859 30 97 512ସଖୁବି ର ସିଂ ପି ଜଗେଦବ୍ ସିଂ YVY1063585
ୀ /888860 41 97 513ମମତା ବାରିକ ସା ଦିଲିପ ବାରିକ YVY0896084

ପ ୁ /888861 36 97 514ଦିଲିପ ବାରିକ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ବାରିକ YVY0896118
ପ ୁ /888862 53 97 515ପଦୀପ କମୁାର ଦ େସନା ପି ସତଯ୍ବାନ ସିଂ ଦ େସନା JTV2485720
ୀ /888863 46 97 516ମମତା ଦ େସନା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦ େସନା JTV2487775

ପ ୁ /888864 74 97 517ବୁଧିଆ ଦାସ ପି ସଇତ ଦାସ YVY0895995
ୀ /888865 26 97 518ଚିନୟ ଦାସ ସା ପସାଂତ ଦାସ YVY1238161

ପ ୁ /888866 23 97 519ତପସ ଦାସ ପି ରବୀ  ଦାସ YVY1238187
ୀ /888867 51 97 520ଶା ିଲତା ମିଶ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ମିଶ YVY0686535

ପ ୁ /888868 28 97 521େରାହିତ ମହାପାତ ପି ଶବି ମହାପାତ YVY0552224
ୀ /888869 68 97 522କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ବୁଧିଆ ନାୟକ YVY0896050

ପ ୁ /888870 49 97 523ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ YVY0552091
ୀ /888871 39 97 524ମାମି ପଧାନ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ YVY0552109

ପ ୁ /888872 66 97 525ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ରାଉତ ପି ଦୀନବ ୁ ରାଉତ YVY0896647
ୀ /888873 52 97 526େସନ୍ହଲତା ରାଉତ ପି ଦୀନବ ୁ ରାଉତ YVY0552216
ୀ /888874 31 97 527ସପନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YVY0336073

ପ ୁ /888875 25 97 528ସାଗର କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YVY0896670
ପ ୁ /888876 25 97 529ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ YVY0896134
ପ ୁ /888877 54 97 530ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ JTV2488047
ପ ୁ /888878 52 97 531କିେଶାର ସାହୁ ପି ଭମର ସାହୁ OR/06/043/068227
ୀ /888879 50 97 532ଜୟ ି ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ YVY0087973

ପ ୁ /888880 50 97 533ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ JTV2486025
ୀ /888881 45 97 534ରମାେଦବୀ ସାହୁ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ JTV2487692

ପ ୁ /888882 45 97 535ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ JTV2722916
ୀ /898883 39 97 536ନିେବଦିତା ଷଡ ୀ ସା ନବୀନ େକଶୱାନି JTV2488625
ୀ /908884 58 97 537ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା େକୗଳାସ େବେହରା OR/06/043/068230
ୀ /908885 49 97 538ଶକୁ ଳା େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0088013

ପ ୁ /918886 42 97 539ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ JTV2723054
ୀ /918887 29 97 540ଶମିର୍ ା େଜନା ପି ସବଯ୍ସାଚୀ ମହା ି YVY0965384

ପ ୁ /918888 82 97 541େରବତୀ କା  ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି OR/06/043/068235
ପ ୁ /918889 79 97 542ରଜନୀକା  ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି OR/06/043/068237
ୀ /918890 73 97 543କିରଣମୟୀ ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି OR/06/043/068241
ୀ /918891 72 97 544େଜଯ୍ାତିମୟୀ ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି OR/06/043/068242

ପ ୁ /918892 71 97 545ସକୁା  ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି OR/06/043/068239
ୀ /918893 70 97 546ବାସ ି ମହା ି ସା େରବତୀ ମହା ି OR/06/043/068236
ୀ /918894 69 97 547ସବିତା ମହା ି ସା ରଜନୀକା  ମହା ି OR/06/043/068238
ୀ /918895 61 97 548ସପୁଭା ମହା ି ସା ସକୁା  ମହା ି OR/06/043/068240
ପ ୁ /918896 52 97 549ସବୁତ ମହା ି ପି େରବତୀକା  ମହା ି OR/06/043/068243
ପ ୁ /918897 51 97 550ଶାଶତ ମହା ି ପି େରବତୀକା  ମହା ି OR/06/043/068244
ପ ୁ /918898 45 97 551ସନତ ମହା ି ପି େରବତୀକା  ମହା ି OR/06/043/068246
ୀ /918899 44 97 552ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହା ି ସା ସବୁତ ମହା ି YVY1292242

ପ ୁ /918900 44 97 553ସମିଦ ମହା ି ପି ରଜନୀକା  ମହା ି YVY0569608
ୀ /918901 39 97 554ଶଶୁୀ ମହା ି ପି ସକୁା  ମହା ି JTV1485135
ୀ /918902 39 97 555ସଶିତା ମହା ି ସା ଶାଶତ ମହା ି YVY0551812
ୀ /918903 38 97 556ସଶୁୀଜିତା ମହା ି ସା ସମିଦ ମହା ି YVY0336107
ପ ୁ /918904 37 97 557ସଂଦୀପ ମହା ି ପି ରଜନୀକା  ମହା ି YVY1142108
ପ ୁ /918905 58 97 558କ ମଣି ମଦୁୁଲି ପି ବୁେଲଇ ମଦୁୁଲି JTV2698157
ୀ /918906 56 97 559େରବତୀବାଳା ମଦୁୁଲି ସା କ ମଣି ମଦୁୁଲି JTV2698140
ପ ୁ /918907 35 97 560ରାେକଶ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି କ ମଣି ମଦୁୁଲି JTV2698231
ୀ /918908 26 97 561ପ ୁ ା ଳୀ ମଦୂୁଲୀ ସା ରାେକଶ କମୁାର ମଦୂୁଲୀ YVY1178490
ପ ୁ /928909 88 97 562ଦିଜବର ମହାରଣା ପି ଚି ାମଣି ମହାରଣା OR/06/043/068247
ୀ /928910 88 97 563ମାଳତୀ ମହାରଣା ସା ଦୀଜବର ମହାରଣା OR/06/043/068248
ପ ୁ /928911 46 97 564ପୀତବାସ ମହାରଣା ପି ଦୀଜବର ମହାରଣା OR/06/043/068249
ପ ୁ /928912 45 97 565ଶବି ମହାରଣା ପି ଦୀଜବର ମହାରଣା OR/06/043/068251
ପ ୁ /928913 39 97 566ମନୁା ମହାରଣା ପି ଦିଜବର ମହାରଣା JTV1484880
ୀ /928914 36 97 567ଝୁନା ମହାରଣା ସା ମନୁା ମହାରଣା YVY0551531
ପ ୁ /928915 55 97 568ଖେଗଶର ରାଉତ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତ YVY0551523
ପ ୁ /938916 52 97 569ମନୁ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV2485738
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ୀ /938917 48 97 570ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV1485234
ୀ /938918 48 97 571ମିନତୀ ମହାରଣା ସା ମନୁ ମହାରଣା JTV2487916
ୀ /938919 46 97 572ସରସତୀ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/043/068254

ପ ୁ /938920 46 97 573କେହନ୍ଇ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା YVY0088021
ୀ /938921 40 97 574ନିରୁପମା ମହାରଣା ସା କେହନ୍ଇ ମହାରଣା YVY0088054
ୀ /938922 46 97 575ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା YVY0336115

ପ ୁ /938923 43 97 576ସଦୁାମ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା YVY0088047
ୀ /938924 38 97 577ରୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ସଦୁାମ ମହାରଣା YVY0088039
ୀ /948925 47 97 578କମଳ କମୁାରୀ ନ ପି କରୁଣାକର ନ OR/06/043/068258
ୀ /958926 89 97 579ସଭୁଦା ଓଝା ସା ସନୁାକର ଓଝା OR/06/043/068261

ପ ୁ /958927 59 97 580ରେମଶ ଓଝା ପି ସନୁାକର ଓଝା OR/06/043/068259
ୀ /958928 54 97 581ସତଯ୍ଭାମା ଓଝା ସା ରେମଶ ଓଝା OR/06/043/068260

ପ ୁ /958929 52 97 582ଉେମଶ ଚ  ଓଝା ପି ସନୁାକର ଓଝା OR/06/043/068262
ପ ୁ /958930 35 97 583ଗାୟତୀ ଓଝା ପି ରେମଶ ଚ  ଓଝା JTV2485811
ୀ /958931 25 97 584ଶଭୁଶୀ ଓଝା ପି ଉେମଶ ଚ  ଓଝା YVY0896951
ୀ /968932 25 97 585ସତିୃ ପଭା େବେହରା ପି ଶରତ ଚଦ େବେହରା YVY1246016
ୀ /968933 21 97 586େସୗମଯ୍ଶୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ େବେହର ପି ଶରତ ଚଦ େବେହରା YVY1246024

ପ ୁ /968934 36 97 587ଭୀମା ହାଂସାଦା ପି ଭଗବାନ ହାଂସାଦା YVY0551549
ପ ୁ /968935 50 97 588ସେୁରଶଚଂଦ ଓଝା ପି ସନୁାକର ଓଝା OR/06/043/068263
ୀ /968936 43 97 589ଡଲି ଓଝା ସା ଉେମଶ ଓଝା JTV1485143
ୀ /968937 41 97 590ର ିତା ଓଝା ସା ସେୁରଶଚ  ଓଝା JTV2698546
ୀ /978938 72 97 591ପମିଳା ମହାରଣା ସା େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/068271
ୀ /978939 66 97 592ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ମହାରଣା OR/06/043/068272

ପ ୁ /988940 54 97 593ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି ଛାୟାକା  େବେହରା JTV2486470
ପ ୁ /988941 57 97 594ଧରଣିଧର ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/068273
ପ ୁ /988942 50 97 595େରବତୀକା  ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/068274
ପ ୁ /988943 48 97 596ନଳିନିକା  ମହାରଣା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମହାରଣା OR/06/043/068275
ପ ୁ /988944 46 97 597ନିଶକିା  ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/068276
ୀ /988945 23 97 598ର ୀତା ମହାରାଣା ସା ଶଶକିା  ମହାରାଣା YVY1178516
ୀ /988946 22 97 599ଧରାଶୀ ମହାରଣା ପି ଧରଣୀଧର ମହାରଣା YVY1089481
ୀ /988947 28 97 600ସ ର୍ ପଭା ମହା ି ସା ସରାଜ ମହା ି YVY0686246
ୀ /988948 46 97 601ସଷୁମା ମହାରଣା ସା େରବତୀକା  ମହାରଣା YVY0279661

ପ ୁ /988949 44 97 602ଶଶୀକା  ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା YVY0279653
ୀ /998950 82 97 603େପମଲତା ମହାରଣା ସା ନକଳୁ ମହାରଣା OR/06/043/068282

ପ ୁ /998951 68 97 604ନଟବର ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା OR/06/043/068278
ପ ୁ /998952 60 97 605ଚକଧର ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା OR/06/043/068279
ପ ୁ /998953 58 97 606ରବି  ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା OR/06/043/068280
ପ ୁ /998954 55 97 607ଘନଶଯ୍ାମ ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା YVY1292259
ପ ୁ /998955 54 97 608ତୀେଲାଚନ ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା OR/06/043/068281
ୀ /998956 48 97 609ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ତିେଲାଚନ ମହାରଣା JTV2487486
ୀ /998957 39 97 610ମ ଲୁତା ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା JTV2485779
ୀ /998958 37 97 611ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା JTV2485712

ପ ୁ /998959 35 97 612େଦବବତ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା JTV2487734
ପ ୁ /998960 34 97 613ପିୟବତ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା JTV2485746
ୀ /998961 62 97 614ସତଯ୍ଭାମା ମହାରଣା ସା ନଟବର ମହାରଣା YVY1230689
ୀ /998962 51 97 615ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମହାରଣା JTV2485753

ପ ୁ /998963 29 97 616ରାଜିବ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YVY0551846
ପ ୁ /998964 27 97 617ସଂଜୀବ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YVY0687277
ପ ୁ /998965 21 97 618ରିତୁରାଜ ମହାରଣା ମା ମ ଲୁତା ମହାରଣା YVY1089473
ୀ /998966 45 97 619ର ିତା ସତୂାର ସା ପଦୀପ ସତୂାର JTV2485761
ପ ୁ /1008967 89 97 620ନିର ନ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/043/068286
ୀ /1008968 74 97 621ଅହଲଯ୍ା ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/068287
ପ ୁ /1008969 50 97 622ସଶୁା  କମୁାର ମହାରଣା ପି େକଶବ ସତୂାର YVY0088096
ୀ /1008970 48 97 623କନିୁ ମହାରଣା ପି ଭୀମ ମହାରଣା YVY0088088
ପ ୁ /1008971 47 97 624େମାହନ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/068288
ପ ୁ /1008972 42 97 625ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV2487999
ପ ୁ /1008973 42 97 626ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV1484948
ୀ /1008974 39 97 627ସନୁୀତା ମହାରଣା ସା େମାହନ କମୁାର ମହାରଣା JTV2485787
ପ ୁ /1008975 36 97 628ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV2487841
ପ ୁ /1008976 26 97 629ଜଗବ ୁ ମହାରଣା ପି ସଶୁା  ମହାରଣା YVY0896589
ପ ୁ /1008977 45 97 630ପଥୃରାଜ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/068289
ୀ /1008978 36 97 631ସରିତା ମହାରଣା ସା ପଥୃୀରାଜ ମହାରଣା YVY0551853
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ପ ୁ /1008979 32 97 632ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ସାହୁ YVY0336123
ପ ୁ /1018980 62 97 633ତପନ ମହାରଣା ପି ଅନିରୁ  ମହାରଣା YVY1230697
ପ ୁ /1018981 53 97 634େହମ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅନିରୁ  ମହାରଣା OR/06/043/068296
ପ ୁ /1018982 49 97 635ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି ଅନିରୁ  ମହାରଣା OR/06/043/068298
ୀ /1018983 49 97 636ର ନା ମହାରଣା ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ମହାରଣା JTV1485184
ୀ /1018984 35 97 637ପତିମା ମହାରଣା ପି ତପନ କମୁାର ମହାରଣା JTV2722692
ୀ /1018985 34 97 638ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ମେନାରଂଜନ ମହାରଣା JTV2488013

ପ ୁ /1018986 33 97 639ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ତପନ କମୁାର ମହାରଣା JTV2485795
ପ ୁ /1018987 91 97 640ଅନିରୁ  ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା OR/06/043/068293
ୀ /1018988 83 97 641ଫଲୁ ମହାରଣା ସା ଅନିରୁ  ମହାରଣା OR/06/043/068294
ୀ /1018989 52 97 642ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ତପନ ମହାରଣା OR/06/043/068299

ପ ୁ /1018990 50 97 643େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାରଣା ପି ଅନିରୁ  ମହାରଣା OR/06/043/068297
ପ ୁ /1018991 38 97 644େକଶବ ଚ  ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ JTV2486835
ୀ /1038992 62 97 645ଶଶୀଲତା ପଧାନ ସା ବୃ ାବନ ପଧାନ YVY1292283

ପ ୁ /1038993 40 97 646ମାନସ କମୁାର ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ YVY1292275
ପ ୁ /1038994 33 97 647ସତିୃ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ YVY1292267
ପ ୁ /1038995 55 97 648ଦାଶରଥି ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ OR/06/043/068327
ପ ୁ /1038996 54 97 649ଋଷିନାଥ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ OR/06/043/068330
ୀ /1038997 51 97 650ପମିଳା ପଧାନ ସା ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ JTV1715796

ପ ୁ /1038998 69 97 651ରବି  ନାଥ ସତୂାର ପି ଇ ମଣୀ ସତୂାର JTV1581347
ପ ୁ /1048999 47 97 652ପେରଶ ନାୟକ ପି ମନୁମନୁ୍ ନାୟକ OR/06/043/068333
ପ ୁ /1059000 51 97 653ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ OR/06/043/068338
ପ ୁ /1069001 44 97 654ଓମ ଶ ର ପ ୃ ି ପି ଭରତ ପ ୃ ି JTV1484872
ପ ୁ /1099002 46 97 662ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV1531920
ୀ /1099003 40 97 663ସରସତୀ ସାହୁ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ସାହୁ JTV2488039
ୀ /1099004 39 97 664ସାପନ୍ାଶୀ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV2485837

ପ ୁ /1109005 42 97 665ଜ୍ଞାନର ନ ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1485010
ପ ୁ /1109006 39 97 666େଜଯ୍ାତିର ନ ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1484989
ୀ /1119007 49 97 672େରଣବୁାଳା େବଉରା ପି ବିକଳାନ  େବଉରା YVY0984161

ପ ୁ /1119008 22 97 674ଅଭିନ ନ ବିଶାଳ - େରଣବୁାଳା େବଉରା YVY1059567
ପ ୁ /1119009 51 97 675ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YVY0552042
ପ ୁ /1119010 49 97 676ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ମଘନ ମହାପାତ JTV1581230
ୀ /1119011 43 97 677ଅପ ୁ ର୍ା ପ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ JTV1581248

ପ ୁ /1129012 67 97 680ନାରାୟଣ ପସାଦ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ JTV1581172
ୀ /1129013 62 97 681େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ ଦାସ JTV1581156

ପ ୁ /1129014 40 97 682ସଂଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଦାସ JTV1581164
ପ ୁ /1129015 37 97 683ସମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଦାସ JTV1581149
ପ ୁ /1149016 34 97 688ଚା  କମୁାର ବାସ ପି ଆନ  ଅମତୃା ରାଓ ବାସ YVY0184382
ପ ୁ /1149017 38 97 689କରୁଣା ବାସା ପି ଆନ  ଅମତୃା ରାଓ ବାସା YVY0184390
ପ ୁ /1149018 36 97 690ସରୁଜ କମୁାର ବାସା ପି ଆନ  ଅମତୃା ରାଓ YVY0088823
ପ ୁ /1149019 37 97 691କିେଶାର ଚ  ମଲିକ ପି କୃ  ଚ  ମଲିକ JTV2570992
ୀ /1159020 78 97 695ଭାନୁପିୟା ଦାଶ ସା ବୃ ାବନ ଦାଶ JTV2698611
ୀ /1159021 45 97 696ସବିତା ଦାଶ ସା େକୖଳାଶ ଚ  ଦାଶ JTV2698629

ପ ୁ /1189022 43 97 697ସବୁାଷ େବହାରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବହାରା JTV2697316
ପ ୁ /1189023 74 97 698ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YVY0088203
ୀ /1189024 63 97 699ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0984187

ପ ୁ /1189025 45 97 700ନିର ନ େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା JTV1529668
ପ ୁ /1189026 43 97 701ପକାଶ େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0088237
ୀ /1189027 41 97 702ସସିତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା JTV2697308
ୀ /1189028 39 97 703ପତିମା େବେହରା ସା ସବୁାଷ େବେହରା YVY1063643
ୀ /1189029 38 97 704ଅନିତା େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା YVY0088211
ପ ୁ /1199030 64 97 706ନେଗ  କମୁାର ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି JTV2697779
ୀ /1199031 58 97 707ପତିଭା ମହା ି ସା ନେଗ  କମୁାର ମହା ି JTV2698330
ପ ୁ /1199032 54 97 708ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି ପି ଶ ନୁାଥ ମହା ି YVY0552067
ପ ୁ /1199033 37 97 709ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି ପି ନେଗ  କମୁାର ମହା ି JTV2697761
ୀ /1199034 35 97 710ଲିତା ମହା ି ପି ନେଗ  କମୁାର ମହା ି JTV2698322
ପ ୁ /1199035 22 97 711ଶୀେତଜ ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ ମହା ି YVY1063627
ପ ୁ /1199036 34 97 712ବିେନାଦ େବଣଧର େସନ ପି ବିଚିତ େସନ JTV1694173
ପ ୁ /1209037 68 97 713ବିଚିତ େସନ ପି ବାସେୁଦବ େସନ YVY0088252
ୀ /1209038 62 97 714େଶଫାଳୀ େସନ୍ ସା ବିଚିତ େସନ୍ YVY0088260
ପ ୁ /1219039 57 97 715ସେୁରଶ କମୁାର େଲ ା ପି କୃ ଚ  େଲ ା JTV2697829
ୀ /1219040 34 97 716ଭବାନୀ େଲ ା ସା କୃ ଚ  େଲ ା JTV2697803
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ୀ /1219041 47 97 717ବ ନା ସାମଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ YVY0088278
ୀ /1219042 48 97 718ବିପାସା ସିଂହ ସା ସେୁରଶ କମୁାର େଲ ା JTV2697811

ପ ୁ /1229043 74 97 719ଅରୁଣ କମୁାର ସରକାର ପି ନିଖିଳ ସରକାର YVY0984195
ୀ /1229044 69 97 720ସମୁତି ସରକାର ସା ଅରୁଣ ସରକାର OR/06/043/071144

ପ ୁ /1229045 66 97 721ବରୁଣ ସରକାର ପି ନିଖିଳ ସରକାର OR/06/043/071264
ପ ୁ /1229046 45 97 722େଦବନାଥ ସରକାର ପି ଅରୁଣ ସରକାର OR/06/043/071183
ପ ୁ /1239047 74 97 725ରବି  କମୁାର େଘାଷ ପି ବ ିମ ଚ  େଘାଷ OR/06/043/066342
ପ ୁ /1239048 72 97 726ଜୀବନ ଚ  େଘାଷ ପି ବ ିମ ଚ  େଘାଷ JTV2697738
ୀ /1239049 41 97 727ଅେରାସିତା େଘାଷ ପି ଜୀବନ େଘାଷ YVY0088294

ପ ୁ /1239050 38 97 728େଜଯ୍ାତି ର ନ େଘାଷ ପି ଜୀବନ େଘାଷ YVY0088286
ପ ୁ /1239051 36 97 729ରଶି ର ନ େଘାଷ ପି ରବି  କମୁାର େଘାଷ JTV2698207
ପ ୁ /1239052 47 97 730ମେହ  କମୁାର େଜନା ପି ଚକଧର େଜନା YVY1287515
ପ ୁ /1239053 42 97 731ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହାପାତ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ YVY1287473
ୀ /1239054 29 97 732େରାଜାଲିନ ମହାପାତ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହାପାତ YVY1287820
ୀ /1239055 42 97 733ରାଜଶୀ ପ ନାୟକ ସା ରଣବୀର ପ ନାୟକ YVY0205229

ପ ୁ /1239056 38 97 734ରଣଦୀପ ପ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0205211
ୀ /1239057 50 97 735ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ YVY0184432
ୀ /1239058 66 97 736ମୀନତୀ ରାୟ ସା ରବି  େଘାସ JTV1646066

ପ ୁ /1239059 46 97 737ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି ଧୁବ ଚରଣ ରାଉତ YVY0336222
ୀ /1239060 41 97 738ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ JTV1529395

ପ ୁ /1239061 74 97 739ଲକ୍ଷଣ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଭୀକରି ଚରଣ ସାହୁ JTV2723070
ୀ /1239062 68 97 740କନକଲତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ଚରଣ ସାହୁ JTV2723179

ପ ୁ /1239063 44 97 741ବିକମାଦିତଯ୍ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ଚରଣ ସାହୁ JTV2723211
ୀ /1239064 66 97 742କ ନା ସରକାର ସା ତପନ ସରକାର OR/06/043/071262
ୀ /1239065 60 97 743ନମିତା ସରକାର ସା ବରୁନ ସରକାର OR/06/043/071263

ପ ୁ /1239066 46 97 744ଜଗନନ୍ ାଥ ସରକାର ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସରକାର OR/06/043/071132
ୀ /1239067 36 97 745େସାନାଲି ସରକାର ପି ତପନ କମୁାର ସରକାର YVY0088310

ପ ୁ /1259068 53 97 746ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବଂସୀଧର ପ ନାୟକ YVY1287861
ୀ /1259069 46 97 747ଶକୁ ଳା ପ ନାୟକ ସା ସେରାଜ ପ ନାୟକ YVY1288133
ୀ /1259070 21 97 748ଶ ା ପ ନାୟକ ପି ସରାଜ ପ ନାୟକ YVY1288521

ପ ୁ /1259071 78 97 749ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ JTV2697977
ୀ /1259072 71 97 750ମ ବୁାଳା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ JTV2697985

ପ ୁ /1259073 43 97 751ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ JTV2723021
ପ ୁ /1259074 39 97 752ଅଚଯ୍ତୁାନ  ସାହୁ ପି ଅନ  କମୁାର ସାହୁ YVY0184416
ପ ୁ /1259075 37 97 753ଯେଶାବ  ସାହୁ ପି ଅନ  କମୁାର ସାହୁ YVY0184408
ୀ /1269076 58 97 754େସବତୀ େବହରା ସା ବାଇଧର େବହରା JTV2698181

ପ ୁ /1269077 36 97 755ଅନାମ େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା JTV2697290
ପ ୁ /1279078 66 97 756େଗାବି  ଚ  ପାତ ପି ହାଡିବ ୁ ପାତ YVY0088328
ୀ /1279079 57 97 757ଲଳିତା ପାତ ସା େଗାବ  ଚ  ପାତ YVY0088336

ପ ୁ /1279080 36 97 758ଜି ଧମର୍ରାଜ ପାତ ପି େଗାବି  ଚ  ପାତ YVY0088369
ପ ୁ /1279081 33 97 759ଜି.ପଥୃୀରାଜ ପାତ ପି େଗାବି ଚ  ପାତ YVY0088377
ୀ /1279082 49 97 760କ ନା ସାଇଁ ସା ଦି ୀର ନ ସାଇଁ YVY0088351

ପ ୁ /1279083 44 97 761ଦି ିର ନ ସାଇଁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ YVY0088344
ୀ /1289084 27 97 762େଲାପାମଦୂା ଆଚାୟର୍ ପି ଧୀେରନ କମୁାର ଆଚାୟର୍ YVY1178573

ପ ୁ /1299085 56 97 765ଦିେନଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ତାରାଚଂଦ ଅଗଵାଲ YVY1227370
ପ ୁ /1299086 36 97 766ନୱନିତ ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ  ଅଗୱାଲ YVY0552133
ୀ /1319087 76 97 772ରଜତ କମୁାର େଦଇ ସା ସବୁାଶ ଚ  େଦଇ OR/06/043/066389
ୀ /1319088 75 97 773ବାସ ୀ ମ ୁ ା ସା ଜଟିଆ ମ ୁ ା YVY0088450
ୀ /1319089 38 97 774ଦି ିଶୀ ନାୟକ ସା ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ରାଉତରାୟ YVY0279679
ପ ୁ /1319090 82 97 775ସବୁାଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ମାଗତୀ ପ ନାୟକ OR/06/043/066390
ୀ /1319091 45 97 776ସଶିତା ପ ନାୟକ ସା ଶଭୁଦୀପ ପ ନାୟକ YVY0088443
ପ ୁ /1319092 45 97 777ଅନନ୍ଦ ପସାଦ ରାଉତରାୟ ପି ସଧୁାକର ରାଉତରାୟ YVY0088468
ପ ୁ /1329093 44 97 778େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV2486686
ୀ /1329094 40 97 779ମଧମିୁତା ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାସ JTV2487932
ପ ୁ /1339095 46 97 780ଶବୁାଶୀଷ ଜୟପକାଶ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2698249
ୀ /1339096 40 97 781ଶା ିଲତା ଜୟପକାଶ ସା ଶବାଶୀଷ ଜୟପକାଶ JTV2722890
ପ ୁ /1339097 51 97 782େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2697969
ୀ /1339098 43 97 783ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା େଦବାଶଷି ନାୟକ YVY0088476
ପ ୁ /1339099 34 97 784ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ YVY0984211
ପ ୁ /1339100 49 97 785ବିକାଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ JTV1562024
ପ ୁ /1339101 44 97 786ବିନୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ JTV1563014
ୀ /1339102 43 97 787ସସିତା ସାମଲ ସା ବିକାଶ କମୁାର ସାମଲ JTV1562016
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ପ ୁ /1339103 34 97 788ବିେନାଦ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ JTV1562248
ୀ /1339104 34 97 789ସାଧନା ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ JTV1563311

ପ ୁ /1349105 72 97 794ବିଜୟ ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ OR/06/043/071224
ୀ /1349106 59 97 795ସକୁା ି ସାମଲ ସା ବିଜୟ ସାମଲ OR/06/043/071215

ପ ୁ /1349107 45 97 796ବିମଳ ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ YVY0428938
ୀ /1349108 41 97 797ନିହାରିକା ସାମଲ ସା ବିନୟ କମୁାର ସାମଲ JTV2698579
ୀ /1349109 40 97 798ଇରାନୀ ସାମଲ ସା ବିମଳ ସାମଲ YVY0428946
ୀ /1349110 56 97 799ପମିଳା ସାଇଁ ସା େକଶବ ସାଇଁ YVY0088518
ୀ /1369111 22 97 800େମାନାଲିସା ଶତପଥି ପି େଲାକନାଥ ଶତପଥି YVY1089499

ପ ୁ /1369112 48 97 801େଲାକନାଥ ଶତପଥି ପି ମାଧବ ଚ  ଶତପଥି JTV2697498
ୀ /1369113 46 97 802ସନିୁତା ଶତପଥି ସା େଲାକନାଥ ଶତପଥି JTV2697480

ପ ୁ /1379114 63 97 803ତପନ କମୁାର ବଳ ପି ଗ ାଧର ବଳ YVY0279687
ୀ /1379115 60 97 804ପଭାତୀ େବେହରା ସା କ୍ଷୀର ସାଗର େବେହରା OR/06/043/067099

ପ ୁ /1429116 28 97 805େସକ ସିରାଜ ଉ ିନ ପି େସକ ସରିଫ ଉ ିନ YVY0845784
ପ ୁ /1449117 29 97 806ଶଭୁଦା ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0551267
ୀ /1459118 36 97 807ରାଧା ଅଗୱାଲ ସା ସ ିଦ ଅଗୱାଲ YVY0552307

ପ ୁ /1459119 35 97 808ପସନ କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରଂଗ ଚରଣ େବେହରା YVY1279405
ପ ୁ /1459120 50 97 809ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ମେୂଷଇ ଦାସ YVY0552505
ୀ /1459121 41 97 810ତିେଲାତମା ଦାସ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ YVY0552414
ୀ /1459122 38 97 811ସିପା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ସା ତୁଷାର କା  ମହାପାତ YVY0687020
ୀ /1459123 47 97 812ଗାୟତୀ େଦବୀ ସା ଲଲାଲ ଶାଓ YVY0552596
ୀ /1459124 45 97 813ସସୀତା େଦବୀ ସା ବରଦା ପସନନ୍  େଗା ାୟତ YVY0552612
ୀ /1459125 31 97 814ରୁବି େଦବୀ ସା ମ ିତ ଶାୱ YVY0552406

ପ ୁ /1459126 25 97 815ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ ଗୁ ା ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଗୁ ା YVY1279066
ପ ୁ /1459127 36 97 816ସମୀରକା  ମହାପାତ ପି ଉମାକା  ମହାପାତ YVY0550558
ୀ /1459128 51 97 817ଜି. ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ଜି. ସରଲୁ YVY0552604

ପ ୁ /1459129 38 97 818ତୁଷାର କା  ମହାପାତ ପି ଉମାକା  ମହାପାତ YVY0552513
ପ ୁ /1459130 23 97 819ସେୁରଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ବଜ କିେଶାର ମଲିକ YVY1280320
ପ ୁ /1459131 21 97 820ନେରଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ବଜ କିେଶାର ମଲିକ YVY1279157
ୀ /1459132 59 97 823ମେନାରମା ମିଶ ସା ଚି ର ନ ମିଶ YVY0810333
ୀ /1459133 32 97 824େସାନାଲି ମିଶ ସା ସମୀର କା  ମହାପାତ YVY0965459

ପ ୁ /1459134 38 97 825ପକାଶଜିତ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି YVY0552497
ପ ୁ /1459135 83 97 831େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ YVY0550566
ୀ /1459136 76 97 832ସାବିତୀ ରାଉତ ସା େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ YVY0550574

ପ ୁ /1459137 49 97 833ଦିଲିପ ରାଉତ ପି େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ YVY0550582
ୀ /1459138 44 97 834ସାଧନା ରାଉତ ସା ଦିଲିପ ରାଉତ YVY0550590

ପ ୁ /1459139 21 97 835ଭାରତ ଭୂଷଣ ରାଉତ ପି ଦିଲିପ ରାଉତ YVY1245992
ପ ୁ /1459140 67 97 837ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ YVY0552158
ୀ /1459141 63 97 839ଶା ୀଲତା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ YVY0552315

ପ ୁ /1459142 42 97 840ଶା ନୁ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ YVY0552141
ୀ /1459143 30 97 844ଟିନା ସାହୁ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0552323
ୀ /1459144 43 97 845ଶୀୟା ଶମିର୍ ା ସାହୁ ସା ଅନ  ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0686261

ପ ୁ /1459145 57 97 846ଲଲାଲ ଶାଓ ପି ବାେଲଶର ଶାଓ YVY0552273
ପ ୁ /1459146 34 97 847ମ ିତ ଶାଓ ପି ଲଲାଲ ଶାଓ YVY0552281
ୀ /1459147 39 97 848କ ନା େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ YVY0686857

ପ ୁ /1459148 43 97 849ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ YVY0686840
ପ ୁ /1469149 27 97 850ସନିୁଲ ଜିତ େଜମସ ପି ବିଶଜିତ େଜମସ YVY0720284
ୀ /1479150 49 97 851କଲଯ୍ାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଜଯ୍ାତି ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0687087
ୀ /1479151 69 97 852ପମିଳା େବେହରା ସା ପାଣ ୁେବେହରା YVY0687236
ୀ /1479152 61 97 853ପତୀମା େବେହରା ସା େଗାେଲଖ େବେହରା YVY0687186
ପ ୁ /1479153 39 97 854ଚି  ର ନ େବେହରା ମା ପତିମା େବେହରା YVY0687178
ୀ /1479154 36 97 855ମାମିନା େବେହରା ସା ଚି  ର ନ େବେହରା YVY0687160
ୀ /1479155 79 97 856ବିଳାସ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ YVY0687210
ୀ /1479156 60 97 857ଶା ି ଦାସ ସା ରାମହରି ଦାସ YVY0687244
ପ ୁ /1479157 72 97 858େମାହନ ଲାଲ ଗୁ ା ପି ରାମ ପତାପ ଗୁ ା YVY0686774
ପ ୁ /1479158 47 97 859ହରିଶ ଗୁ ା ପି େମାହନଲାଲ ଗୁ ା YVY0686766
ୀ /1479159 46 97 860ମାୟା ଗୁ ା ସା ହରିଶ ଗୁ ା YVY0687061
ୀ /1479160 38 97 861ଅଂଜନା ଗୁ ା ସା ହରିଶ ଗୁ ା YVY1089291
ୀ /1479161 23 97 862କାଜଲ ଗୁ ା ପି ହରିଶ ଗୁ ା YVY1089242
ପ ୁ /1479162 22 97 863ୟଶ ଗୁ ା ପି ହରିଶ ଗୁ ା YVY1089143
ପ ୁ /1479163 71 97 864ରଘନୁାଥ ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି YVY0686303
ୀ /1479164 57 97 865ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ରଘନୁାଥ ମହା ି YVY0686295
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ପ ୁ /1479165 48 97 866ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବାବାଜି ଚରଣ ମହା ି YVY0687103
ୀ /1479166 46 97 867ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି YVY0687095
ୀ /1479167 55 97 868ସେୁଲାଚନା ପରମାଣିକ ସା ରଘନୁାଥ ପରମାଣିକ YVY0687228

ପ ୁ /1479168 34 97 869ପଫଲୁ କମୁାର େପାଥାଳ ପି େମହ  େପାଥାଳ YVY0686352
ପ ୁ /1479169 64 97 870ସାଧ ୁପଧାନ ପି ଶତୃଘନ୍ ପଧାନ YVY0686329
ପ ୁ /1479170 38 97 871ଚି ର ନ ପଧାନ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ପଧାନ YVY0686337
ୀ /1479171 36 97 872ଝୁନାରାଣୀ ପଧାନ ସା ଚି ର ନ ପଧାନ YVY0686345
ୀ /1479172 56 97 873କନକ ପଭା ସାହୁ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ YVY0686709

ପ ୁ /1479173 55 97 874ଶାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY0686691
ୀ /1479174 28 97 875େସୗମଯ୍ାଶୀ ସାହୁ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ YVY0686287
ୀ /1479175 26 97 876ଇତିଶୀ ସାହୁ ପି ସାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ YVY1201078

ପ ୁ /3279176 23 97 878େହମଂତ ସିଂହ ପି ପାନ ସିଂହ YVY1140441
ପ ୁ /9999177 66 97 879ଯଧିୁ ିର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YVY1140383
ୀ /999999178 25 97 880ନିସା କମୁାରୀ ସା ସଚିନ ଶମର୍ା YVY1178474
ୀ /999999179 46 97 881ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ନାଇକ ସା ରାଜୀବ ପ ନାଇକ YVY1089382
ୀ /999999180 43 97 882ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୁ YVY1163567
ୀ /999999181 42 97 883ସଂଜୂଲତା ସାହୂ ସା ପଦି ା କମୁାର ସାହୂ YVY1170851
ୀ /999999182 26 97 884ରସୀତା ସାହୂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୂ YVY1178557
ୀ /999999183 25 97 885ଦିବ୍ଯାରାନୀ ସାହୂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୂ YVY1170877

ପ ୁ /Agricult9184 44 97 889ସ ୀତ ସାହୂ ପି ହାଡିବଂଧ ୁସାହୂ YVY1193960
ପ ୁ /AT-Chaul9185 22 97 890ସଭୁାଶୀଷ ଭ  ପି ସକୁା  ଭ  YVY1212877
ୀ /AT-MAITR9186 37 97 891ଦି ୀ ଅଭିଗ୍ନ୍ଯାତା ବିସ୍ଵାଲ ସା ଜୟା ପକାଶ ଗରୁୁ RWX0473199

ପ ୁ /C/O SASA9187 27 97 892ସଯୂର୍ନ୍ସ ୂେଶଖର ମହାପାତ ପି ସାସଣ୍କା କମୁାର ମହାପାତ YVY1140847
ୀ /Cuttack9188 23 97 893ଏଏଶ୍ଵଯର୍ା େବେହରା ପି ନିମାଈ ଚରଣ େବେହରା YVY1276674

ପ ୁ /Mahimana9189 21 97 899ସିଧାଥର୍  ପୁ ୀ ପି ବହାନଂଦ ପୁ ୀ YVY1281450
ପ ୁ /MOTIBIHA9190 40 97 900ସଂଦୀପ କମୁାର ନାୟକ  ପି ହରିବଂଧ ୁନାୟକ YVY1193911
ୀ /NEHERU CO9191 21 97 901େଗଲୀନା ସାହୂ ପି ବିଚିତ େମାହନ Odisha YVY1123710
ୀ /NUABAZAR9192 21 97 902ପଣୁିର୍ମା ରାଣୀ େଖଟି ମା ଲକ୍ଷୀ େକ୍ଷତୀ YVY1199454
ୀ /Srikhetr9193 51 97 903ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ YVY1289875
ୀ /39194 52 97 904ଜୟ ି ପାତ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ପାତ JTV1626241

ପ ୁ /69195 29 97 908ରୁଦ ପତାପ ମହା ି ପି ରାମ ଚ  ମହା ି YVY0686238
ପ ୁ /89196 59 97 909ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି ସକୁେଦବ ଦାସ JTV2698363
ୀ /89197 57 97 910ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ JTV2698371

ପ ୁ /89198 28 97 911ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ YVY0686204
ପ ୁ /099199 24 97 912ପତ୍ଯଶୁ କମୁାର ବାରିକ ପି ପତାପ ଚଦ ବାରିକ YVY1298967
ୀ /129200 62 97 917ଉଦୟ ି ପ ା ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପ ା JTV2570943

ପ ୁ /129201 37 97 918ରାଜିବେଲାଚନ ପ ା ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପ ା YVY1292291
ପ ୁ /129202 37 97 919ରାେକଶ ପ ା ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା YVY1292309
ୀ /129203 68 97 920ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଦୁଃଶାଷନ ସାହୁ YVY0896753

ପ ୁ /139204 54 97 922େକୖଳାଶ ବୁବୁ ସାଇଁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାଇଁ YVY0815092
ୀ /139205 47 97 924ସଦୁକ୍ଷୀଣା ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ବୁବୁ ସାଇଁ JTV1648575
ୀ /139206 23 97 925ଈପସିତା ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ବୁବୁ ସାଇଁ YVY1100718

ପ ୁ /159207 59 97 929ଅଭଯ୍ଦୁୟ େମାହନ ମିଶ ପି ମନେମାହନ ମିଶ JTV1648567
ପ ୁ /169208 39 97 930ରବି କମୁାର େଜୖନ ପି ନେରଶ କମୁାର େଜୖନ JTV1561414
ପ ୁ /179209 52 97 931କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YVY0392571
ୀ /179210 47 97 932ମମତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ YVY0392589

ପ ୁ /209211 49 97 937ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/066291
ପ ୁ /229212 67 97 939ଭମରବର େବେହରା ପି ବହାନ  େବେହରା JTV1531904
ୀ /229213 61 97 940ନିରୁପମା େବେହରା ସା ଭମରବର େବେହରା JTV1531854
ୀ /229214 39 97 941ସାଗତିକା େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା JTV1531870
ପ ୁ /239215 28 97 942ଆନ  କମୁାର ମା ଜାୟତୀ େଦଵୀ YVY1089630
ୀ /239216 31 97 943ଚୀନଯୀ ସାହାନୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହାନୀ YVY1077635
ପ ୁ /239217 57 97 944ଶଶୀଭୂଷଣ ଶମର୍ା ପି ଶବି ଚରଣ ଶମର୍ା JTV2697720
ୀ /249218 48 97 949ରୀତା ପ ା ସା ଚି  ର ନ ପ ା YVY0780460
ପ ୁ /249219 23 97 950ସମିୁତ୍ କମୁାର ପ ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YVY1042522
ପ ୁ /259220 90 97 951ଉ ବ ଦାସ ପି ଦିଗାମର ଦାସ YVY0392555
ପ ୁ /259221 39 97 952ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV1581271
ୀ /259222 61 97 953ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ବିଧାନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0392753
ପ ୁ /259223 51 97 954ଶ ର ମହାରଣା ପି ଚି ାମଣୀ ମହାରଣା YVY0780445
ୀ /259224 48 97 955ଭାରତୀ ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା YVY0780452
ପ ୁ /269225 41 97 956ସଯୁଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ JTV1485093
ୀ /279226 26 97 957ଦିବଯ୍ାେଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0780437
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ୀ /279227 76 97 958ସକୁମୁାରୀ ସାହୁ ସା େଗାେଲଖ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/068159
ପ ୁ /279228 54 97 959ପଦି  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/068161
ୀ /279229 50 97 960ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ JTV1626647
ୀ /289230 30 97 961ପି ି  ନାୟକ ସା ରାଜା ନାୟକ YVY1077619
ୀ /289231 79 97 962ଶଶ ିସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ JTV1664267
ୀ /299232 29 97 963ଧରିତୀ ଓଝା ପି ରେମଶ ଚ  ଓଝା YVY0392795
ୀ /309233 34 97 964କାଦମିନୀ ରାଉତ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ YVY0686279

ପ ୁ /309234 49 97 965ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ YVY0551838
ୀ /309235 39 97 966ଝରଣା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ YVY0551820
ୀ /329236 50 97 970କି ା ରାଣୀ ପ ା ସା ବିଶଜୀତ ପ ା YVY0743518

ପ ୁ /329237 30 97 971ସି ା  କମୁାର ପ ା ପି ବିଶଜୀତ ପ ା YVY0743526
ପ ୁ /339238 22 97 972ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ବିେବକାନ  ଦାସ YVY1100734
ପ ୁ /339239 28 97 973ରାେକଶ ଷଡ ୀ ପି େବଣଦୁର ଷଡ ୀ YVY0686212
ପ ୁ /359240 44 97 974ଜନସନ ନାୟକ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ନାୟକ YVY0686220
ୀ /369241 33 97 975ରିତୁ ସିଂହ ସା ନିଭର୍ ୟ ନାରାୟଣ ସିଂହ YVY0686253
ୀ /379242 39 97 976ଶଭୂଶୀ ସତୁାର ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସତୁାର YVY0550855
ୀ /379243 33 97 977ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସତୁାର ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସତୁାର YVY0550780

ପ ୁ /389244 69 97 978ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି ପଭାକର ମିଶ YVY0780429
ପ ୁ /389245 59 97 979େକଶବ ଚରଣ ସାଇଁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାଇଁ YVY0088500
ପ ୁ /399246 55 97 980େଗାବ ର୍ ନ ପାଣୀଗାହୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଣୀଗାହୀ JTV1583970
ୀ /399247 30 97 981ସରସତୀ ପଧାନ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ପଧାନ YVY0687251
ୀ /399248 30 97 982ଲିପସିତା ସାମଲ ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ସାମଲ YVY0687079
ୀ /429249 28 97 983େସୗମଯ୍ା େସାନାଲୀ ବିଶାଳ ସା ଅମିତାଭ ବିଶାଳ YVY1054626
ୀ /429250 45 97 984ବିଣା େଦବୀ ସା ସରୁାରୀ ଶମର୍ା YVY1020320
ୀ /429251 34 97 985କାମିନୀ ମହା ି ସା ତାପସ ରଂଜନ ମହା ି YVY1020361

ପ ୁ /429252 26 97 986ନ  ନ ନ ନ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ନ YVY0780411
ପ ୁ /429253 24 97 987ବିେବକ ଶମର୍ା ପି ମରୁାରୀ ଶମର୍ା YVY1020379
ପ ୁ /449254 24 97 988ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0965418
ପ ୁ /459255 102 97 989ସିବାସ ୁ ର ଦାସ ପି ନ ାକିେଶାର ଦାସ YVY1077627
ୀ /479256 31 97 990ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ପ ଜ ମହାରଣା YVY0780403
ୀ /479257 35 97 991ବନସିତା ପରିଡା ସା ସଜିୁତ କମୁାର ପରିଡା YVY0815027
ୀ /529258 23 97 992ସମିୁତା ସାହୁ ସା େଦବବତ ସାହୁ YVY1042563
ୀ /549259 26 97 993େଜଯ୍ାତି ମୟୀ ନାୟକ ସା ଗଂଗାଧର ନାୟକ YVY1055656
ୀ /629260 26 97 994ଶମିର୍ ା ସାହୁ ପି ଅଗ ି କମୁାର ସାହୁ YVY1054618
ୀ /629261 25 97 995ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ଅଗ ି କମୁାର ସାହୁ YVY1042613
ୀ /639262 25 97 996ସସିତା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY1042530

ପ ୁ /669263 24 97 997ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କନୁାପଭା ସାହୁ YVY1020353
ୀ /699264 48 97 998ମମତା ସାଇଁ ସା ଅଭୟ ସାଇଁ JTV2487742

ପ ୁ /699265 23 97 999ତନୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1042605
ୀ /749266 22 97 1000େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY1100783

ପ ୁ /749267 26 97 1001ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧେନଶର ସାଇଁ YVY0780387

/759268 22 97 1002ରାହୁଲ ସାଇଁ ମା ଡଲି ସାଇଁ YVY1100742
ୀ /769269 39 97 1003ଦମୟ ୀ ମହାପାତ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ KXP1607464

ପ ୁ /789270 26 97 1004ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ YVY0780379
ପ ୁ /809271 78 97 1005ବାବାଜୀ ଚରଣ ବ ିଆ ପି ଲକି୍ଷଧର ବ ିଆ YVY1077676
ପ ୁ /819272 30 97 1006ସବୁଳ ସାଇଁ ପି ଅଜୁ ସାଇଁ YVY1089689
ପ ୁ /819273 27 97 1007ମିହିର ସାଇଁ ପି ଅଜୁ ସାଇଁ YVY0780361
ପ ୁ /819274 26 97 1008ପପ ୁସାଇଁ ପି ଅଭୟ ସାଇଁ YVY0780353
ୀ /839275 23 97 1009େଦବସୀତା େସଠୀ ପି ଉଲାସ କମୁାର େସଠୀ ଉଲାସ YVY1158823
ୀ /849276 25 97 1010େରଣକୁା େସଠି ପି ସିମାଦୀ େସଠି YVY1042480
ୀ /849277 24 97 1011ବୁ ି େସଠି ପି ସିମାଦୀ େସଠୀ YVY1042548
ୀ /849278 26 97 1012ରାଜଶୀ ସବୁୁ ିରାୟ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ସବୁୁ ିରାୟ YVY1100767
ୀ /889279 54 97 1013ଆରତୀ ମହାପାତ ସା ଶବି ମହାପାତ YVY0780346
ୀ /889280 29 97 1014ସେ ାଷି ସାହୁ ସା ଅ ତୁାନ  ସାହୁ YVY1020338
ପ ୁ /939281 26 97 1015ସବୁତ ମହାରଣା ପି ମନୁ ମହାରଣା YVY0780338
ପ ୁ /969282 22 97 1016େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ଓଝା ପି ଊେମଶ ଚଂଦ ଓଝା YVY1089663
ପ ୁ /989283 93 97 1017ଛାୟାକା  େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା YVY0780312
ୀ /989284 44 97 1018ପତିମା ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  େବେହରା YVY0780320
ୀ /989285 52 97 1019ସସିତା ମହାରଣା ସା ଧରଣୀଧର ମହାରଣା YVY1020346
ପ ୁ /999286 23 97 1020ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ତିେଲାଚନ ମହାରଣା YVY1126416
ପ ୁ /999287 22 97 1021ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ତିେଲାଚନ ମହାରଣା YVY1100791
ୀ /1009288 30 97 1022କାେବରୀ ମହାରଣା ସା ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା YVY1100775
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ପ ୁ /1009289 23 97 1023ସପିୁୟ ମହାରଣା ପି ସଶୁା  କମୁାର ମହାରଣା YVY1042506
ୀ /1019290 45 97 1024ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା େହମ  କମୁାର ମହାରଣା JTV1485200
ୀ /1019291 27 97 1025ଡଲି ମହାରଣା ପି ତପନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0965426

ପ ୁ /1019292 27 97 1026ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ତପନ ମହାରଣା YVY1100759
ପ ୁ /1019293 22 97 1027େସୗମଯ୍ ର ନ ମହାରଣା ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାରଣା YVY1089671
ୀ /FLAT NO.9294 62 97 1028ସଦୁଶର୍ନ େଘାଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର େଘାଶ YVY1162833

ପ ୁ /1079295 28 97 1029ର ୀତ କମୁାର - େସାନୀ ଶମର୍ା YVY1278811
ୀ /1109296 41 97 1030ସବିତା ପ ା ସା ସଶୁା  ପ ା YVY1073774

ପ ୁ /1189297 29 97 1032ର ନ େବରା ପି ରବିନ େବରା YVY0780304
ପ ୁ /1189298 27 97 1033େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YVY0780270
ୀ /1189299 26 97 1034ରଶିତା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0780296
ୀ /1189300 34 97 1035େମାନାଲିସା ଷଡ ୀ ସା ସ ିବ ସାହୁ YVY0780288
ୀ /1199301 33 97 1036ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େସନ ସା ବିେନାଦ େବଣଧୁର େସନ YVY1100825
ୀ /1239302 25 97 1037ସାବନା ପରୱିନ୍ ସା େଶଖ୍ ମତଲୁୁବ୍ ଅଲୀ YVY1072842
ୀ /1239303 41 97 1038ଶଭୁସିତା ସରକାର ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସରକାର YVY0935650
ୀ /1259304 37 97 1039ନଳିନୀପଭା ମହାପାତ ସା ଅମେରଂଦ ମହାପାତ YVY1299643

ପ ୁ /1299305 69 97 1040ରେମଶ ଚ  ଅଗୱାଲ ପି ତାରାଚା  ଅଗରଓାଲ YVY0552125
ପ ୁ /1299306 33 97 1041େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ YVY0780262
ପ ୁ /1299307 52 97 1042ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ମାଧବ େସଠୀ YVY0815035
ୀ /1299308 48 97 1043ପାବର୍ ତୀ େସଠୀ ସା ଅକ୍ଷୟ େସଠୀ YVY0815043
ୀ /1379309 57 97 1044ସିତା ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି ବଂସୀଧର ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YVY1279892

ପ ୁ /1379310 43 97 1045େଦବାଶଶି ଦାସ ପି ଞାନର ନ ଦାସ YVY1276625
ୀ /1379311 21 97 1046ଶବିାନୀ ମାଝୀ ପି ରବି ମାଝୀ YVY1279959

ପ ୁ /1459312 59 97 1047ଶୀପତି ଭୂଷଣ ମିଶ ପି େଗାବିଂଦା ଚଂଦ ମିଶ YVY1277789
ୀ /1459313 52 97 1048େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମିଶ ସା ଶୀପତି ଭୂଷଣ ମିଶ YVY1278084
ୀ /1479314 34 97 1049ପ ୁ ା ଦାଶ ସା ରେମଶ ଦାଶ YVY0965434

ପ ୁ /1489315 72 97 1050ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ସନତ୍ କମୁାର ରାୟ େଚୗଧରୁୀ YVY0896399
ୀ /1489316 53 97 1051ସଂଘମିତା ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ େଚୗଧରୁୀ YVY0896415

ପ ୁ /1489317 31 97 1052ଅବିନାଶ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ େଚୗଧରୁୀ YVY0896431
ୀ /1519318 44 97 1053ମନସିନୀ ପେଟଇ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ପେଟଇ YVY1298942

ପ ୁ /1519319 54 97 1054ସଂଜୀବ କମୁାର ପେଟଲ ପି ସେବର୍ ସର ପେଟଲ YVY1298538
ପ ୁ /1519320 23 97 1055ତାରା ପସନନ୍ ପେଟଲ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ପେଟଲ YVY1298959
ପ ୁ /1719321 37 97 1056ପଂଚାନନ ଦାସ ପି େଚମା ଚରଣ ଦାସ YVY1193945
ୀ /2369322 26 97 1057ପରୱିନ େବଗମ ପି କାଲା େସକ YVY0815019

ପ ୁ /2849323 43 97 1058ସଭୁଜିତ ସାହୁ ପି ହାଡିବଂଧ ୁସାହୁ YVY1128248
ପ ୁ /Plot No.9324 23 97 1059େଗାପାଳ କୃ  େବେହରା ପି ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା YVY1255983
ପ ୁ /Plot No.-9325 23 97 1060ଧନଂଜୟ କର - େସୗଭାଗ୍ଯଲକ୍ଷୀ କର YVY1139468
ୀ /542/E9326 24 97 1061ତୃଶନ୍ା ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY1154913

ପ ୁ /598/B9327 38 97 1062ବଦୀ ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ ପି ବଜକିେଶାର ରାଉତରାୟ YVY1289834
ୀ /6749328 27 97 1063ଦିବଯ୍ା ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY1119619
ୀ /7299329 24 97 1064ଶଭୁଶୀ ସାହୂ◌ୁ ପି ସମୀର କମୁାର ସାହୂ◌ୁ YVY1089978
ୀ /8839330 22 97 1065ସି ଲୁ ମହା ି  ପି ପଦି  ମହା ି  YVY1248020
ୀ /8839331 43 97 1066ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ମାନସ ର ନ ମହା ି YVY0896316

ପ ୁ /9569332 29 97 1067ପସନନ୍ ାଜୀତ େମାହରନା ପି ପସାଂତ କମୁାର େମାହରନା YVY1072669
ୀ /9579333 48 97 1068ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ ସା ଅଭଯ୍ଦୁୟ େମାହନ ମିଶ YVY0896282

ପ ୁ /9999334 24 97 1069ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ୃ ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ୃ ି YVY1042571
ପ ୁ /9999335 23 97 1070ଅବିନାଶ ରାୟ ପି ଅଭୟ କମୁାର ରାଉଳ YVY1042589
ପ ୁ /9999336 27 97 1071ଜଗା େସଠୀ ପି ସିମାଦି େସଠୀ YVY0896233
ପ ୁ /Plot no-9337 37 97 1072ସାଗତ ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ YVY1139013
ପ ୁ /14109338 23 97 1073ହସର୍ା ବୂବନ୍ ା ପି େଗାପାଳ କମୁାର ବୂବନ୍ା YVY1077486
ୀ /16469339 25 97 1074ନିକ୍ଷିତା ସାହୁ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YVY0896258
ୀ /734/k/29340 27 97 1075ନ ିନୀ ଶମର୍ା ପି େକୖଳାସ ଶମର୍ା YVY0896621
ପ ୁ /734/k/29341 26 97 1076ସଜିୁତ ଶମର୍ା ପି େକୖଳାସ ଶମର୍ା YVY0896605
ୀ /99999342 27 97 1077ପିୟ ା ପାତ ପି ପରୀକ୍ଷିତ ପାତ YVY1100817
ୀ /1009/B/29343 23 97 1078େନହା ସାଇଁ ପି ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ YVY1190511
ପ ୁ /1631/C/49344 26 97 1079ପତ୍ଯଶୁ େମାହ ି ପି ବିଜୟା କମୁାର େମାହ ି YVY1154947
ପ ୁ /999999345 25 97 1080ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାତ ପି ପରୀକି୍ଷତ ପାତ YVY1100809
ୀ /PLOT NO-39346 28 97 1081ଶନୂ ିନୀ ମହା ି ମହା ି ପି ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି YVY1256205
ପ ୁ /456/13679347 25 97 1082ସନୁୀଲ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା YVY1305341
ପ ୁ /Plot No.9348 27 97 1083େବଦଵଯ୍ାଶ ନାୟକ - ନିହାରିକା େସନାପତି YVY1139211
ୀ /858/14149349 58 97 1084ଚ ନା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ YVY0843219
ପ ୁ /c/192, Sh9350 24 97 1085ରାେଜଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ YVY1309863
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1

ପ ୁ /40/1949351 37 97 1086େସୗମ୍ଯା ର ନ ବିସ୍ଵାଲ soum ପି ପଣୂର୍ଚ  ବିସ୍ଵାଲ YVY1310077
ୀ /SASTRINA9352 22 97 1087ନିରଜା ରାୟ ପି ସାରଦା ପସନନ୍  ରାୟ YVY1313758

ପ ୁ /PRATIVA 9353 20 97 1088ପିୟାଂଶ ୁପତିହାରୀ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ସାରଥୀ ପତିହାରୀ YVY1314202
ୀ /12499354 20 97 1089ଅକଂକ୍ଷ୍ଯା ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY1314392
ୀ /1299355 23 97 1090ସାଇ ଶ ା ମହାପାତ - ସାଇ ସଧୁା ମହାପାତ YVY1315209
ୀ /PLOT NO-19356 20 97 1091ସଶୁୀ ପିୟ ା ନାୟକ ପି ଜନାଦର୍ ନ ନାୟକ YVY1315357

ପ ୁ /plot no 49357 21 97 1092ଦୀପକ ବଡତଯ୍ା ବଡତଯ୍ା - ସିମାଚଳ ଦାସ YVY1318617
ପ ୁ /plot no 49358 23 97 1093ଦିଲୀପ ବଡତଯ୍ା ବଡତଯ୍ା - ସିମାଚଳ ଦାସ YVY1318658
ପ ୁ /ward no 59359 22 97 1094ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେ ାଷ ମହାରାଣା YVY1319284
ୀ /591/A9360 22 97 1095ଅଂକିତା ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY1321462

ପ ୁ /279361 24 97 1096ବବୁଲ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ YVY1326941
ପ ୁ /239362 31 97 1097ସମିୁତ ଶମର୍ା ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଶମର୍ା YVY1326958
ୀ /429363 22 97 1098ସି ଲ ମହା ି ପି ପଦି  ମହା ି YVY1326982

ପ ୁ /MAHIMA N9364 19 97 1099ଜଗେମାହନ ପୁ ୀ ମା ଅଲିଵା  YVY1326990
ୀ /1369365 19 97 1100ସଣର୍ଲିପା ଶତପଥୀ ପି େଲାକନାଥ ଶତପଥୀ YVY1327006
ୀ /2/2059366 86 97 1101େସବତୀ କର - କମଳା କାଂତ କର YVY1333780
ୀ /429367 18 97 1102ସୀତାଶ ିମହା ି ପି ପିୟୁଷ ର ନ ମହା ି YVY1334515

ପ ୁ /259368 18 97 1103ୟଶରାଜ ମହାରଣା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାରଣା YVY1334523
ୀ /00119369 18 97 1104ଶୁତି ସହୁାନୀ ମହାରଣା ମା ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା YVY1337336
ୀ /SASTRI N9370 22 97 1105ସସିତା ସାଇଁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ YVY1337708
ୀ /PLOT NO-9371 26 97 1106ସାଗରିକା ସାହୂ ସା ଓମ ପକାଶ ସାହୂ YVY1339472
ୀ /NUAPADA 9372 24 97 1107ପତିମା ଯାଦାଵ - ସେରାଜ କାଂତା ଦାଶ YVY1347111

ପ ୁ /NUAPADA 9373 29 97 1108ପି  ୁକମୁାର ଯାଦାଵ - ସେରାଜ କାଂତା ଦାଶ YVY1347582
ୀ /SASTRI N9374 50 97 1109ବାସନୃ◌ି ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ YVY1349380
ୀ /592/A9375 20 97 1110ସପୁଭା ସାହୂ ପି ଏକାଦିଶୀ ସାହୂ YVY1349901

ପ ୁ /PLOT NO -9376 28 97 1111ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ େଭାଲ େଭାଲ ପି ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ େଭାଲ YVY1349976
ପ ୁ /3019377 44 97 1112ସ ୀତ କମୁାର ସାହୂ ସାହୂ ପି ହାଡିବଂଧ ୁସାହୂ YVY1350008
ୀ /019378 24 97 1113ମାମଅଲି ନାଥ ମାମଅଲି ନାଥ ସା ମନୂା ସିଂହ ମନୂା ସିଂହ YVY1350107

ପ ୁ /2149379 19 97 1114େନୖକାଂତ େମାହ ି ପି କାମିନୀକାଂତ େମାହ ି YVY1350149
ପ ୁ /810/C/19380 18 97 1115Santosh Kumar Sethi Sethi ପି ସଜୁୀତ କମୁାର େସଠୀ YVY1350156
ୀ /C/O-SATY9381 20 97 1116ଉପାସନା ପ ନାଯକ ପି ସତ୍ଯପୀର ପ ନାଯକ YVY1350172
ୀ /1329382 37 97 1117ଛବି ପଧାନ ସା ସଶୁା  ପଧାନ YVY1350206

ପ ୁ /NUAPADA9383 18 97 1118ଆଦିତ୍ଯ େଶଖର ସାମଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାମଲ YVY1350255
ୀ /1349384 76 97 1119ଅଂଜନା ମଲିକ ସା କୃ  ଚଂଦ ମଲିକ YVY1350347

ପ ୁ /Plot No 49385 18 97 1120ମନୀଷ୍ ସାହୁ ପି ମେହସର ସାହୁ YVY1350354
ପ ୁ /557/F9386 23 97 1122ବାଦଲ ସାହୁ ପି ବିଚିତାନ  ସାହୁ YVY1350404
ପ ୁ /1341/909387 29 97 1123ପଵନ ଵମର୍ା ଵମର୍ା ପି ନେରଶ କମୁାର ବମର୍ା YVY1350461
ୀ /24129388 18 97 1124ଗାୟତୀ ସାରକର ପି େଗୗତମ ଚଂଦ ସାରକର YVY1350495

ପ ୁ /159389 18 97 1125ନେରଶ ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY1350727
ପ ୁ /302F9390 19 97 1126ରୂେଦପିର୍ତ ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY1350891
ପ ୁ /Plot No 49391 51 97 1127ମେହଶର ସାହୁ ପି େଭାେଳାଶର ସାହୁ CDH0738039
ପ ୁ /5699392 25 97 1128ହିତିଶ ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY1355205
ୀ /Om shree9393 18 97 1129େମାନାଲି ପୁ ୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପୁ ୀ YVY1355221
ୀ /Om Shree9394 20 97 1130େସାନାଲୀ ପୁ ୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପୁ ୀ YVY1355239

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.54 of has been duly published as per the provisions of Odisha municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    dd-mm-yyyy

Election Officer Seal and Signature
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