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େଭାଟର ପରିଚୟପତ ନଂ

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 1ବୁଥ ନଂ-

ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /01 33 76 1େରାଜଲୀନ େଜନା ସା େଦବାସିସ ପ ନାଯକ YVY1140177
ୀ /02 26 76 2ପଗ୍ନ୍ଯା ପରମିତା ମଲିକ ପି ପେମାଦ ମଲିକ YVY1140235

ପ ୁ /03 22 76 3ସିବା ପସାଦ ମଲିକ ପି ପେମାଦ ମଲିକ YVY1140243
ୀ /04 58 76 4ସ କୁ୍ତା ପ ନାଯକ ସା ଦିଲିପ ପ ନାଯକ YVY1140193

ପ ୁ /05 36 76 5େଦବାସିସ ପ ନାଯକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାଯକ YVY1140185
ପ ୁ /06 32 76 6ସଭୁାଶୀଷ ପ ନାଯକ ପି ଦିଲିପ ପ ନାଯକ YVY1140169
ୀ /007 77 76 7ଗଯ୍ାସ କଆୁଁର ସା ସି ର ଚଂଦ ଶମର୍ା YVY1225234

ପ ୁ /Bhaddimu8 22 76 8କାହନ୍  ୁେଭାଇ ପି ଟୁନା େଭାଇ YVY1286137
ୀ /Bhadimul9 30 76 9ପ ୁ ିର୍ମା େଭାଇ ପି ବୁଲା େଭାଇ YVY1286632

ପ ୁ /Bhadimul10 27 76 10ନୀଲୂ େଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ YVY1285279
ୀ /Bhadimul11 25 76 11ରୁବୀନା େଭାଇ ସା ସକୁା  କମୁାର େଭାଇ YVY1285113
ୀ /Bhadimul12 23 76 12ଇଲା େଭାଇ ପି ଶରତ େଭାଇ YVY1285063
ୀ /Bhadimul13 22 76 13ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ େଭାଇ ପି ଛବି  େଭାଇ YVY1286582
ୀ /Bhadimul14 20 76 14ଜାନକୀ େଭାଇ ପି ପହଲାଦ େଭାଇ YVY1286053

ପ ୁ /Bhadimul15 21 76 15ଚ ନ ଦଲାଇ ପି ଦିଲିପ ଦଲାଇ YVY1285329
ପ ୁ /Bhadimul16 30 76 16ସାବିତୀ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY1285154
ପ ୁ /Bhadimul17 24 76 17ସଭୁମ ମହା ି ପି ଚି ରଂଜନ ମହା ି YVY1285741
ପ ୁ /Bhadimul18 21 76 18ପଶା  ମହା ି ପି େହମ  କମୁାର ମହା ି YVY1285667
ପ ୁ /Bhadimul19 36 76 19ମଦନ କମୁାର େଭାଇ ପି ବାବାଜୀ େଭାଇ YVY1286780
ପ ୁ /debdndra20 66 76 20ରବୀ  ସାହୂ - ତିେଳା ମା ସାହୂ YVY1280288
ୀ /debedndr21 70 76 21ପଭାତୀ ପରମାଣୀକ ସା ମଣି ପରମାଣୀକ YVY1283175

ପ ୁ /debendra22 78 76 22ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଟସିଂହ YVY1283696
ୀ /debendra23 65 76 23ଜୟଂତୀ ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY1279793

ପ ୁ /debendra24 41 76 24ସନୁୀଲ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY1284348
ପ ୁ /debendra25 33 76 25ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY1284355
ୀ /debendra26 27 76 26ଜସମ ୀ ଦାସ ସା ଅନିଲ ଦାସ YVY1283118
ୀ /debendra27 21 76 27ସମିୁତା ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ YVY1283191

ପ ୁ /debendra28 56 76 28ଲଳିତ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ YVY1283712
ୀ /debendra29 44 76 29ମିନତୀ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦିବାକର ନାୟକ YVY1283720
ୀ /debendra30 62 76 30ସକୁା ୀ ନାଥ ସା କଟିଆ ନାଥ YVY1279926
ୀ /debendra31 31 76 31ବବି ସାହୂ ସା କାହନ୍ ଚରଣ ସାହୂ YVY1284926
ୀ /KANEHI P32 36 76 32ସକୁଲତା େଭାଇ ପି ଧରୁୁବ େଭାଇ YVY1282607
ୀ /KANEHI P33 22 76 33ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େଭାଇ ସା ସଜୁୀତ କମୁାର େଭାଇ YVY1283472
ୀ /KANEHI P34 25 76 34ଶମର୍ୀ ା ପାଣି ସା ବିଚିତ ପ ା YVY1284256
ୀ /KANEHI P35 19 76 35ପଟିଖ୍ଯା ପତି ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ପତି YVY1282656
ୀ /KANEHI P36 26 76 36େମାନାଲିସା ପୁ ୀ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ପୁ ୀ YVY1283357
ୀ /KANEHIPU37 27 76 37ରୂବୀ େଭାଇ ସା େସୗଭାଗ୍ଯ ଦାସ YVY1280254
ୀ /KANEHIPU38 25 76 38ଗୀତାଂଜଳୀ ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା ା େଭାଇ YVY1280197

ପ ୁ /KANEHIPU39 21 76 39ଅଭିରାମ ପ ା ପି େତୖେଲାକ୍ଯ ପ ା YVY1280072
ପ ୁ /KANEHIPU40 19 76 40େସାମନାଥ ପ ା ପି ଶୀମ  ଚଂଦ ପ ା YVY1279041
ୀ /KANEHIPU41 25 76 41ସଚୁରିତା ପାଣୀ ପି ପିତାମର ପାଣୀ YVY1280379
ୀ /KANEHIPU42 47 76 42ଜାନକୀ ପରିଡ଼ା ପି େଲଟ େକସବ ଚଂଦ ପରିଡ଼ା YVY1279215

ପ ୁ /KANEHIPU43 23 76 43ଅଭିଜିତ ଅଂକିତ ପଧାନ ପି ସରତ କମୁାର ପଧାନ YVY1280346
ପ ୁ /KANEHIPU44 51 76 44ଦି ୀ ର ନ ସାହୁ ପି ମେହସର ସାହୁ YVY1279017
ୀ /KANEHIPU45 42 76 45ପାନ୍ଜଳିକା ସାହୁ ସା ଦି ୀ ର ନ ସାହୂ YVY1278977

ପ ୁ /KANEHIPU46 39 76 46ଦୀପକ ର ନ େସଠୀ ପି ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ YVY1279165
ପ ୁ /KANHEIPU47 76 76 47ପତାପ ଚଂଦ େସନାପତି ପି ନାଥ େସନାପତି YVY1275353
ପ ୁ /KANHEIPU48 73 76 48ନବୀନ େଜନା  ପି ସିବ େଜନା YVY1274240
ୀ /KANHEIPU49 66 76 49ଅନୁରୀ େଜନା  ସା ନବୀନ େଜନା  YVY1274349
ୀ /KANHEIPU50 54 76 50ମାଳତୀ େସନାପତି ସା ପତାପ ଚଂଦ େସନାପତି YVY1275684
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ପ ୁ /KANHEIPU51 50 76 51ପଶାଂତ କମୁାର େସନାପତି ପି ପତାପ ଚଂଦ େସନାପତି YVY1281609
ପ ୁ /KANHEIPU52 48 76 52ପସାଂତ କମୁାର ରାମ ପି ଜଳଧର ରାମ YVY1277565
ୀ /KANHEIPU53 45 76 53ସାଗରିକା େସନାପତି ସା ପସାଂତ କମୁାର େସନାପତି YVY1281617

ପ ୁ /KANHEIPU54 44 76 54ପାପକ ର ନ େସଠୀ ପି ରବୀ  େସଠୀ YVY1274182
ୀ /KANHEIPU55 42 76 55ଭାରତୀ େଜନା ସା ପସାଂତ କମୁାର ରାମ YVY1277300

ପ ୁ /KANHEIPU56 38 76 56ପେଦାଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ପତାପ ଚଂଦ େସନାପତି YVY1275478
ୀ /KANHEIPU57 38 76 57ରି  ୂଶମର୍ା ସା ଅଜିଆ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1301282

ପ ୁ /KANHEIPU58 37 76 58ରାଜିବ େଲାଚନ େଜନା ପି ନବୀନ େଜନା  YVY1274257
ୀ /KANHEIPU59 33 76 59ଇତିଶୀ ପାଣୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େସନାପତି YVY1277482

ପ ୁ /KANHEIPU60 25 76 60ବିଶ୍ଵରଂଜନ ସତପଥି ପି ବଜାକିେସାର ସତପଥି YVY1277003
ପ ୁ /KANHEIPU61 22 76 61ମାନସ େବଉରା ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ େବଉରା YVY1274315
ପ ୁ /KANHEIPU62 22 76 62ଆକାଶ ବାହାଦୁର ପି ରାମ ବାହାଦୁର YVY1277664
ୀ /KANHEIPU63 21 76 63ମୀଲୀ ପାଣୀ ପି ହୃସୀେକସ ପାଣୀ YVY1277169

ପ ୁ /KANHEIPU64 20 76 64ଦିବଯ୍ା ର ନ ସତପଥି ପି ବଜାକିେସାର ସତପଥି YVY1276534
ପ ୁ /KANHEIPU65 34 76 65ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅପତର୍ ୀ ସାହୁ YVY1279900
ପ ୁ /o66 57 76 66ପେମାଦ ମଲିକ ପି େଚୖତନଯ୍ ମଲିକ YVY1140219
ପ ୁ /o67 62 76 67ଦିଲିପ ପ ନାଯକ ପି ଦିଗମର ପ ନାଯକ YVY1140201
ପ ୁ /0168 24 76 68ନିଶକିା  ମହାପାତ ପି ବି  ଚରଣ ମହାପାତ YVY1010644
ପ ୁ /0169 21 76 69ଶଶକିା  େମାହପାତର ମା ମୀରାରାଣୀ େମାହପାତର YVY1140276
ୀ /0170 28 76 70ସପନ୍ାରାଣୀ ପ ା ସା ରମାକା  ପ ା YVY0959874
ୀ /171 47 76 71ମିରାରାଣୀ ମହପାତ ସା ବି ୁଚରଣ ମହାପାତ OR/06/043/142003
ୀ /172 70 76 72ରାଧାରଣୀ ପ ା ସା ମାକର୍  ପ ା OR/06/043/142002
ୀ /173 43 76 73ବିନୀତା ପ ା ସା ଉମାକା  ପ ା JTV1504018

ପ ୁ /174 39 76 74ରମାକା  ପ ା ପି ମାକର୍  ପ ା JTV1503598
ପ ୁ /175 39 76 75ଉମାକା  ପ ା ପି ମାକର୍  ପ ା OR/06/043/142004
ୀ /276 86 76 76େପମଲତା ପ ା ପି େଦୖତାରି ପ ା OR/06/043/142010

ପ ୁ /277 70 76 77ବହାନ  ପ ା ପି େଦୖତାରି ପ ା OR/06/043/142009
ୀ /278 65 76 78ନୟନା ପ ା ସା ବହାନ  ପ ା OR/06/043/142011

ପ ୁ /279 44 76 79ବିେବକାନ  ପ ା ପି େଦୖତାରୀ ପ ା YVY0312793
ୀ /280 44 76 80କାଦମିନୀ ପ ା ସା ବିେବକା ନ  ପ ା YVY0312801

ପ ୁ /281 32 76 81ରାମାନ  ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା YVY0065904
ୀ /382 75 76 82ରୁକଣି ପ ା ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପ ା OR/06/043/142018

ପ ୁ /383 71 76 83ଭରତ ଚ  ପ ା ପି ଦହଲି ପ ା JTV1550490
ୀ /384 64 76 84ବାସ ି ପ ା ସା ଭାଗବତ ପ ା OR/06/043/142026

ପ ୁ /385 50 76 85ଶରତ ଚ  ପ ା ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପ ା OR/06/043/142020
ପ ୁ /386 49 76 86ଶଶୁା  ପ ା ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପ ା JTV1502996
ପ ୁ /387 48 76 87ଶୀକା  ଚ  ପ ା ପି ଭରତ ପ ା OR/06/043/142024
ୀ /388 45 76 88ଉଷାରାଣୀ ପ ା ସା ଶୀମ  ପ ା YVY0065920
ୀ /389 44 76 89ଭାରତୀ ପ ା ସା ଶରତ ପ ା JTV1503390
ୀ /390 40 76 90ର ିତା ପ ା ସା ଶଶୁା  ପ ା YVY0312819
ୀ /391 39 76 91ବୀଣାପାଣି ପ ା ସା ଶୀକା  ପ ା YVY0065938
ପ ୁ /392 38 76 92ଶୀମ  ପ ା ପି ଭରତ ପ ା OR/06/043/142023
ୀ /393 29 76 93ଗାୟତୀ ପ ା ପି ଭାଗବତ ପ ା YVY0777086
ୀ /394 26 76 94ଇତିଶୀ ପ ା ପି ଭାଗବତ ପ ା YVY0777078
ୀ /495 86 76 95କମଳା ପ ା ସା ଉ ବ ପ ା OR/06/043/142030

ପ ୁ /496 56 76 96ଲକ୍ଷଣ ପ ା ପି ଉ ବ ପ ା OR/06/043/142031
ୀ /497 53 76 97ମମତା ପ ା ସା ଲକ୍ଷଣ ପ ା OR/06/043/142032
ୀ /498 29 76 98ପ ୁ ା ଳୀ ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା YVY0654699
ୀ /499 27 76 99ଶ ା ଳୀ ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା YVY0654657
ପ ୁ /05100 44 76 100ସକୁା  କମୁାର ପ ା ପି ଆଦିନ  ପ ା YVY1183706
ପ ୁ /05101 21 76 101ମଳୟ ର ନ ପ ା ପି ସ ଦ କମୁାର ପ ା YVY1168475
ପ ୁ /5102 63 76 102ପତାପ ପ ା ପି ଆଦିକ  ପ ା OR/06/043/142035
ୀ /5103 56 76 103ଶା ିଲତା ପ ା ସା ରବି  ପ ା JTV1554500
ୀ /5104 48 76 104ନମିତା ପ ା ସା ପତାପ ପ ା OR/06/043/142873
ପ ୁ /5105 47 76 105ସ ଦ ପ ା ପି ଆଦିକ  ପ ା OR/06/043/142037
ପ ୁ /5106 46 76 106ଶରତ ଚ  ପ ା ପି ଆଦିକ  ପ ା OR/06/043/142039
ପ ୁ /5107 44 76 107ସକୁା  ଚ  ପ ା ପି ଆଦିକ  ପ ା JTV1638592
ୀ /5108 41 76 108େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପ ା ସା ସ ଦ ପ ା JTV1550235
ୀ /5109 36 76 109ନିେବଦିତା ପ ା ସା ଶରତ ଚ  ପ ା YVY0497115
ୀ /5110 35 76 110ସପୁଭା ପ ା ସା ସକୁା  ପ ା YVY0860858
ପ ୁ /5111 30 76 111ସ ିତ କମୁାର ପ ା ପି ପତାପ ଚ  ପ ା YVY0330621
ପ ୁ /5112 26 76 112ସତଯ୍ଜିତ୍ ପ ା ପି ପତାପ ଚ  ପ ା YVY0776997
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ୀ /6113 75 76 113ନୀଳ ପ ା ସା କୃ  ପ ା YVY0730671
ପ ୁ /6114 54 76 114ରାଜ କିେଶାର ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା OR/06/043/142048
ପ ୁ /6115 52 76 115ଗେଜଂଦ ପ ା ପି କୃ  ପ ା OR/06/043/142049
ପ ୁ /6116 50 76 116ସମୀର କମୁାର ପ ା ପି କୁ  ବିହାରୀ ପ ା JTV2677607
ପ ୁ /6117 48 76 117େବୖକୁ  ପ ା ପି କୃ  ପ ା OR/06/043/142050
ୀ /6118 44 76 118ମେନାରମା ପ ା ସା ସମୀର କମୁାର ପ ା JTV2677615
ୀ /7119 44 76 119ମମତା ପ ା ସା ନାରାୟଣ ପ ା JTV1705789

ପ ୁ /7120 44 76 120ନାରାୟଣ ପ ା ପି ଚିର ନ ପ ା OR/06/043/142055
ୀ /7121 38 76 121େଦବଯାନୀ ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା JTV1706548

ପ ୁ /7122 33 76 122େଦବଦ  ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା YVY0065946
ପ ୁ /8123 42 76 123ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ବାଲୁେ ଶର େବେହରା YVY0812859
ୀ /8124 48 76 124ମମତା କର ସା େଦବୀ ପସାଦ ପ ା YVY0884817

ପ ୁ /8125 85 76 125ହେରକୃ  ପ ା ପି ନୃସିଂହ ପ ା OR/06/043/142056
ୀ /8126 80 76 126ଶା ିଲତା ପ ା ସା ହେରକୃ  ପ ା OR/06/043/142057

ପ ୁ /8127 70 76 127ସୀତାନାଥ ପ ା ପି େଗାବି  ପ ା YVY0730663
ୀ /8128 58 76 128ନିରୁପମା ପ ା ସା ସୀତାନାଥ ପ ା OR/06/043/142064
ୀ /8129 58 76 129ସେରାଜିନି ପ ା ସା ବସ  କମୁାର ଶତପଥି YVY0065979

ପ ୁ /8130 54 76 130ଶୀେଦବୀ ପସାଦ ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା OR/06/043/142060
ପ ୁ /8131 59 76 131ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଶତପଥୀ YVY0654483
ପ ୁ /8132 29 76 132ଓମ ପକାସ ଶତପଥୀ ପି ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0654491
ୀ /8133 26 76 133ଗାୟତୀ ଶତପଥୀ ପି ବସ  ଶତପଥୀ YVY0885038
ୀ /9134 63 76 134ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ସେୁର  ପ ା OR/06/043/142065
ୀ /10135 71 76 135ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା YVY0701821
ୀ /10136 53 76 136ସନୁୀତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YVY0701813

ପ ୁ /10137 50 76 137ଗିରିଜା ଶ ର ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ YVY0312827
ୀ /10138 44 76 138ରଶୀ ମିଶ ସା ଗିରିଜା ଶ ର ମିଶ YVY0065987

ପ ୁ /10139 52 76 139େପମାନ  ମହା ି ପି ସନୁାକର ମହା ି YVY0730614
ୀ /10140 40 76 140ମମତା ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି YVY0428102

ପ ୁ /10141 19 76 141କଲୁଦୀପ ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି YVY1275098
ୀ /11142 60 76 142ପ ୁ ା ଳି ପାଣି ସା ଭାଗିରଥି ପାଣି OR/06/043/142083

ପ ୁ /11143 58 76 143ଅ ୁର୍ନ ପାଣି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପାଣି OR/06/043/142081
ୀ /11144 50 76 144ସକୁା ୀ ପାଣି ସା ଅଜୁର୍ ନ ପାଣି JTV1503333

ପ ୁ /11145 41 76 145ଅଶିନି କମୁାର ପାଣି ପି ଭାଗଯ୍ଧର ପାଣି JTV1502855
ପ ୁ /11146 22 76 146ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ପାଣୀ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପାଣୀ YVY1216092
ପ ୁ /12147 62 76 147ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି େଗାବି  ପ ା OR/06/043/142097
ୀ /12148 58 76 148ବିଚିତା ପ ା ସା ବିଜୟ ପ ା OR/06/043/142098
ୀ /12149 95 76 149େପମଲତା ପାଣି ସା ଫଲଗନୁାଥ ପାଣି OR/06/043/142089

ପ ୁ /12150 62 76 150ପିତାମର ପାଣି ପି କା ିର୍କ ପାଣି OR/06/043/142086
ପ ୁ /12151 51 76 151ନେଗଶ ପାଣି ପି କା ିର୍କ ପାଣି OR/06/043/142126
ୀ /12152 49 76 152କବିତା ପାଣି ସା ପିତାମର ପାଣି JTV1550573
ୀ /12153 44 76 153ଗୀତା ଳି ପାଣି ସା ନେଗଶ ପାଣି JTV2676872
ପ ୁ /12154 26 76 154ଇ ଜିତ୍ ପାଣି ପି ଫାଲଗନୁ ନାଥ ପାଣି YVY0885509
ପ ୁ /12155 25 76 155ଅବକାଶ ପାଣି ପି ପିତାମର ପାଣୀ YVY0885517
ପ ୁ /13156 62 76 156ଜାଦବ ଚଂଦ ହଂସଦା - େସାନାମଣୀ ମର ୀ YVY1239896
ପ ୁ /13157 70 76 157ଭା ର ପାଣି ପି େଗାପୀନାଥ ପାଣି OR/06/043/142091
ୀ /13158 67 76 158ସଷୁମା ପାଣି ସା ଭା ର ପାଣି OR/06/043/142092

ପ ୁ /13159 65 76 159ନିର ନ ପାଣି ପି େଗାପୀ ପାଣି OR/06/043/142094
ୀ /13160 56 76 160ସରସତୀ ପାଣି ସା ନରି ନ ପାଣି OR/06/043/142095

ପ ୁ /13161 44 76 161କିେଶାର ଚ  ପାଣି ପି ଭା ର ପାଣି JTV1550466
ୀ /13162 37 76 162ମିନତୀ ପାଣି ସା କିେଶାର ଚ  ପାଣି YVY1010636
ପ ୁ /13163 28 76 163ଶଶିରି କମୁାର ପାଣି ପି ନିର ନ ପାଣି YVY0654905
ପ ୁ /14164 63 76 164ରବି  କମୁାର ଦାଶ ପି ପଭାକର ଦାଶ OR/06/043/142101
ୀ /14165 57 76 165ସକୁ ଳା ଦାଶ ପି ପଭାକର ଦାଶ OR/06/043/142102
ୀ /14166 53 76 166ଅମିକା ଦାଶ ସା ରବି  ଦାଶ OR/06/043/142103
ୀ /14167 29 76 167ଅ ର୍ନା ଦାଶ ପି ରବି  କମୁାର ଦାଶ YVY0742585
ପ ୁ /14168 23 76 168ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି େସାେପନ୍ଶର ଦାଶ YVY1010610
ୀ /14169 22 76 169ଅନନ୍ର୍ ପନୂର୍ା ଦାଶ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାଶ YVY1283340
ପ ୁ /14170 19 76 170ନିେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ରବୀ  ଦାଶ YVY1282649
ପ ୁ /15171 56 76 171ଆେଲାକ ପ ା ପି ରସାନ  ପ ା OR/06/043/142108
ୀ /15172 53 76 172ଶାବିତୀ ପ ା ସା ସେୁଲଖ ପ ା OR/06/043/142107
ୀ /15173 44 76 173ଚ ମା ପ ା ସା ଆେଲାକ ପ ା JTV1550193
ପ ୁ /15174 32 76 174ସେରାଜ କମୁାର ପ ା ପି ସେୁଲଖ ପ ା YVY0066027
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ପ ୁ /15175 25 76 175ହୃଷିେକଶ ପ ା ପି ଆେଲାକ ପ ା YVY0959825
ପ ୁ /15176 24 76 176େସାମନାଥ ପ ା ପି େଗାେଲାଖ ଚ  ପ ା YVY0959866
ୀ /16177 31 76 177ଗୀତା ଳି ମହାପାତ ସା ବିଜ୍ଞାନ ବିହାରୀ ପ ା YVY0497123
ୀ /16178 93 76 178ଛଇଳ ପ ା ସା ବନବିହାରୀ ପ ା OR/06/043/142112
ୀ /16179 75 76 179ଦୁଃଖି ପ ା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା OR/06/043/142118

ପ ୁ /16180 62 76 180ବିଶବିହାରୀ ପ ା ପି ବନବିହାରୀ ପ ା OR/06/043/142113
ପ ୁ /16181 55 76 181ପସନନ୍  ବିହାରୀ ପ ା ପି ବନ ବିହାରୀ ପ ା OR/06/043/142121
ୀ /16182 55 76 182ମମତା ପ ା ସା ବିଶବିହାରୀ ପ ା OR/06/043/142115

ପ ୁ /16183 49 76 183ଶଜୁ୍ଞାନ ବିହାରୀ ପ ା ପି ବନବିହାରୀ ପ ା OR/06/043/142114
ପ ୁ /16184 49 76 184ଦିଲୀପ୍ କମୁାର ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା OR/06/043/142119
ୀ /16185 49 76 185ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା ପସନନ୍  ବିହାରୀ ପ ା JTV1504042

ପ ୁ /16186 48 76 186ବିଜ୍ଞାନ ପ ା ପି ବନବିହାରୀ ପ ା OR/06/043/142122
ୀ /16187 45 76 187କିରଣ ବାଳା ପ ା ସା ପଦି  ପ ା OR/06/043/142120

ପ ୁ /16188 42 76 188ଦୀପକ ପ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା JTV1504083
ୀ /16189 40 76 189ରଶିତା ପ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା JTV1504075
ୀ /16190 35 76 190ସପନ୍ା ପ ା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା YVY0885467

ପ ୁ /16191 30 76 191ଦୁଷ  ପ ା ପି ବିଶ ବିହାରି ପ ା YVY0330662
ୀ /16192 26 76 192ନମିତା ପ ା ପି ବିଶ ବିହାରୀ ପ ା YVY0885269
ୀ /16193 35 76 193ସରସତୀ ସିଂ ସା ଛାଟିଆ ସିଂ YVY0777243
ୀ /16194 28 76 194ସମିୁତା ସିଂ ପି ବିପ ସିଂ YVY0777250
ୀ /17195 32 76 195ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ମୀତନ େବେହରା YVY1140128
ୀ /17196 34 76 196ନମିତା ମିଶ ସା ସେରାଜ ପାଣି YVY0497131
ୀ /17197 62 76 197ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପାଣି ସା େଯାେଗଶ ପାଣି OR/06/043/142124

ପ ୁ /17198 56 76 198ହୃଷୀେକଶ ପାଣି ପି କା ିର୍କ ପାଣି JTV1550516
ୀ /17199 48 76 199କା ନବାଳା ପାଣି ସା ହୃଷିେକଶ ପାଣି JTV1550508

ପ ୁ /17200 43 76 200ସ ିବ ପାଣି ପି େଯାେଗଶ ପାଣି YVY0428193
ପ ୁ /17201 36 76 201ସେରାଜ ପାଣି ପି େଯାେଗଶ ପାଣି JTV2723385
ପ ୁ /17202 23 76 202ଶବି ସ ୁ ର ପାଣି ପି ହୃଷିେକଶ ପାଣି YVY1010594
ପ ୁ /17203 68 76 203ସନୁ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YVY0812834
ପ ୁ /17204 50 76 204ନୀଳମଣି ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0812842
ୀ /17205 34 76 205ଶଭୁେରଖା ସାହୁ ପି ସନୁ  କମୁାର ସାହୁ YVY0066050

ପ ୁ /17206 29 76 206ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନୁ  କମୁାର ସାହୁ YVY0742742
ୀ /18207 58 76 207ସବିତା କମୁାରୀ ମହାପାତ ସା ଜିବନା ନ  ପ ନାୟକ YVY0730739
ୀ /18208 66 76 208ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ଅମଲୁଯ୍ ପ ା OR/06/043/142068

ପ ୁ /18209 44 76 209ଅଜିତ୍ କମୁାର ପ ା ପି ଅମଲୁଯ୍ ପ ା YVY0231480
ୀ /18210 37 76 210ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ା ସା ଅଜିତ କମୁାର ପ ା YVY0330688
ୀ /18211 21 76 211କରିସା ପ ନାଯକ ପି ଜୀବନାନଂଦ ପ ନାଯକ YVY1106459

ପ ୁ /18212 55 76 212ଜୀବନାନ  ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ JTV1503150
ପ ୁ /19213 40 76 213ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ YVY0777235
ୀ /19214 38 76 214ସବିତା ଦାସ ସା ଦିପକ କମୁାର ଦାସ YVY0777227

ପ ୁ /19215 65 76 215ସଧୁାକର ପାଣି ପି ଗ ାଧର ପାଣି OR/06/043/142133
ପ ୁ /19216 61 76 216ଅନୁଶର ପାଣି ପି ଗ ାଧର ପାଣି OR/06/043/142134
ପ ୁ /19217 56 76 217ପଭାକର ପାଣି ପି ଗ ାଧର ପାଣି OR/06/043/142135
ୀ /19218 53 76 218ତୃ ା ପାଣୀ ସା େଲଟ ଅନୁଶର ପାଣୀ YVY1146802

ପ ୁ /19219 52 76 219କେୁବର ପାଣି ପି ଗ ାଧର ପାଣି OR/06/043/142136
ୀ /19220 45 76 220ସେୁଲାଚନା ପାଣି ସା ଶଧୁାକର ପାଣି JTV1550243
ୀ /19221 43 76 221ସବିତା ପାଣି ସା ପଭାକର ପାଣି YVY0809574
ୀ /19222 42 76 222ସଭୁଦା ପାଣି ସା କେୁବର ପାଣି JTV1706563

ପ ୁ /19223 29 76 223ଓଁ ପସାଦ ପାଣି ପି ଅନୁଶର ପାଣି YVY0654509
ପ ୁ /19224 26 76 224ବିଦୁର ପସାଦ ପାଣି ପି ଅନପସର ପାଣି YVY0884866
ପ ୁ /20225 55 76 225ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ ପି ହୁର େଭାଇ OR/06/043/142140
ୀ /20226 50 76 226ମାଳତୀ େଭାଇ ସା ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ OR/06/043/142139
ପ ୁ /20227 25 76 227ସଜିୁତ କମୁାର େଭାଇ ପି ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ YVY0959445
ୀ /20228 25 76 228ଅନନଯ୍ା ଦିବଯ୍ଦଶ ିର୍ନି ପି ସଧୁାକର ପାଣି YVY1009174
ୀ /21229 30 76 229ମ ାକିନି େଭାଇ ପି ରସାନ  େଭାଇ YVY0497149
ପ ୁ /21230 87 76 230ବାବାଜୀ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/043/142141
ୀ /21231 72 76 231ଶୀରି ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ OR/06/043/142142
ପ ୁ /21232 57 76 232ସଂଗାମ ଦାସ ପି ବାବାଜି ଦାସ OR/06/043/142143
ୀ /21233 55 76 233ମିନା ଦାସ ସା ସଂଗାମ ଦାସ OR/06/043/142144
ପ ୁ /21234 48 76 234ଶେୁଭଂଦ ଦାସ ପି ବାବାଜି ଦାସ OR/06/043/142146
ୀ /21235 45 76 235କବିତା ଦାସ ସା ଶେୁଭଂଦ ଦାସ JTV1550409
ୀ /21236 44 76 236ବିନିତା ଦାସ ସା ସଂଜିବ୍ ଦାସ YVY0066076
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ପ ୁ /21237 43 76 237ସ ିବ ଦାସ ପି ବାବାଜି ଦାସ JTV1503440
ପ ୁ /21238 29 76 238ମେନାଜ ଦାସ ପି ସଂଗାମ ଦାସ YVY0742676
ପ ୁ /21239 26 76 239ରତିକା  ଦାସ ପି ସଂଗାମ ଦାସ YVY0776732
ୀ /21240 24 76 240ଲିପନୁ ଦାସ ସା ରତିକା  ଦାସ YVY0959452

ପ ୁ /21241 24 76 241େସୖାଭାଗଯ୍ ଦାସ ପି ଶେୁଭ  ଦାସ YVY0959833
ପ ୁ /21242 51 76 242ସମେରଂଦ ଦାଶ ପି ବାବାଜି ଦାଶ OR/06/043/142145
ପ ୁ /22243 67 76 243ବନମାଳି େଭାଇ ପି ମାଧ େଭାଇ JTV2723419
ପ ୁ /22244 39 76 244ପକାଶ ଚ  େଭାଇ ପି ବନମାଳୀ େଭାଇ YVY0983296
ୀ /22245 32 76 245ନିଲୁ େଭାଇ ପି ବନମାଳି େଭାଇ YVY0497305
ୀ /22246 32 76 246ଲକ୍ଷୀପିୟା େଭାଇ ପି ବନମାଳୀ େଭାଇ YVY0885558

ପ ୁ /22247 24 76 247ନିବାସ େଭାଇ ପି ବନମାଳୀ େଭାଇ YVY0960195
ପ ୁ /23248 73 76 248ବିଶନାଥ େଭାଇ ପି ନୃସିଂହ େଭାଇ OR/06/043/142151
ୀ /23249 41 76 249ସସିତା େଭାଇ ପି ବିଶନାଥ େଭାଇ JTV1503408

ପ ୁ /23250 39 76 250ଅମୀୟ ରଂଜନ େଭାଇ ପି ବିଶନାଥ େଭାଇ JTV1503192
ପ ୁ /23251 34 76 251ଅଜୟ ର ନ େଭାଇ ପି ବିଶନାଥ େଭାଇ YVY0428169
ପ ୁ /23252 28 76 252ରାେକଶ େଭାଇ ପି ବିଶନାଥ େଭାଇ YVY0742601
ପ ୁ /24253 59 76 253ସମୀର କମୁାର େଭାଇ ପି େକୖଳାସ ଚ  େଭାଇ OR/06/043/142153
ପ ୁ /24254 51 76 254ସନାତନ େଭାଇ ପି େକୖଳାସ େଭାଇ YVY0812826
ୀ /24255 44 76 255ସଜୁାତା େଭାଇ ସା ସନାତନ େଭାଇ YVY0312843

ପ ୁ /25256 70 76 256ପଭାକର େଭାଇ ପି ଭମରବର େଭାଇ OR/06/043/142160
ୀ /25257 68 76 257େଶାଭି େଭାଇ ସା ପଭାକର େଭାଇ OR/06/043/142161

ପ ୁ /25258 59 76 258ଦିବାକର େଭାଇ ପି ଭମରବର େଭାଇ OR/06/043/142162
ପ ୁ /25259 57 76 259ସେବର୍ ଶର େଭାଇ ପି ଭମରବର େଭାଇ OR/06/043/142164
ୀ /25260 55 76 260ଟୁନି େଭାଇ ସା ଦିବାକର େଭାଇ OR/06/043/142163
ୀ /25261 43 76 261ଶି ା େଭାଇ ସା ସେବର୍ ଶର େଭାଇ JTV1503325

ପ ୁ /25262 35 76 262ବିପିନ େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ JTV2677458
ପ ୁ /25263 34 76 263ର ନ େଭାଇ ପି ଦିବାକର େଭାଇ JTV2677722
ୀ /25264 31 76 264ସେରାଜିନୀ େଭାଇ ସା ବିପିନ େଭାଇ YVY0654467

ପ ୁ /25265 29 76 265ସଜନ େଭାଇ ପି ଦିବାକର େଭାଇ YVY0742684
ୀ /25266 26 76 266େବବିନା େଭାଇ ସା ର ନ େଭାଇ YVY0959536
ୀ /26267 61 76 267ଶା ିଲତା େଭାଇ - ନିର ନ େଭାଇ OR/06/043/142165

ପ ୁ /26268 42 76 268ନାରାୟଣ େଭାଇ ପି ନିର ନ େଭାଇ JTV1503291
ୀ /26269 39 76 269କାଦମିନୀ େଭାଇ ସା ନାରାୟଣ େଭାଇ JTV1503564

ପ ୁ /27270 45 76 270ଗେଣଶର େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା YVY0330696
ୀ /27271 37 76 271ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଗେଣଶର େବେହରା YVY0330704

ପ ୁ /27272 25 76 272ବାପିନା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY1140151
ପ ୁ /27273 67 76 273ଅରଖିତ େଭାଇ ପି େମାହନ େଭାଇ OR/06/043/142173
ୀ /27274 58 76 274ପମିଳା େଭାଇ ସା ଅରଖିତ େଭାଇ OR/06/043/142174

ପ ୁ /27275 54 76 275ମେହଶ େଭାଇ ପି ଦୁଃଖିତ େଭାଇ OR/06/043/142168
ପ ୁ /27276 48 76 276ଅଟଳ େଭାଇ ପି ଦୁଃଖିତ େଭାଇ OR/06/043/142169
ୀ /27277 47 76 277ଉଲ େଭାଇ ସା ମେହଶ େଭାଇ OR/06/043/142171
ପ ୁ /27278 45 76 278ପେମାଦ େଭାଇ ପି ଅରକି୍ଷତ େଭାଇ JTV1550425
ପ ୁ /27279 44 76 279ପଦୀପ େଭାଇ ପି ଅରକି୍ଷତ େଭାଇ JTV1503366
ୀ /27280 41 76 280ବୁଢିଆ େଭାଇ ସା ଅଟଳ େଭାଇ JTV2677680

ପ ୁ /27281 38 76 281ପତାପଚ  େଭାଇ ପି ଅରକି୍ଷତ େଭାଇ YVY0730689
ୀ /27282 38 76 282ଭାରତୀ େଭାଇ ସା ପଦିପ େଭାଇ YVY0421602

ପ ୁ /27283 32 76 283ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଭାଇ ପି ମେହଶ୍ େଭାଇ YVY0066084
ପ ୁ /27284 29 76 284ଚ କା  େଭାଇ ପି ମେହଶର େଭାଇ YVY0742593
ପ ୁ /27285 27 76 285ତାରାକା  େଭାଇ ପି ମେହଶର େଭାଇ YVY0777144
ୀ /27286 27 76 286ରୁନୁ େଭାଇ ପି ଅଟଳ େଭାଇ YVY0885616
ପ ୁ /27287 25 76 287ତପନ େଭାଇ ପି ରସାନ  େଭାଇ YVY1216035
ୀ /27288 24 76 288ଚିନୟୀ େଭାଇ ପି ଅଟଲ କମୁାର େଭାଇ YVY1009190
ୀ /27289 23 76 289ସେରାଜିନୀ େଭାଇ ପି ରାେଜ  େଭାଇ YVY1041870
ୀ /27290 43 76 290ପଦିନୀ ପ ା ସା ସନାତନ ପ ା JTV1550532
ପ ୁ /28291 64 76 291ରସାନ  େଭାଇ ପି ରାମ େଭାଇ OR/06/043/142181
ୀ /28292 63 76 292ହାଡି େଭାଇ ସା ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/142178
ୀ /28293 61 76 293ଉ ାଲି େଭାଇ ସା ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ YVY1197771
ୀ /28294 58 76 294ସାବିତୀ େଭାଇ ସା ଅରୁପା େଭାଇ OR/06/043/142180
ୀ /28295 57 76 295ରାଧିକା େଭାଇ ସା ରସାନ  େଭାଇ OR/06/043/142182
ୀ /28296 39 76 296ମ ରୀ େଭାଇ ପି ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ JTV1503648
ୀ /28297 33 76 297ସ ର୍ଲତା େଭାଇ ପି ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ YVY0066092
ୀ /28298 32 76 298ବନତା େଭାଇ ପି ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ YVY0497321
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ୀ /28299 31 76 299ସ ି ତା େଭାଇ ପି ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ YVY0387258
ୀ /28300 30 76 300ମମତା େଭାଇ ପି ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ YVY0497339
ୀ /28301 26 76 301ସପୁଭା େଭାଇ ପି ଅରୁପାନ  େଭାଇ YVY1041888
ୀ /29302 61 76 302କବିତା େଭାଇ ସା ଅମଲୁଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/142184
ୀ /29303 30 76 303ଦୀପା େଭାଇ ସା ଅଜୟ କମୁାର େଭାଇ YVY0428177

ପ ୁ /29304 29 76 304ବିଜୟ କମୁାର େଭାଇ ପି କବିତା େଭାଇ YVY0654004
ୀ /29305 24 76 305ଗୀତା ଳୀ େଭାଇ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଭାଇ YVY1041813
ୀ /29306 24 76 306ଗୀତା ଳି େଭାଇ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଭାଇ YVY1155811

ପ ୁ /30307 72 76 307ଧବୃଚରଣ େଭାଇ ପି ଭାଗବତ େଭାଇ OR/06/043/142185
ୀ /30308 61 76 308ଶଶ ିେଭାଇ ସା ଧବୃ େଭାଇ OR/06/043/142186

ପ ୁ /30309 39 76 309ତାହିଶର େଭାଇ ପି ତିେଲାଚନ େଭାଇ YVY0885459
ୀ /30310 32 76 310ସଜୁାତା େଭାଇ ପି ଧବୃ ଚରଣ େଭାଇ YVY0654517

ପ ୁ /31311 85 76 311ବିପଚରଣ େଭାଇ ପି ଜଗତ େଭାଇ OR/06/043/142188
ୀ /31312 79 76 312କନିୁ େଭାଇ ସା ବିପ େଭାଇ OR/06/043/142189

ପ ୁ /31313 50 76 313କଳି  େଭାଇ ପି ବିପ େଭାଇ OR/06/043/142190
ୀ /31314 44 76 314ମାନସୀ େଭାଇ ସା କଳି  େଭାଇ YVY0312850
ୀ /31315 32 76 315ରଶିତା େଭାଇ ସା କାଳ ୀ େଭାଇ YVY0497461
ୀ /32316 68 76 316ବିଳାସ େଭାଇ ପି ବିଶମର େଭାଇ OR/06/043/142854

ପ ୁ /32317 64 76 317େଯାେଗ  େଭାଇ ପି ବିଶମର େଭାଇ OR/06/043/142191
ୀ /32318 40 76 318ଗୀତା ଳୀ େଭାଇ ସା େଯାେଗ  େଭାଇ JTV1503556
ୀ /32319 25 76 319ମାମିନା େଭାଇ ପି େଯାେଗ  େଭାଇ YVY1009307

ପ ୁ /33320 64 76 320ଧୀେର  େଭାଇ ପି କୃ  ଚ  େଭାଇ OR/06/043/142194
ୀ /33321 53 76 321ବସ  େଭାଇ ସା ଧୀେର  େଭାଇ OR/06/043/142195

ପ ୁ /33322 30 76 322ସି ାଥର୍  ଶ ର େଭାଇ ପି ଧୀେର ନାଥ େଭାଇ YVY0330712
ପ ୁ /34323 56 76 323ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ ପି କା ିର୍କ େଭାଇ YVY0066100
ୀ /34324 45 76 324କ ନା େଭାଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY1010495

ପ ୁ /34325 23 76 325େସାମନାଥ େଭାଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY1010552
ପ ୁ /35326 68 76 326ଜିେତ  େଭାଇ ପି ନରି େଭାଇ YVY0312868
ପ ୁ /35327 67 76 327ସବୁାଷ ଚ  େଭାଇ ପି ନରି େଭାଇ OR/06/043/142202
ପ ୁ /35328 66 76 328ବିେଘନ୍ଶର େଭାଇ ପି ନରି େଭାଇ OR/06/043/142203
ୀ /35329 64 76 329ସଂଯକୁ୍ତା େଭାଇ ସା ଜଚି  େଭାଇ YVY0312876
ୀ /35330 57 76 330ବିଦଯ୍ଲୁତା େଭାଇ ସା ବିେଘନ୍ଶର େଭାଇ OR/06/043/142206
ୀ /35331 50 76 331ଶା ିଲତା େଭାଇ ସା ସବୁାଷ ଚ  େଭାଇ OR/06/043/142205
ୀ /35332 31 76 332କବିତା େଭାଇ ପି ବିେଘନ୍ଶର େଭାଇ YVY0654525

ପ ୁ /35333 31 76 333ସାଗର େଭାଇ ପି ସବୁାଶ ଚ  େଭାଇ YVY0330720
ପ ୁ /35334 28 76 334ସେୁରଶ୍ ଚ  େଭାଇ ପି ସବୁାସ ଚ  େଭାଇ YVY0777037
ପ ୁ /35335 24 76 335ଚ ନ େଭାଇ ପି ବିେଘନ୍ଶର େଭାଇ YVY1010545
ପ ୁ /35336 41 76 336ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଶତୃଘନ ଦାସ YVY0066118
ପ ୁ /36337 69 76 337ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ ପି ହୃଦାନ  େଭାଇ OR/06/043/142207
ପ ୁ /36338 60 76 338ରାଜକିେଶାର େଭାଇ ପି ହୃଦାନ  େଭାଇ OR/06/043/142209
ୀ /36339 44 76 339ନିରୂପମା େଭାଇ ସା ରାଜକିେଶାର େଭାଇ JTV1503069
ପ ୁ /36340 30 76 340ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ YVY0742759
ୀ /36341 26 76 341ସମିୁତା େଭାଇ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ YVY1041920

ପ ୁ /36342 21 76 342ସ ିକ ଜୀ ପି େଦେବ ର ନାଥ ଜୀ YVY1212612
ପ ୁ /37343 54 76 343ନାରାୟଣ େଭାଇ ପି େକଳୁ େଭାଇ YVY1197532
ୀ /37344 48 76 344ଦୁଖୀ େଭାଇ ସା ନାରାୟଣ େଭାଇ YVY1197433
ୀ /37345 44 76 345ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ନାରାୟଣ େଭାଇ YVY0066126

ପ ୁ /37346 26 76 346ନିର ନ େଭାଇ ପି ନାରାୟଣ େଭାଇ YVY1010537
ପ ୁ /37347 25 76 347ନିରାକାର େଭାଇ ପି ନାରାୟଣ େଭାଇ YVY0959551
ୀ /37348 25 76 348ମମତା େଭାଇ ସା ନିର ନ େଭାଇ YVY1010560
ୀ /38349 22 76 349େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ଦାସ ପି ପେରଶ ଦାସ YVY1140342
ୀ /38350 89 76 350ଚ ା ପ ା - େଦୖତାରି ପ ା OR/06/043/142216
ପ ୁ /38351 59 76 351ରାମଚ  ପ ା ପି େଦୖତାରି ପ ା OR/06/043/142214
ପ ୁ /38352 57 76 352ଲକ୍ଷଣ ପ ା ପି େଦୖତାରି ପ ା OR/06/043/142215
ୀ /38353 55 76 353ବିେନାଦିନି ପ ା ସା ରାମଚ  ପ ା OR/06/043/142219
ପ ୁ /38354 51 76 354ଶତୁଘନ୍ ପ ା ପି େଦୖତାରି ପ ା OR/06/043/142218
ପ ୁ /38355 48 76 355ଭରତ ଚ  ପ ା ପି େଦୖତାରି ପ ା OR/06/043/142217
ୀ /38356 45 76 356େହନାରାଣୀ ପ ା ସା ଲକ୍ଷଣ ପ ା JTV2677243
ପ ୁ /38357 40 76 357ରାଜକିେଶାର ପ ା ପି େଦୖତାରୀ ପ ା JTV1502921
ୀ /38358 35 76 358ସିନା ପ ା ସା ଶତୁଘନ ପ ା JTV2677250
ୀ /38359 35 76 359ରୀନାରାଣୀ ପ ା ସା ଭରତ ଚ  ପ ା JTV2677235
ପ ୁ /38360 28 76 360ସେରାଜ କମୁାର ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YVY0777151
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ୀ /38361 25 76 361ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପ ା ସା ରାମଚ  ପ ା YVY0960096
ପ ୁ /38362 24 76 362େସୖାରଭ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YVY0960088
ୀ /38363 25 76 363ଐଶ୍ଵଯଯ୍ର୍ ସତପଥି ସା ସେରାଜ କମୁାର ପ ା YVY1140227

ପ ୁ /39364 48 76 364ଶଶିରି କମୁାର ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ JTV1692904
ୀ /39365 46 76 365ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମିଶ OR/06/043/142228
ୀ /39366 75 76 366କନକ ପ ା ସା ଲକ୍ଷଣ ପ ା OR/06/043/142222

ପ ୁ /39367 57 76 367େଯାେଗ  ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା OR/06/043/142223
ପ ୁ /39368 54 76 368ପକାଶ ଚ  ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା JTV2676898
ୀ /39369 53 76 369ପତିମା ପ ା ସା େଯାେଗ  ପ ା OR/06/043/142224

ପ ୁ /39370 52 76 370ନେଗଶ ଚ  ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା OR/06/043/142226
ପ ୁ /39371 51 76 371ନେରଶ ଚ  ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା YVY0983304
ୀ /39372 43 76 372ମମତା ପ ା ସା ନେରଶ ଚ  ପ ା JTV1550482

ପ ୁ /39373 29 76 373ଆଶେୁତାଷ ପ ା ପି େଯାେଗଶ ଚ  ପ ା YVY0497479
ୀ /39374 25 76 374ମିତାଲୀ ପ ା ପି େଯାେଗ  ଚ  ପ ା YVY1009489

ପ ୁ /40375 54 76 375ସନାତନ ପ ା ପି ସେୁର  େମାହନ ପ ା OR/06/043/142232
ପ ୁ /40376 52 76 376ଶରତଚ  ପ ା ପି ସେୁର  େମାହନ ପ ା OR/06/043/142233
ୀ /40377 41 76 377ସକୁା ି ପ ା ସା ଶରତ ପ ା JTV1502988

ପ ୁ /41378 74 76 378ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0701839
ୀ /41379 66 76 379ବାସ ି େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା YVY0730762

ପ ୁ /41380 55 76 380ମନ େମାହନ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY0812818
ୀ /41381 48 76 381ଡଲି େବେହରା ସା ମନ େମାହନ େବେହରା YVY0812800

ପ ୁ /41382 44 76 382ନିର ନ େବେହରା ପି ଜଗବଂଦୁ େବେହରା YVY0701847
ୀ /41383 42 76 383ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ବିଭୂ ରଂଜନ େବେହରା YVY0497503
ୀ /41384 40 76 384ଚିନୟ େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା YVY1117951

ପ ୁ /41385 35 76 385ଭରତ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା JTV2677391
ୀ /41386 35 76 386ସନୁୀତା େବେହରା ସା ନିରଂଜନ େବେହରା YVY0497495

ପ ୁ /41387 26 76 387ମାଧରୁୀ ଦାସ ପି ଦିଲିପ ଦାସ YVY1140250
ୀ /41388 21 76 388ଗୀତା ଳି ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YVY1140268
ୀ /41389 21 76 389ସନୁୀତା ଦାସ ପି ଦିଲିପ ଦାସ YVY1140359

ପ ୁ /41390 81 76 390ନ କିେଶାର ପତି ପି ହାଡିବ ୁ ପତି OR/06/043/142235
ୀ /41391 78 76 391ଶକୁ ଳା ପତି ସା ନ  କିେଶାର ପତି YVY0730895

ପ ୁ /41392 56 76 392ମେନାର ନ ପତି ପି ନ  ପତି OR/06/043/142237
ପ ୁ /41393 49 76 393ଜ୍ଞାନ ର ନ ପତି ପି ନ  କିେଶାର ପତି JTV2677284
ୀ /41394 47 76 394ସ ି ତା ପତି ସା ମେନାରଂଜନ ପତି YVY0312884
ୀ /41395 43 76 395ପଦାଳୟା ପତି ସା ଜ୍ଞାନର ନ ପତି JTV1504208

ପ ୁ /42396 72 76 396ନିର ନ ଦାଶ ପି େଦେବ  ନାଥ ଦାଶ YVY0567792
ୀ /42397 61 76 397କନକଲତା ଦାଶ ସା ନିର ନ ଦାଶ YVY0567826

ପ ୁ /42398 37 76 398ଦିପକ ର ନ ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ YVY0567800
ପ ୁ /42399 36 76 399ଆେଲାକ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ନିରଂଜନ ଦାଶ YVY0567818
ୀ /42400 33 76 400ପଜ୍ଞାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନ ସା ଦିପକ ର ନ ଦାଶ YVY0959619

ପ ୁ /43401 45 76 401ଗେଣଶର େବେହରା ପି ହଟେକଶର େବେହରା YVY0746677
ପ ୁ /43402 42 76 402ମାନସ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା YVY0730770
ପ ୁ /43403 35 76 403ନିଧୀ େବେହରା ପି ଗେଣଶର େବେହରା YVY1010511
ୀ /43404 30 76 404ରାଧା େବେହରା ସା ନିଧି େବେହରା YVY1009315
ୀ /43405 72 76 405ଲତିକା ପରିଡା ସା େକଶବ ପରିଡା OR/06/043/142241

ପ ୁ /43406 57 76 406ସେ ାଷ ପରିଡା ପି େକଶବ ପରିଡା OR/06/043/142242
ପ ୁ /43407 55 76 407ପକାଶ ଚ  ପରିଡା ପି େକଶବ ପରିଡା JTV1503184
ୀ /43408 54 76 408ଝୁନୀ ପରିଡା ସା ପକାଶ ଚ  ପରିଡା YVY0231498
ୀ /43409 52 76 409ତୁଳସୀ ପରିଡା ସା ସେ ାଷ ପରିଡା OR/06/043/142243
ପ ୁ /43410 46 76 410ପତାପ ପରିଡା ପି େକଶବ ପରିଡା JTV1503127
ୀ /43411 35 76 411ମମତା ପରିଡା ସା ପତାପ ଚ  ପରିଡା YVY0959544
ପ ୁ /43412 27 76 412ଶଭୁ ଜିତ୍ ପରିଡା ପି ସେ ାଷ ପରିଡା YVY0884940
ୀ /43413 25 76 413ଶଭୁସିତା ପରିଡା ପି ସେ ାଷ ପରିଡା YVY0884965
ପ ୁ /44414 55 76 414େଦେବ  େଭାଇ ପି ଇ ମଣି େଭାଇ OR/06/043/142249
ପ ୁ /44415 50 76 415େରବ େଭାଇ ପି ଇ ମଣି େଭାଇ JTV1503523
ୀ /44416 50 76 416ପ ୁ ିର୍ମା େଭାଇ ସା େଦବ େଭାଇ OR/06/043/142250
ୀ /44417 46 76 417ପାବର୍ ତୀ େଭାଇ ସା େରବ େଭାଇ JTV1503465
ପ ୁ /44418 42 76 418ଶବି େଭାଇ ପି ଇ ମଣି େଭାଇ JTV1504059
ୀ /44419 41 76 419କବିତା େଭାଇ ସା ସେୁବ  େଭାଇ JTV1503473
ପ ୁ /44420 40 76 420ସେୁଭ  େଭାଇ ପି ଇ ମଣି େଭାଇ JTV1638550
ୀ /44421 35 76 421ସଂଜୁ େଭାଇ ସା ଶବି େଭାଇ YVY0730796
ପ ୁ /44422 31 76 422ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ ପି େଦେବ  େଭାଇ YVY0654871
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ପ ୁ /44423 25 76 423ରଜତ େଭାଇ ପି େରବ େଭାଇ YVY1010362
ୀ /44424 24 76 424ରୀମା େଭାଇ ପି େରବ େଭାଇ YVY1010578
ୀ /44425 23 76 425ସୀମା େଭାଇ ପି େରବ େଭାଇ YVY1010453

ପ ୁ /45426 41 76 426ଶଶିରି ର ନ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ JTV1503903
ପ ୁ /45427 74 76 427ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହାପାତ ପି କୃ  ଚ  ମହାପାତ JTV1503283
ପ ୁ /45428 45 76 428ସମୀର ର ନ ମହାପାତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ OR/06/043/142831
ୀ /46429 57 76 429ଲତାମଣି େଭାଇ ପି ଧବୃ େଭାଇ YVY0730812

ପ ୁ /46430 69 76 430ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ OR/06/043/142255
ୀ /46431 61 76 431ଗୀତା ଳି ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/142256

ପ ୁ /46432 42 76 432ନିର ନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/142853
ପ ୁ /46433 41 76 433ଚି ର ନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ JTV1504174
ୀ /46434 37 76 434ବିନତୀ ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ YVY0959858
ୀ /46435 29 76 435ବିଦଯ୍ତୁପଭା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY0497578

ପ ୁ /47436 82 76 436ଭଜନ େଭାଇ ପି ସନାତନ େଭାଇ OR/06/043/142259
ୀ /47437 75 76 437ସାବିତୀ େଭାଇ ସା ଭଜନ େଭାଇ OR/06/043/142260

ପ ୁ /47438 65 76 438ଉଦୟ ଚ  େଭାଇ ପି ରାଧ ୁେଭାଇ OR/06/043/142263
ପ ୁ /47439 60 76 439ସଂଦି  େଭାଇ ପି ରାଧ ୁେଭାଇ YVY0812792
ପ ୁ /47440 55 76 440ଅଜୟ େଭାଇ ପି ରାଧ ୁେଭାଇ OR/06/043/142843
ପ ୁ /47441 49 76 441ର ନ େଭାଇ ପି ଭଜନ େଭାଇ OR/06/043/142261
ୀ /47442 47 76 442ଅମିକା େଭାଇ ସା ସଂଦି  େଭାଇ YVY0812784
ୀ /47443 40 76 443ରଂଜିତା େଭାଇ ସା ରଂଜନ େଭାଇ YVY0066134
ୀ /47444 33 76 444ବୁଲି େଭାଇ ସା ଅଜୟ େଭାଇ YVY0330738
ୀ /47445 32 76 445ଅନିତା େଭାଇ ପି ଭଜନ େଭାଇ YVY0066142
ୀ /47446 31 76 446ରାଜଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ପି ଉଦୟ ଚ  େଭାଇ YVY0654921

ପ ୁ /47447 28 76 447ଜେନଜୟ େଭାଇ ପି ଉଦୟ ଚ  େଭାଇ YVY0654541
ୀ /47448 28 76 448ସାରଥୀ େଭାଇ ପି ଭାଗଯ୍ଧର େଭାଇ YVY0654723
ୀ /47449 50 76 449ଦୁଲଣୀ େଦଇ ସା ଉଦୟ ଚ  େଭାଇ OR/06/043/142264

ପ ୁ /48450 75 76 450ରାମଚ  େଭାଇ ପି ଦୁଃେଖଇ େଭାଇ OR/06/043/142271
ୀ /48451 66 76 451େକଶ ିେଭାଇ ସା ରାମଚ  େଭାଇ OR/06/043/142272

ପ ୁ /48452 49 76 452ଅରୁଣ େଭାଇ ପି ସେୁର  େଭାଇ OR/06/043/142275
ପ ୁ /48453 46 76 453ଅନାଦି େଭାଇ ପି ସେୁର  େଭାଇ OR/06/043/142278
ୀ /48454 44 76 454ଅନି େଭାଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY0654939

ପ ୁ /48455 43 76 455ଅନ  େଭାȀ ପି ସେୁର  େଭାȀ JTV2723369
ୀ /48456 42 76 456ସରସତୀ େଭାଇ ସା ଅରୁଣ େଭାଇ JTV1503960
ୀ /48457 42 76 457ଟିକିନା େଭାଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ JTV1503499

ପ ୁ /48458 42 76 458େବୖ ବ ଚରଣ େଭାଇ ପି ରାମଚ  େଭାଇ JTV1503697
ପ ୁ /48459 41 76 459ଅେଲଖ ଚ  େଭାଇ ପି ସେୁର  େଭାଇ JTV1503911
ୀ /48460 39 76 460ମାନୀ େଭାଇ ସା ଅନ  େଭାଇ YVY0653964
ୀ /48461 38 76 461ସନୁୀତା େଭାଇ ସା ଅନାଦି େଭାଇ JTV1504125

ପ ୁ /48462 36 76 462ଶ ଷର୍ଣ େଭାଇ ପି ରାମ ଚ  େଭାଇ YVY1010313
ୀ /48463 34 76 463ଭାରତୀ େଭାଇ ସା ଶ ଷର୍ ଣ େଭାଇ YVY0653923
ୀ /48464 26 76 464ସସୀତା େଭାଇ ସା ଅେଲଖ େଭାଇ YVY1275015

ପ ୁ /48465 24 76 465ଅଜିତ୍ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅରୁଣ କମୁାର େଭାଇ YVY1010339
ୀ /48466 23 76 466ସମିୁତା େଭାଇ ପି ଅରୁଣ େଭାଇ YVY1183722
ୀ /49467 76 76 467ନିଶାମଣି େଭାଇ ସା ଗ ବର୍  େଭାଇ OR/06/043/142280

ପ ୁ /49468 63 76 468ଯଗୁଳ ଚ  େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ OR/06/043/142281
ପ ୁ /49469 55 76 469ବଜ କିେଶାର େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ OR/06/043/242286
ପ ୁ /49470 55 76 470ପଦନାଭ େଭାଇ ପି ମେହ  େଭାଇ OR/06/043/142284
ପ ୁ /49471 54 76 471ଭେଜ  େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ OR/06/043/142287
ୀ /49472 49 76 472କନକ େଭାଇ ସା ପଦନାଭ େଭାଇ OR/06/043/142285
ପ ୁ /49473 45 76 473ମଦନ େଭାଇ ପି ମେହ  େଭାଇ JTV1503622
ୀ /49474 44 76 474ନମିତା େଭାଇ ସା ବଜକିେଶାର େଭାଇ YVY0066159
ୀ /49475 44 76 475ସରସତୀ େଭାଇ ସା ଭେଜ  େଭାଇ JTV1706589
ପ ୁ /49476 39 76 476କୃ ଚ  େଭାଇ ପି ଯଗୁଳ ଚ  େଭାଇ JTV2676757
ପ ୁ /49477 36 76 477କା ିର୍କ ଚ  େଭାଇ ପି ଯଗୁଳ ଚ  େଭାଇ JTV2676831
ପ ୁ /49478 34 76 478ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ପଦନାଭ େଭାଇ YVY0428185
ପ ୁ /49479 29 76 479ପ ଜ େଭାଇ ପି ପଦଲାଭ େଭାଇ YVY0654558
ପ ୁ /49480 25 76 480ସେରାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ପଦନାଭ େଭାଇ YVY1010180
ପ ୁ /49481 26 76 481ସତିୃର ନ ମହାରଣା ପି ସଦାନ  ମହାରଣା YVY1074129
ୀ /49482 61 76 482ନୟନା ପ ା ସା ହରିହରପସାଦ ଷଡ ୀ OR/06/043/142015
ୀ /49483 28 76 483ବାକେଦବୀ ଷଡ ୀ ପି ହରିହର ପସାଦ ଷଡ ୀ YVY0654020
ପ ୁ /50484 76 76 484ଅେଲଖ ଚ  େହାତା ପି ଧନୁଜର୍ୟ େହାତା OR/06/043/184421
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ୀ /50485 70 76 485େକୗଶଲଯ୍ା େହାତା ସା ଅେଲଖ େହାତା OR/06/043/142289
ପ ୁ /50486 55 76 486େଦେବ  େହାତା ପି ଅେଲଖ େହାତା OR/06/043/142291
ୀ /50487 50 76 487ଦି ିମୟୀ େହାତା ସା େଦେବ  େହାତା JTV1550524

ପ ୁ /50488 49 76 488ଶବିେକତନ େହାତା ପି ଅେଲଖ େହାତା OR/06/043/142290
ୀ /50489 44 76 489େସନ୍ହଲତା େହାତା ସା ଶବି େକତନ େହାତା JTV2677714
ୀ /51490 48 76 490ସେୁଲାଚନା ରଣା ସା କରୁଣାକର ରଣା YVY0730853

ପ ୁ /51491 29 76 491କିେଶାର କମୁାର ରଣା ପି କରୁଣା କର ରଣା YVY0742791
ପ ୁ /52492 81 76 492ରାମ ଚ  ମିଶ ପି ଚ  େଶଖର ମିଶ OR/06/043/146562
ପ ୁ /53493 68 76 493େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ OR/06/043/146515
ପ ୁ /53494 44 76 494ଶାସତର ନ ଦାସ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/043/146516
ୀ /53495 41 76 495ସାଗତିକା ଦାସ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ YVY0730937
ୀ /53496 38 76 496ସରଣିକା ଦାସ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଦାସ YVY0730838
ୀ /54497 31 76 497ଅନନଯ୍ାଦିବଯ୍ ଦଶ ିର୍ନି ପି ନୟନ ରଂଜନ ମହା ି YVY0182634
ୀ /54498 59 76 498ଅମିତାବାଳା ମହା ି ସା ନୟନ ର ନ ମହା ି JTV1503705

ପ ୁ /54499 59 76 499ନୟନର ନ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି JTV1503770
ପ ୁ /54500 48 76 500ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି JTV1503804
ୀ /55501 64 76 501ସ କୁ୍ତା େଜନା ସା କି ର୍ନ େଜନା YVY0654434
ୀ /55502 70 76 502ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମିଶ ସା ରାମ ଚ  ମିଶ OR/06/043/146563

ପ ୁ /55503 51 76 503ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ ପି ରାମ ଚ  ମିଶ YVY0697359
ପ ୁ /56504 64 76 504ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି ପି ଧବୃଚରଣ ମହା ି JTV1502897
ୀ /56505 62 76 505ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV1502905
ୀ /56506 37 76 506ପଦଜା ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2677565
ୀ /56507 35 76 507ପିୟ ା ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2677573
ୀ /56508 32 76 508ପଜ୍ଞା ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି YVY0730846

ପ ୁ /56509 24 76 509ଆଶୀଷ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି YVY1216118
ପ ୁ /57510 34 76 510ରାମ ନାରାୟଣ ଷଡ ି ପି ହରିହର ପସାଦ ଷଡ ି YVY0066175
ପ ୁ /57511 61 76 511ହରିହର ପସାଦ ଷଢ ୀ ପି େକୖଳାସଚ  ଷଢ ୀ YVY0983312
ୀ /58512 80 76 512ସନୁାମଣି ନାୟକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ OR/06/043/142295

ପ ୁ /58513 58 76 513କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ OR/06/043/142296
ୀ /58514 53 76 514ଟୁନି ନାୟକ ସା ଖିେରାଦ ନାୟକ OR/06/043/142297

ପ ୁ /59515 67 76 515ଜେମଶର ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV1550292
ୀ /59516 60 76 516ସିଲୁଆ ଦାସ ସା ଜେମଶର ଦାସ JTV1550375
ୀ /59517 30 76 517ରସିତା ଦାସ ପି ଜେମଶର ଦାସ YVY1009208
ୀ /59518 54 76 518ସ ିତା ମହା ି ସା ଗେଜ  ସାହୁ JTV2723328
ୀ /59519 70 76 519କନକ କା ି ପ ା ସା ସଧୁାକର ଶତପଥୀ JTV1503713

ପ ୁ /59520 66 76 520ଗେଜ  ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ JTV2677623
ପ ୁ /59521 39 76 521ପକାଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ JTV1670439
ପ ୁ /59522 27 76 522ଶବିରାଜ ସାହୁ ପି ଗେଜ  କମୁାର ସାହୁ YVY0742692
ପ ୁ /59523 44 76 523ଶବିାଶଷି ଶତପଥି ପି ସଧୁାକର ଶତପଥି JTV1504166
ପ ୁ /59524 40 76 524ଅଂଶମୁାନ୍ ଶତପଥି ପି ସଧୁାକର ଶତପଥି JTV1504034
ପ ୁ /60525 84 76 525ଦିବାକର େଭାଇ ପି ଆନ  େଭାଇ OR/06/043/142302
ପ ୁ /60526 65 76 526ରବି  କମୁାର େଭାଇ ପି ଆନ  େଭାଇ OR/06/043/142304
ପ ୁ /60527 61 76 527ପଦୀ  କମୁାର େଭାଇ ପି ଦିବାକର େଭାଇ OR/06/043/142306
ୀ /60528 53 76 528ମମତା ରାଣୀ େଭାଇ ସା ପଦୀ  େଭାଇ OR/06/043/142307

ପ ୁ /60529 53 76 529ଦିଲିପ କମୁାର େଭାଇ ପି ଦିବାକର େଭାଇ OR/06/043/142308
ପ ୁ /60530 28 76 530ପଵୀଣ କମୁାର େଭାଇ ପି ପଦୀପ କମୁାର େଭାଇ YVY1106491
ୀ /61531 78 76 531ମାଳତି େଭାଇ ସା ପଭାକର େଭାଇ OR/06/043/142311

ପ ୁ /61532 55 76 532ପସା  କମୁାର େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ OR/06/043/142313
ୀ /61533 40 76 533ସାଗତିକା ଦାସ ସା ପଶା  େଭାଇ JTV2723518
ପ ୁ /62534 81 76 534କପିେଳଶର ପସାଦ ଝା ପି ରାମ ପସାଦ ଝା OR/06/043/142314
ୀ /62535 72 76 535ଭବାନୀ ଝା ସା କପିେଳଶର ପସାଦ ଝା OR/06/043/142315
ପ ୁ /62536 46 76 536ଆଶେୁତାଷ ଝା ପି କପିେଳଶର ପସାଦ ଝା JTV1504133
ୀ /62537 46 76 537ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଝା ସା ଆଶେୁତାଷ ଝା YVY0731265
ୀ /62538 44 76 538ମମତା ଝା ପି କପିେଳଶର ପସାଦ ଝା JTV1504141
ପ ୁ /62539 43 76 539ଆନ  ଝା ପି କପିେଳଶର ପସାଦ ଝା JTV2723500
ୀ /62540 42 76 540ସମିୁତା ଝା ସା ଆନ  ଝା YVY0731273
ୀ /63541 33 76 541େସାନାଲିକା ଦାଶ ସା ଅଂଶମୁାନ ଶତପଥି YVY1009448
ୀ /63542 34 76 542ଚିନୟୀ କର ସା ଶବିାଶଷି ଶତପଥୀ YVY1009463
ପ ୁ /63543 70 76 543ବିଦୁର କମୁାର ପରିଡା ପି ମନଥ ପରିଡା YVY0812750
ୀ /63544 69 76 544ଉମା ରାଣୀ ପରିଡା ସା ବିଦୁର ପରିଡା JTV1503788
ପ ୁ /63545 59 76 545ରବି  କମୁାର ପରିଡା ପି ମନଥ କମୁାର ପରିଡା YVY0066183
ପ ୁ /63546 40 76 546ଆନ  ପରିଡା ପି ବିଦୁର ପରିଡା JTV1503812
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ପ ୁ /63547 39 76 547ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା ପି ବିଦୂର କମୁାର ପରିଡା JTV1503796
ୀ /63548 44 76 548ପଣତି ପ ନାୟକ ସା ନିହାର ର ନ ମହା ି JTV1595701

ପ ୁ /63549 74 76 549ସଧୁାକର ଶତପଥି ପି ବିହାରୀଚରଣ ଶତପଥି JTV1503994
ପ ୁ /64550 78 76 550େନତାନ  ମହାପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାପାତ JTV1504109
ୀ /64551 60 76 551କସୁମୁ ମହାପାତ ସା େନତାନ  ମହାପାତ YVY0731224
ୀ /64552 33 76 552େଯାଗମାୟା ମହାପାତ ପି େନତାନ  ମହାପାତ YVY0731307

ପ ୁ /64553 45 76 553ମାନସ କମୁାର ମହାପାତ ପି େନତାନ  ମହାପାତ JTV2723534
ୀ /64554 30 76 554ଗାୟତୀ ମହାପାତ ପି େନତାନ  ମହାପାତ YVY0428136

ପ ୁ /64555 30 76 555ଆଶଷି କମୁାର ମହାପାତ ପି େନତନ  ମହାପାତ YVY0497586
ୀ /64556 51 76 556ଗାୟତୀ ପରିଡା ସା ରବି  କମୁାର ପରିଡା YVY0066191

ପ ୁ /65557 29 76 557ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ନ  େସଠୀ YVY0654855
ପ ୁ /65558 75 76 558ଧଡି େସଠୀ ପି ପୀର େସଠୀ OR/06/043/142323
ପ ୁ /65559 66 76 559ନ  େସଠୀ ପି ପୀର େସଠୀ OR/06/043/142324
ପ ୁ /66560 66 76 560ପଭାତ େଭାଇ ପି ମାଗଣିୁ େଭାଇ OR/06/043/142326
ୀ /66561 54 76 561ବଦନୀ େଭାଇ ସା ପଭାତ େଭାଇ JTV1638642

ପ ୁ /66562 45 76 562ରମାକା  େଭାଇ ପି ପଭାତ େଭାଇ JTV1692474
ୀ /67563 73 76 563ଶଶୀ େଭାଇ ସା ନ  େଭାଇ OR/06/043/142337

ପ ୁ /67564 71 76 564ସଧିୁର କମୁାର େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ OR/06/043/142331
ୀ /67565 61 76 565ବାସ ି େଭାଇ ସା ସଧିୁର େଭାଇ OR/06/043/142333
ୀ /67566 58 76 566େରଣବୁାଳା େଭାଇ ସା ଅଧର େଭାଇ OR/06/043/142335

ପ ୁ /67567 56 76 567କାଳ ି େଭାଇ ପି ନ  େଭାଇ YVY0812768
ପ ୁ /67568 49 76 568ନିର ନ େଭାଇ ପି ନ  େଭାଇ OR/06/043/142339
ପ ୁ /67569 41 76 569ସେ ାଷ କମୁାର େଭାଇ ପି ସଧିୁର େଭାଇ JTV1638618
ୀ /67570 36 76 570ରଶୀ େଭାଇ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଭାଇ YVY0654566

ପ ୁ /67571 34 76 571ସେୁରଶ ଚ  େଭାଇ ପି ଅଧର େଭାଇ YVY0330746
ୀ /67572 34 76 572ପତିମା େଭାଇ ସା ନିର ନ େଭାଇ YVY0428151
ୀ /67573 33 76 573ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େଭାଇ ସା ସେୁରଶ ଚ  େଭାଇ YVY0654582
ୀ /67574 29 76 574ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ନେରସ ଚ  େଭାଇ YVY0654574

ପ ୁ /68575 68 76 575ଭା ର େଭାଇ ପି ନାବ େଭାଇ YVY0983320
ପ ୁ /68576 62 76 576ବନମାଳି େଭାଇ ପି ନାବ େଭାଇ OR/06/043/142344
ୀ /68577 56 76 577ଅ ନା େଭାଇ ସା ଭା ର େଭାଇ OR/06/043/142342
ୀ /68578 52 76 578େବ  େଭାଇ ସା ବନମାଳି େଭାଇ YVY1197607

ପ ୁ /68579 41 76 579ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ ପି ଭା ର େଭାଇ JTV1503028
ୀ /68580 31 76 580ସନିୁତା େଭାଇ ପି ବନମାଳୀ େଭାଇ YVY0654061

ପ ୁ /68581 31 76 581ଅଭୟ େଭାଇ ପି ଭା ର େଭାଇ YVY0330753
ୀ /68582 31 76 582ସରସତୀ େଭାଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY1010099

ପ ୁ /68583 28 76 583ରବି େଭାଇ ପି ଭା ର େଭାଇ YVY0654822
ପ ୁ /68584 23 76 584ସନିୁଲ େଭାଇ ପି ବନମାଳୀ େଭାଇ YVY1010131
ପ ୁ /69585 61 76 585ଅକ୍ଷୟ େଭାଇ ପି ଶ ର େଭାଇ OR/06/043/142346
ୀ /69586 56 76 586କାମିନୀ େଭାଇ ସା ଅକ୍ଷୟ େଭାଇ OR/06/043/142348

ପ ୁ /69587 34 76 587ଅଶିନୀ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅକ୍ଷୟ େଭାଇ YVY0066209
ପ ୁ /69588 31 76 588ଅଭିେଷକ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଭାଇ YVY0330761
ୀ /69589 29 76 589ଅତାସୀ େଭାଇ ସା ଅଶ୍ଵିନୀ େଭାଇ YVY1239904
ୀ /70590 34 76 590ମଧମିୁତା ମିଶ ପି ସନିୁଲ କା  ମିଶ YVY0497594

ପ ୁ /70591 72 76 591ନିର ନ ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା OR/06/043/142349
ୀ /70592 70 76 592ନଳିନୀ ପ ା ସା ନିର ନ ପ ା OR/06/043/142351

ପ ୁ /70593 53 76 593ତପନ କମୁାର ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା OR/06/043/142352
ପ ୁ /70594 48 76 594ନିହାର ର ନ ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା OR/06/043/142354
ପ ୁ /70595 46 76 595କମଳ େଲାଚନ ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା JTV1664507
ୀ /70596 43 76 596ନଳିନୀ ପଭା ପ ା ସା ତପନ କମୁାର ପ ା YVY0066233
ୀ /70597 42 76 597ରଂଜିତା ପ ା ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ପ ା YVY0653915
ପ ୁ /70598 41 76 598ବିମଳ କମୁାର ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା JTV1666627
ୀ /71599 51 76 599ଲତା େଦଇ ସା ଶାରଦା େପାଥାଳ OR/06/043/142362
ପ ୁ /71600 40 76 600ବସ  ନାୟକ ପି ଶ ି  ନାୟକ JTV2677219
ପ ୁ /71601 67 76 601ସାରଦା ଚରଣ େପାଥାଳ ପି ବୃ ାବନ େପାଥାଳ OR/06/043/142361
ୀ /71602 37 76 602ସନ୍ି ା ଳୀ େପାଥାଳ ସା ସତିୃ ମୟ ବ ିଆ YVY0885491
ପ ୁ /72603 69 76 603େଗୗରା  େଭାଇ ପି କା ିର୍କ େଭାଇ OR/06/043/142366
ପ ୁ /72604 68 76 604ବାଲୀକ େଭାଇ ପି ରସାନ  େଭାଇ OR/06/043/142368
ୀ /72605 62 76 605ଶକୁଲତା େଭାଇ ସା ବଲୀକ େଭାଇ OR/06/043/142369
ୀ /72606 60 76 606ପମିଳା େଭାଇ ସା େଗୗରା  େଭାଇ OR/06/043/142367
ପ ୁ /72607 38 76 607ବାସେୁଦବ େଭାଇ ପି େଗୗରା  େଭାଇ JTV2723401
ପ ୁ /72608 38 76 608ବିନାୟକ େଭାଇ ପି ବାଲୀକି େଭାଇ JTV1503895
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ୀ /72609 33 76 609ବି ୁପୀୟା େଭାଇ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ YVY0959932
ୀ /72610 31 76 610ପ ୁ ଲତା େଭାଇ ସା ବାସେୁଦବ େଭାଇ YVY0330787

ପ ୁ /72611 31 76 611ବଳେଦବ େଭାଇ ପି େଗୗରା  େଭାଇ YVY0731240
ୀ /72612 30 76 612ବ ନା େଭାଇ ସା ବିନାୟକ େଭାଇ YVY0959916

ପ ୁ /72613 25 76 613ଜଗନ େଭାଇ ପି େଗୖାରା  େଭାଇ YVY0959478
ୀ /73614 28 76 614ଗାୟତୀ େବହୁରା ସା ଉଦିତ ନାରାୟଣ େବହୁରା YVY1278159

ପ ୁ /73615 69 76 615ଅତୁଲଯ୍ େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ YVY1106517
ପ ୁ /73616 66 76 616େରାହିତ େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ OR/06/043/142373
ୀ /73617 56 76 617ସରୁପମା େଭାଇ ସା େରାହିତ େଭାଇ JTV2677318

ପ ୁ /73618 60 76 618କିେଶାର ଚ  େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ YVY1340439
ୀ /73619 50 76 619ଟୁନି େଭାଇ ସା କିେଶାର ଚ  େଭାଇ YVY1197763
ୀ /73620 40 76 620ସେୁଲାଚନା େଭାଇ ପି େରାହିତ େଭାଇ YVY0812776

ପ ୁ /73621 28 76 621ବାପି  େଭାଇ ପି କିେଶାର େଭାଇ YVY0884767
ପ ୁ /73622 26 76 622ସି ାଥର୍  େଭାଇ ପି କିେଶାର ଚ  େଭାଇ YVY0959635
ପ ୁ /73623 25 76 623ଶ ର େଭାଇ ପି େରାହିତ େଭାଇ YVY0959528
ପ ୁ /73624 22 76 624େସୗରଭ େଭାଇ ପି େରାହିତ େଭାଇ YVY1183698
ୀ /74625 68 76 625ଦୁତି େଭାଇ ସା େଭାଳି େଭାଇ OR/06/043/142378
ୀ /75626 41 76 626ବି ୁପିୟା େଭାଇ ସା ମାନସ ଚ  େଭାଇ YVY0231506

ପ ୁ /75627 40 76 627ମାନସ ଚ  େଭାଇ ପି େଭାଳି େଭାଇ OR/06/043/142381
ୀ /76628 34 76 628ଜେସାବଂତୀ େବେହରା ସା େବୖ ବ ଚରଣ େଭାଇ YVY1274620

ପ ୁ /76629 66 76 629ବିର  ିେଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/142388
ୀ /76630 59 76 630େଧାବି େଭାଇ ସା ବିର  ିେଭାଇ JTV2676823

ପ ୁ /76631 58 76 631ବିେନାଦ େଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/142389
ପ ୁ /76632 46 76 632ବିେରନ୍ େଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ YVY0813659
ୀ /76633 39 76 633ମାଳତୀ େଭାଇ ସା ବିେରନ୍ େଭାଇ YVY0813642
ୀ /76634 33 76 634ସମିୁତା େଭାଇ ସା ପସାଦ େଭାଇ YVY0697334

ପ ୁ /76635 30 76 635ଗରୁୁଚରଣ େଭାଇ ପି ବିେନାଦ କମୁାର େଭାଇ YVY0654046
ୀ /76636 30 76 636ବନିତା େଭାଇ ସା ଗରୁୁଚରଣ େଭାଇ YVY1140409

ପ ୁ /76637 29 76 637ଶୀଚରଣ େଭାଇ ପି ବିେନାଦ କମୁାର େଭାଇ YVY0654863
ୀ /76638 28 76 638ଲିଲି େଭାଇ ସା ଶୀ ଚରଣ େଭାଇ YVY0654798
ୀ /76639 26 76 639ସଭୁଦା େଭାଇ ସା ପଶା  େଭାଇ YVY1252097

ପ ୁ /76640 80 76 640ନାଟବର େମାହ ି ପି ଗଣୁନିଧି େମାହ ି YVY1256403
ୀ /76641 76 76 641ଅନଗଂ ମ ରୀ ମହା ି ସା ନଟବର ମହା ି YVY1256551
ୀ /77642 29 76 642ମୀତା ଳୀ େଭାଇ ମା ହାରା େଭାଇ YVY0654277

ପ ୁ /78643 67 76 643ନିତଯ୍ାନ  େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ OR/06/043/142398
ୀ /78644 58 76 644ପଦାବତୀ େଭାଇ ସା ନିତଯ୍ାନ  େଭାଇ OR/06/043/142399

ପ ୁ /78645 42 76 645ଶନୂଯ୍ବାସୀ େଭାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଭାଇ JTV1504000
ପ ୁ /78646 32 76 646ଦିଲିପ କମୁାର େଭାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଭାଇ YVY0066274
ୀ /78647 31 76 647ନଳିନୀ େଭାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଭାଇ YVY0653980
ୀ /78648 27 76 648ସନିୁତା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଭାଇ YVY1010107

ପ ୁ /79649 67 76 649ପଫଲୁ େଭାଇ ପି େନପାଳ େଭାଇ OR/06/043/142402
ୀ /79650 67 76 650ସଷୁମା େଭାଇ ସା ର ନ େଭାଇ OR/06/043/142408

ପ ୁ /79651 63 76 651ନେଗଂଦ େଭାଇ ପି େନପାଳ େଭାଇ YVY0983338
ପ ୁ /79652 59 76 652ର ନ େଭାଇ ପି େନପାଳ େଭାଇ OR/06/043/142403
ୀ /79653 59 76 653ହର େଭାଇ ସା ପଫଲୁ େଭାଇ OR/06/043/142407

ପ ୁ /79654 57 76 654ଗଣୁନିଧି େଭାଇ ପି େନପାଳ େଭାଇ OR/06/043/142405
ୀ /79655 53 76 655ଟୁନି େଭାଇ ସା ନେଗ  େଭାଇ JTV2677524

ପ ୁ /79656 44 76 656ଦୀନବ ୁ େଭାଇ ପି େନପାଳ େଭାଇ OR/06/043/142406
ୀ /79657 41 76 657ମାନସୀ େଭାଇ ସା ଗଣୁନିଧି େଭାଇ JTV1623230
ପ ୁ /79658 40 76 658େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ ପି େବୖ ବ େଭାଇ YVY0654707
ୀ /79659 38 76 659ବନିତା େଭାଇ ସା ଦିନବ ୁ େଭାଇ JTV2676930
ୀ /79660 37 76 660ସବିତା େଭାଇ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଭାଇ JTV2676922
ପ ୁ /79661 36 76 661ପଦିପ କମୁାର େଭାଇ ପି ପଫଲୁ ଚ  େଭାଇ JTV2676856
ୀ /79662 32 76 662ବୀନତା େଭାଇ ସା ପଦିପ କମୁାର େଭାଇ YVY0777128
ପ ୁ /79663 28 76 663ରବି  କମୁାର େଭାଇ ପି ରଂଜନ େଭାଇ YVY0654814
ପ ୁ /79664 27 76 664ପକାଶ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ ଚ  େଭାଇ YVY1010479
ପ ୁ /79665 25 76 665ପପନ େଭାଇ ପି ନେଗା  େଭାଇ YVY0885541
ପ ୁ /79666 20 76 666ସସିୁଲ େଭାଇ ପି ଗଣୁନିଧି େଭାଇ YVY1273382
ପ ୁ /80667 68 76 667ରେମଶ ଚ  େଭାଇ ପି କି ର୍ନ େଭାଇ OR/06/043/142414
ୀ /80668 64 76 668ଛଇଳ େଭାଇ ସା କାମେଦବ େଭାଇ OR/06/043/142421
ପ ୁ /80669 64 76 669କାମେଦବ େଭାଇ ପି ଆଦିକ  େଭାଇ OR/06/043/142420
ୀ /80670 59 76 670ମିନୀ େଭାଇ ସା ରେମଶ େଭାଇ OR/06/043/142416
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ପ ୁ /80671 53 76 671ନେଗଶ େଭାଇ ପି ଆଦିକ  େଭାଇ OR/06/043/142422
ପ ୁ /80672 51 76 672ଉେମଶ ଚ  େଭାଇ ପି କି ର୍ନ େଭାଇ OR/06/043/142415
ୀ /80673 50 76 673େରଣକୁା େଭାଇ ସା ନେଗଶ େଭାଇ YVY0809582
ୀ /80674 35 76 674ରୁନୁ େଭାଇ ସା ରତନ୍ ାକର େଭାଇ JTV2677409

ପ ୁ /80675 34 76 675ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ରେମଶ ଚ  େଭାଇ JTV2676849
ପ ୁ /80676 34 76 676ମିେରାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ଉେମଶ ଚ  େଭାଇ YVY0066282
ପ ୁ /80677 31 76 677କାହନ୍  ୁଚରଣ େଭାଇ ପି ନେଗଶ େଭାଇ YVY1010420
ପ ୁ /80678 31 76 678ସେରାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ରେମଶ ଚ  େଭାଇ YVY0330795
ୀ /80679 30 76 679ସରୁପା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଭାଇ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ YVY1010016
ୀ /80680 29 76 680ସନୁ ା େଭାଇ ପି ଛଇଳ େଭାଇ YVY1009372
ୀ /80681 29 76 681େବବି େଭାଇ ପି ଉେମଶ ଚ  େଭାଇ YVY0959841

ପ ୁ /80682 28 76 682ଗଡୁୁ େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ YVY1010446
ପ ୁ /80683 25 76 683ସମୁ  େଭାଇ ପି କାମେଦବ େଭାଇ YVY1041854
ୀ /80684 25 76 684ନମିତା େଭାଇ ସା ସେ ାଷ େଭାଇ YVY1010040
ୀ /80685 20 76 685ବିକାଶ ଭୂଷଣ େଭାଇ ପି ରବୀ  କମୁାର େଭାଇ YVY1280353

ପ ୁ /80686 37 76 686େରାହିତ ଦାସ ପି ଜେମସର ଦାସ JTV1692466
ୀ /80687 29 76 687କେ ଇ ଦାସ ସା େରାହିତ ଦାସ YVY0960286
ୀ /81688 79 76 688ଶକି େଭାଇ ସା ମକର େଭାଇ OR/06/043/142427

ପ ୁ /81689 67 76 689ଚକଧର େଭାଇ ପି କମୁର େଭାଇ OR/06/043/142432
ୀ /81690 61 76 690ରମା େଭାଇ ସା ଚକଧର େଭାଇ YVY0959502

ପ ୁ /81691 56 76 691ସେମଶ ଚ  େଭାଇ ପି ମକର େଭାଇ OR/06/043/142428
ୀ /81692 43 76 692ମୀନା େଭାଇ ସା ଶସାଧର େଭାଇ YVY1197755
ୀ /81693 41 76 693ପଦାବତୀ େଭାଇ ସା ସେମଶ ଚଂଦ େଭାଇ YVY1197490

ପ ୁ /81694 39 76 694ନିମର୍ଳଚ  େଭାଇ ପି ଅନିଲ େଭାଇ JTV1503036
ପ ୁ /81695 39 76 695େମାହନ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅନିଳ େଭାଇ YVY0231514
ପ ୁ /81696 36 76 696ସଶୁା  େଭାଇ ପି ମକର େଭାଇ YVY0066290
ୀ /81697 35 76 697ଝୁନା େଭାଇ ସା ସଶୁା  େଭାଇ YVY0497602
ୀ /81698 32 76 698କଲଯ୍ାଣି େଭାଇ ସା ନିମର୍ଳ ଚ  େଭାଇ YVY0231522
ୀ /81699 28 76 699ମଧସିୁତା େଭାଇ ସା େମାହନ କମୁାର େଭାଇ YVY0885475

ପ ୁ /81700 27 76 700ବୁ େଦବ େଭାଇ ପି ସେମଶ ଚ  େଭାଇ YVY0654947
ୀ /81701 27 76 701ଗୀତିକା େଭାଇ ପି ସେମଶ ଚ  େଭାଇ YVY0742627
ୀ /82702 79 76 702ସେୁଲାଚନା େଭାଇ ସା ଭଜନ େଭାଇ OR/06/043/142439
ୀ /82703 64 76 703ଭାରତୀ େଭାଇ ସା ସେବର୍ ଶର େଭାଇ OR/06/043/142436

ପ ୁ /82704 62 76 704ମେହଶର େଭାଇ ପି କ୍ଷିତ େଭାଇ OR/06/043/142437
ପ ୁ /82705 56 76 705ବାବୁଲି େଭାଇ ପି ଭଜନ େଭାଇ OR/06/043/142440
ୀ /82706 56 76 706ପମିଳା େଭାଇ ସା ଅନିଳ େଭାଇ OR/06/043/142425

ପ ୁ /82707 53 76 707କେୁବର ଚ  େଭାଇ ପି ଭଜନ େଭାଇ OR/06/043/142441
ୀ /82708 45 76 708ଇଲୀ େଭାଇ ସା ମେହଶର େଭାଇ JTV2676864
ୀ /82709 40 76 709ସୀତା େଭାଇ ସା ବାବୁଲି େଭାଇ JTV1503176

ପ ୁ /82710 38 76 710କାଲୁଆ େଭାଇ ପି ଭଜନ େଭାଇ YVY0066324
ପ ୁ /82711 33 76 711ବିଶ ର ନ େଭାଇ ପି ସେବର୍ ଶର େଭାଇ JTV2676880
ୀ /82712 33 76 712ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା କାବୁଲା େଭାଇ JTV2677110

ପ ୁ /82713 27 76 713ମେନାର ନ େଭାଇ ପି ସେବର୍ ଶର େଭାଇ YVY0885582
ପ ୁ /82714 25 76 714ପତାପ େଭାଇ ପି ମେହଶର େଭାଇ YVY1010404
ୀ /83715 76 76 715ଧନୀ େଭାଇ ସା ସେୁର  େଭାଇ YVY0813634
ୀ /83716 62 76 716େଗୗରୀ େଭାଇ ସା ତିନାଥ େଭାଇ OR/06/043/142448

ପ ୁ /83717 57 76 717ସାମ  େଭାଇ ପି ଶେୁରଂଦ େଭାଇ OR/06/043/142444
ୀ /83718 49 76 718ଅ ଳି େଭାଇ ସା ସାମ  େଭାଇ OR/06/043/142445

ପ ୁ /83719 44 76 719ଶକୁା  େଭାଇ ପି ଶେୁରଂଦ େଭାଇ OR/06/043/142446
ୀ /83720 36 76 720ଜୟ ି େଭାଇ ସା ସକୁା  େଭାଇ JTV2677136
ପ ୁ /83721 34 76 721କେହନ୍ଇ ଚରଣ େଭାଇ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େଭାଇ JTV2677151
ୀ /83722 31 76 722ସଂଯକୁ୍ତା େଭାଇ ପି ସାମ  େଭାଇ YVY0497719
ପ ୁ /83723 28 76 723ଜଗନ େଭାଇ ପି ସାମ  େଭାଇ YVY0742668
ୀ /83724 27 76 724ସସିତା େଭାଇ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଭାଇ YVY0742635
ପ ୁ /83725 25 76 725ସଜୁନ େଭାଇ ପି ସାମ  କମୁାର େଭାଇ YVY0959569
ୀ /84726 75 76 726ଚା  େଭାଇ ସା ବିକଳ େଭାଇ OR/06/043/142450
ୀ /84727 74 76 727ସକୁ ଳା େଭାଇ ସା ଅରକ୍ଷିତ େଭାଇ OR/06/043/142455
ପ ୁ /84728 57 76 728ରାେଜ  େଭାଇ ପି ଅରକ୍ଷିତ େଭାଇ OR/06/043/142456
ପ ୁ /84729 57 76 729ଅେଶାକ େଭାଇ ପି ବିକଳ େଭାଇ YVY0983346
ୀ /84730 49 76 730ଭାରତି େଭାଇ ସା ଅେଶାକ େଭାଇ JTV2677128
ୀ /84731 49 76 731ପଭାସିନୀ େଭାଇ ସା ରାେଜ  େଭାଇ OR/06/043/142451
ପ ୁ /84732 24 76 732ବିଜୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅେଶାକ େଭାଇ YVY1009935
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ପ ୁ /85733 69 76 733ପରମାନ  େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ OR/06/043/142460
ପ ୁ /85734 63 76 734ଧମର୍ାନ  େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ OR/06/043/142462
ୀ /85735 61 76 735କମଳା େଭାଇ ସା ପରମାନ  େଭାଇ OR/06/043/142461
ୀ /85736 55 76 736କଲଯ୍ାଣୀ େଭାଇ ସା ଧମର୍ାନ  େଭାଇ JTV1550557

ପ ୁ /85737 42 76 737ରଘ ୁେଭାଇ ପି ପରମାନ  େଭାଇ JTV1503044
ୀ /85738 33 76 738ନିରୁପମା େଭାଇ ସା ରାେଜଶ କମୁାର େଭାଇ JTV2677516
ୀ /85739 32 76 739ଝୁନା େଭାଇ ପି ପରମାନ  େଭାଇ YVY0653972
ୀ /85740 28 76 740ସେରାଜିନି େଭାଇ ସା ରଘ ୁେଭାଇ YVY0777045

ପ ୁ /85741 27 76 741ବିଜୁ େଭାଇ ପି ପରମାନ  େଭାଇ YVY0742619
ୀ /85742 21 76 742ଅଭୀସିକା ଦାସ ପି ଅରୁଣ ଦାସ YVY1140326
ୀ /86743 65 76 743େଗୗରୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/142467

ପ ୁ /86744 49 76 744ସ ୟ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/142468
ପ ୁ /86745 45 76 745ଅଜୟ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/142863
ୀ /86746 39 76 746ରଂଜୁଲତା ସାହୁ ସା ସଂଜୟ ସାହୁ YVY0066332
ୀ /86747 33 76 747ସସିତା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY0731166

ପ ୁ /87748 62 76 748ପଭାକର େଭାଇ ପି ପିତାମର େଭାଇ OR/06/043/142470
ପ ୁ /87749 60 76 749ଦିବାକର େଭାଇ ପି ପିତାମର େଭାଇ OR/06/043/142471
ୀ /87750 60 76 750କବିତା େଭାଇ ସା ପଭାକର େଭାଇ OR/06/043/142473

ପ ୁ /87751 58 76 751ଶଶଧର େଭାଇ ପି ପିତାମର େଭାଇ OR/06/043/142472
ୀ /87752 57 76 752ସବିତା େଭାଇ ସା ଦିବାକର େଭାଇ OR/06/043/142474
ୀ /87753 36 76 753ପବୀଣା େଭାଇ ସା ଶଶଧର େଭାଇ YVY0428144
ୀ /87754 31 76 754ସସିତା େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ YVY0497727
ୀ /87755 28 76 755ସଚିୁତା େଭାଇ ପି ଦିବାକର େଭାଇ YVY0959890

ପ ୁ /87756 25 76 756ସଶୁଲି େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ YVY0959981
ପ ୁ /88757 60 76 757ନିମାଇ େଭାଇ ପି ମିଛୁ େଭାଇ OR/06/043/142477
ୀ /88758 58 76 758ମମତା େଭାଇ ସା ନିମାଇ େଭାଇ OR/06/043/142481

ପ ୁ /88759 56 76 759ପଶା  େଭାଇ ପି ମିଛୁ େଭାଇ OR/06/043/142482
ପ ୁ /88760 55 76 760ଶଶୁା  େଭାଇ ପି ମିଛୁ େଭାଇ OR/06/043/142479
ୀ /88761 40 76 761ବାସ ୀ େଭାଇ ସା ସନିୁଆଁ େଭାଇ JTV1503481
ୀ /88762 36 76 762ସନିୁତା େଭାଇ ସା ସଶୁା  େଭାଇ JTV2677144
ୀ /88763 27 76 763ସଜୁାତା େଭାଇ ପି ନିମାଇ ଁେଭାଇ YVY0742650

ପ ୁ /88764 24 76 764ସମୁନ କମୁାର େଭାଇ ପି ନିମାଇ ଚରଣ େଭାଇ YVY0959585
ୀ /89765 83 76 765ଇଲି େଭାଇ ପି କୁ  େଭାଇ JTV1503200

ପ ୁ /89766 66 76 766ଭାଗଯ୍ଧର େଭାଇ ପି ଯଧିୁ ିର େଭାଇ OR/06/043/142487
ୀ /89767 54 76 767ଶକୁଲତା େଭାଇ ସା ରାହାସ େଭାଇ OR/06/043/142485
ୀ /89768 32 76 768ରମିତା େଭାଇ ପି ରାହାସ େଭାଇ YVY0330803
ୀ /89769 29 76 769ପଭାତୀ େଭାଇ ପି ଭାଗଯ୍ରଥି େଭାଇ YVY0885590

ପ ୁ /89770 28 76 770ସାରଥୀ େଭାଇ ପି ଭାଗଯ୍ଧର େଭାଇ YVY0497735
ପ ୁ /89771 27 76 771ସନଯ୍ାସୀ େଭାଇ ପି ଭାଗଯ୍ଧର େଭାଇ YVY0776989
ୀ /89772 25 76 772ଝୁନିତା େଭାଇ ପି ରାହାସ େଭାଇ YVY1183714

ପ ୁ /89773 24 76 773ଶବିାଜୀ େଭାଇ ପି ଭାଗଯ୍ଧର େଭାଇ YVY1010388
ପ ୁ /90774 58 76 774ସନିୁଆ େଭାଇ ପି ମିଛୁ େଭାଇ OR/06/043/142478
ୀ /90775 49 76 775ଫଲୁ େଭାଇ ସା ଭାଗଯ୍ଧର େଭାଇ YVY1197508
ୀ /90776 39 76 776ଭାରତୀ େଭାଇ ପି ଭାଗଯ୍ଧର େଭାଇ JTV2677094
ୀ /91777 69 76 777ମିନତୀ ଦାଶ ସା କାଳ ି ଦାଶ OR/06/043/142496

ପ ୁ /91778 67 76 778ସେପନ୍ଶର ଦାଶ ପି ନଟବର ଦାଶ OR/06/043/142497
ପ ୁ /91779 32 76 779ରାଧାକା  ଦାଶ ପି କାଳ ୀ ଦାଶ YVY0066365
ପ ୁ /91780 25 76 780ସରୁଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେପନ୍ଶର ଦାଶ YVY0960062
ୀ /91781 23 76 781ଦୀପାଳୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ରାଧାକା  ଦାଶ YVY1009430
ୀ /92782 41 76 782ସସିତା ରୟ ସା ସଂଜିତ ରୟ JTV1595768
ପ ୁ /92783 31 76 783ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଥରୁୀ ସାହୁ YVY0776864
ପ ୁ /92784 27 76 784ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଥରୁୀ ସାହୁ YVY0777052
ପ ୁ /92785 56 76 785ମଥରୁୀ ସାହୁ ପି ମଦନ ସାହୁ YVY0731190
ୀ /92786 52 76 786େହମଲତା ସାହୁ ସା ମଥରୁୀ ସାହୁ JTV1449318
ୀ /92787 33 76 787ରଶୀତା ସାହୁ ପି ମଥରୁୀ ସାହୁ YVY0730804
ପ ୁ /93788 67 76 788ସକୁା  ଚ  ପ ା ପି ପହାଦ ପ ା OR/06/043/142504
ୀ /93789 58 76 789ମୀନାକ୍ଷୀ ପ ା ସା ସକୁା  ଚ  ପ ା OR/06/043/142505
ପ ୁ /93790 33 76 790ସବୁତ କମୁାର ପ ା ପି ସକୁା  ଚ  ପ ା YVY0312892
ପ ୁ /93791 30 76 791ସତଯ୍ବତ ପ ା ପି ସକୁା  ଚ  ପ ା YVY0497107
ୀ /94792 46 76 792ଝରଣା ଆଦକ ସା ଦୁଦ କମୁାର ଆଦକ YVY1009919
ପ ୁ /94793 44 76 793ଦୁଦ୍ କମୁାର ଆଦକ ପି େଗା ା ବିହାରୀ ଆଦକ YVY1009737
ୀ /94794 31 76 794କବିତା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ବଜ େମାହନ ରାମ YVY1009729
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ୀ /94795 68 76 795ତପସିନୀ ପ ା ସା ମରୁାରୀ ପ ା OR/06/043/142511
ପ ୁ /94796 67 76 796ରାଜକିେଶାର ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା OR/06/043/142512
ୀ /94797 53 76 797ମମତା ପ ା ସା ରାଜକିେଶାର ପ ା OR/06/043/142513

ପ ୁ /94798 34 76 798େଦବଦ  ପ ା ପି ମରୁାରୀ କିେଶାର ପ ା JTV2677540
ୀ /94799 29 76 799ରତିରଂଜନ ପ ା ପି ରାଜ କିେଶାର ପ ା YVY0742783

ପ ୁ /94800 26 76 800ସତୃୀ ର ନ ପ ା ପି ରାଜକିେଶାର ପ ା YVY0884890
ପ ୁ /94801 32 76 801ବଜ େମାହନ ରାମ ମା ରାଜଲଛମି ରାମ YVY0066373
ପ ୁ /95802 67 76 802ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ ପି କାଳି ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/043/142518
ପ ୁ /95803 35 76 803େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ YVY0312900
ୀ /95804 29 76 804ଗାୟତୀ ମହାପାତ ସା େସୗମଯ୍ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0742734

ପ ୁ /96805 33 76 805ଆଶଷି ଓଝା ପି ବାସେୁଦବ ଓଝା YVY0959783
ୀ /96806 29 76 806ଗୀତା ଳୀ ଓଝା ସା ଆଶଶି୍ ଓଝା YVY0960328

ପ ୁ /96807 58 76 807ବାବୁଲି ପ ା ପି େଭାଳାନାଥ ପ ା OR/06/043/142523
ପ ୁ /96808 49 76 808ଅମଲୁଯ୍ ଚ  ପ ା ପି େଭାଳାନାଥ ପ ା OR/06/043/142526
ୀ /96809 44 76 809ରାଜଶୀ ପ ା ସା ନବକିେଶାର ପ ା YVY0497743

ପ ୁ /96810 42 76 810ନବକିେଶାର ପ ା ପି େଭାଳାନାଥ ପ ା JTV1550219
ୀ /96811 41 76 811ସରିତା ପ ା ସା ଅମଲୁଯ୍ ଚ  ପ ା YVY0312918

ପ ୁ /96812 39 76 812ଭାବଗାହି ପ ା ପି େଭାଳାନାଥ ପ ା JTV1503952
ୀ /96813 35 76 813ଜୟ ି ପ ା ସା ବାବୁଲୀ ପ ା YVY1183631
ୀ /96814 31 76 814ଜୟଶୀ ପ ା ସା ଭାବଗାହି ପ ା YVY0960120

ପ ୁ /96815 23 76 815ବିଶ୍ଵ ର ନ ପ ା ପି ବାବୁଲୀ ପ ା YVY1183656
ପ ୁ /96816 62 76 816ଗୁ ର ପଧାନ ପି ଅନାଦି ପଧାନ YVY0960146
ୀ /96817 41 76 817ଅସିତା ପଧାନ ସା ଗ ୁ ର ପଧାନ YVY0960179
ୀ /96818 25 76 818ସଂଯକୁ୍ତା ରଣା ପି ଭରତ ରଣା YVY0959882

ପ ୁ /97819 64 76 819ରାମକୃ  ପ ା ପି େଗାବି  ପ ା OR/06/043/142527
ୀ /97820 62 76 820ନମିତା ପ ା ସା ରାମକୃ  ପ ା OR/06/043/142528

ପ ୁ /97821 34 76 821ମେନାର ନ ପ ା ପି ରାମକୃ  ପ ା YVY0066381
ପ ୁ /97822 31 76 822ଚି ରଂଜନ ପ ା ପି ରାମକୃ  ପ ା YVY0497750
ପ ୁ /98823 42 76 823ଭରତ ଲାମା ପି େକ ବି ଲାମା YVY0066407
ପ ୁ /98824 69 76 824ମେହଶର ପ ା ପି ମଧ ୁପ ା OR/06/043/142530
ୀ /98825 58 76 825ସରଳା ପ ା ସା ମେହଶର ପ ା OR/06/043/142531

ପ ୁ /98826 33 76 826ଆଶଷି କମୁାର ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା JTV2676815
ୀ /98827 29 76 827ଶପିା ପାଣିଗାହୀ ସା ଆଶଷି କମୁାର ପ ା YVY0959320
ୀ /98828 36 76 828େମାନାଲିସା ରାୟ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ YVY0066399
ୀ /99829 42 76 829ସଂଘମିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଅମିୟ ରଂଜନ ପ ା JTV2723427

ପ ୁ /99830 86 76 830ଶ ଷର୍ଣ ପ ା ପି ମଧସୁଦୁନ ପ ା OR/06/043/142532
ୀ /99831 75 76 831େହମାଗିନି ପ ା ସା ଶ ଷର୍ଣ ପ ା OR/06/043/142533

ପ ୁ /99832 49 76 832ଚି ର ନ ପ ା ପି ଶ ଷର୍ଣ ପ ା OR/06/043/142534
ପ ୁ /99833 47 76 833ଜ୍ଞାନର ନ ପ ା ପି ଶ ଷର୍ଣ ପ ା OR/06/043/142535
ୀ /99834 44 76 834ମଧସିୁତା ପ ା ସା ଚି ରଂଜନ ପ ା JTV1550276
ୀ /99835 43 76 835ସଜୁାତା ପ ା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା JTV2723435
ପ ୁ /100836 67 76 836ରାେମଶର ପ ା ପି େଗାବି  ପ ା OR/06/043/142541
ୀ /100837 60 76 837େରାହିଣୀ ପ ା ସା ରାେମଶର ପ ା OR/06/043/142542

ପ ୁ /100838 40 76 838ଅମୀୟ ର ନ ପ ା ପି ଶ ଷର୍ ଣ ପ ା OR/06/043/142536
ୀ /100839 33 76 839ସତିୃ ସଂଜିବନୀ ପ ା ପି ରାେମଶର ପ ା JTV2723344

ପ ୁ /100840 30 76 840ସ ିଦାନ  ପ ା ପି ରାେମଶର ପ ା YVY0330811
ପ ୁ /100841 28 76 841ଜଗଦାନ  ପ ା ପି ରାେମଶର ପ ା YVY0497818
ୀ /101842 63 76 842ସ ର୍ଲତା ଖ ାଇ ସା କାେମଶର ପ ା OR/06/043/142546

ପ ୁ /101843 40 76 843ସ ୟ କମୁାର େଲ ା ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଲ ା YVY1118207
ପ ୁ /101844 83 76 844ଅମଲୂଯ୍ଚ  ପ ା ପି ପଣୂର୍ଚ  ପ ା YVY1117902
ପ ୁ /101845 68 76 845ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ା JTV1692458
ପ ୁ /101846 66 76 846କାେମଶର ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/142547
ୀ /101847 62 76 847ପ ଜିନୀ ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/142548
ୀ /101848 61 76 848ସଷୁମା ପ ା ସା ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା JTV1638386
ପ ୁ /101849 56 76 849େବୖେଦଶର ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/142550
ୀ /101850 43 76 850ମନସିନୀ ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/142549
ୀ /101851 36 76 851ଇପସିତା ପ ା ପି ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା YVY0731141
ପ ୁ /101852 32 76 852ଅଭିେଷକ ପ ା ପି ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା YVY0066423
ପ ୁ /101853 32 76 853ଅଭିଜିତ୍ ପ ା ପି ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା YVY0066431
ୀ /102854 63 76 854ଲକ୍ଷୀ କଅଁର ସା ନାରାୟଣ କଅଁର YVY0777169
ପ ୁ /102855 36 76 855ସବୁାସ କଅୁଁର ପି ପାଣକୃ  କଅୁଁର YVY0777201
ପ ୁ /102856 91 76 856ବିଦଯ୍ାଧର ପ ା ପି କୁ  ପ ା OR/06/043/142553
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ପ ୁ /102857 62 76 857ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପ ା YVY1340447
ପ ୁ /102858 57 76 858ବିକାଶ ଚ  ପ ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପ ା OR/06/043/142556
ୀ /102859 50 76 859ମ ଲୁତା ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା OR/06/043/142557
ୀ /102860 43 76 860ସେରାଜିନୀ ପ ା ସା ବିକାଶ ଚ  ପ ା JTV2676914
ୀ /102861 28 76 861ବିଶବ ିତା ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0653949
ୀ /102862 25 76 862ବି ୁ ପୟା ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0885533

ପ ୁ /102863 24 76 863ବିଶଜିତ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY1010347
ୀ /103864 90 76 864ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ଭମର ପ ା OR/06/043/142562

ପ ୁ /103865 57 76 865ସ ୟ କମୁାର ପ ା ପି ଭମର ବର ପ ା OR/06/043/142560
ପ ୁ /103866 54 76 866ର ୟ ପ ା ପି ଭମର ପ ା JTV1503846
ୀ /103867 48 76 867ନିମର୍ଳା ପ ା ସା ର ୟ ପ ା YVY0578856
ୀ /103868 29 76 868ସପିୁୟା ପ ା ପି ସ ୟ କମୁାର ପ ା YVY0497826
ୀ /103869 27 76 869ସପୁଭା ପ ା ପି ସ ୟ କମୁାର ପ ା YVY0654285
ୀ /103870 26 76 870ସଚିୁତା ପ ା ପି ସ ୟ କମୁାର ପ ା YVY0777102
ୀ /103871 57 76 871ଶାରଦା ପତି ସା ସ ୟ କମୁାର ପ ା YVY1197375

ପ ୁ /103872 41 76 872ରେମଶ ସାହୁ ପି ମରୁଲିଧର ସାହୁ YVY0777185
ପ ୁ /104873 74 76 873ସଧୁାଂଶେୁସଖର ପ ା ପି ଚ େଶଖର ପ ା OR/06/043/142567
ପ ୁ /104874 68 76 874ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା ପି ଚ େଶଖର ପ ା OR/06/043/142569
ୀ /104875 66 76 875ଆଶାରାଣୀ ପ ା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା OR/06/043/142568
ୀ /104876 62 76 876ସେରାଜିନୀ ପ ା ସା ହିମାଂଶ ୁପ ା OR/06/043/142570

ପ ୁ /104877 62 76 877ଶଶା େଶଖର ପ ା ପି ଚ େଶଖର ପ ା OR/06/043/142571
ପ ୁ /104878 58 76 878ଶଭୁାଶ ୁେଶଖର ପ ା ପି ଚ େଶଖର ପ ା OR/06/043/142572
ପ ୁ /104879 53 76 879ଶଶଂିଷ ୁେଶଖର ପ ା ପି ଚ େଶଖର ପ ା OR/06/043/142573
ୀ /104880 51 76 880ଭାରତୀ ପ ା ସା ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା JTV1503937
ୀ /104881 43 76 881ଆରତୀ ପ ା ସା ଶଶା େଶଖର ପ ା JTV1502962

ପ ୁ /104882 40 76 882କାହନ୍ଚୁରଣ ପ ା ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା JTV1638584
ପ ୁ /104883 36 76 883ସଦୁାମ ପ ା ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା JTV2677383
ୀ /104884 28 76 884ଗାୟତୀ ପ ା ସା ସଦାମ ପ ା YVY0885574

ପ ୁ /104885 27 76 885ଶଭୁ ଶ ର ପ ା ପି ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା YVY0654830
ୀ /104886 26 76 886ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ପ ା YVY1009711
ୀ /104887 24 76 887େସାନାଲି ପ ା ପି ସଶୀଶଂୁ େଶଖର ପ ା YVY1009414
ୀ /104888 23 76 888ଶଭୁଶୀ ପ ା ପି ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା YVY1009596
ୀ /104889 20 76 889େରାନାଲି ପ ା ପି ସଶସିି ୁେଶଖର ପ ା YVY1216126
ୀ /104890 46 76 890ହିନା ପଧାନ ସା ଲେମାଧର ପଧାନ YVY0731091

ପ ୁ /104891 39 76 891ଲେମାଦର ପଧାନ ପି ଲଳିତ ପଧାନ YVY0731075
ୀ /104892 37 76 892ଟୁନି ପଧାନ ସା ନବ କିେଶାର ପଧାନ YVY0066456

ପ ୁ /104893 34 76 893ନବ କିେଶାର ପଧାନ ପି ଲଳିତ ପଧାନ YVY0066464
ୀ /104894 47 76 894ବାସବଦ ା ତିପାଠି ସା ଶଶୀଂଶ ୁେଶଖର ପ ା JTV1503945

ପ ୁ /105895 68 76 895ରେମଶ ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା JTV1550318
ପ ୁ /105896 65 76 896ଉେମଶ ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/043/142577
ୀ /105897 55 76 897ସକୁା ି ପ ା ସା ଉେମଶ ପ ା OR/06/043/142578
ୀ /105898 55 76 898ସମିୁତା ପ ା ସା ରେମଷ ପ ା OR/06/043/142576

ପ ୁ /105899 40 76 899ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା ପି ରେମଶ ପ ା JTV1550250
ପ ୁ /105900 36 76 900ରାେକଶ କମୁାର ପ ା ପି ରେମଶ ଚ  ପ ା JTV2723450
ପ ୁ /105901 34 76 901ରାେହଶ କମୁାର ପ ା ପି ଉେମଶ ଚ  ପ ା YVY0330837
ୀ /105902 31 76 902ସଜୁାତା ପ ା ସା ରାେକଶ କମୁାର ପ ା YVY1183615

ପ ୁ /105903 30 76 903ମେହଶ କମୁାର ପ ା ପି ଉେମଶ ଚ  ପ ା YVY0330829
ୀ /105904 29 76 904ଟୁନା ସିଂ ମା ଭାରତୀ ସିଂ YVY0777193

ପ ୁ /106905 64 76 905େଯାେଗଶର ଚ  କର ପି ବୃ ାବନ କର OR/06/043/142580
ୀ /106906 55 76 906ସରିତା କର ସା େଯାେଗଶ ଚ  କର OR/06/043/142581
ୀ /106907 29 76 907ଶଭୁଲକ୍ଷୀ କର ପି େଯାେଗଶ ଚ  କର YVY0330845
ୀ /106908 26 76 908ଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ କର ପି େଯାେଗଶ କର YVY0885624
ପ ୁ /107909 70 76 909ଚ ମଣି ପ ା ପି େବୖରାଗୀ ପ ା OR/06/043/142594
ପ ୁ /107910 68 76 910ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପ ା ପି େବୖରାଗୀ ପ ା OR/06/043/142592
ୀ /107911 68 76 911ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପ ା OR/06/043/142593
ୀ /107912 56 76 912ଶା ିଲତା ପ ା ସା ଚ ମଣି ପ ା OR/06/043/142595
ପ ୁ /107913 55 76 913ନିଳମଣି ପ ା ପି େବୖରାଗି ପ ା OR/06/043/142598
ୀ /107914 52 76 914ଆଶାଲତା ପ ା ସା ଇ ମଣି ପ ା OR/06/043/142597
ୀ /107915 50 76 915ମିନତୀ ପ ା ସା ନିଳମଣି ପ ା OR/06/043/142881
ପ ୁ /107916 42 76 916ପକାଶ ପ ା ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପ ା OR/06/043/142813
ୀ /107917 36 76 917ବବିତା ପ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ମଣି ପ ା JTV2676781
ପ ୁ /107918 33 76 918ପଦୀ  ପ ା ପି ଚ ମଣି ପ ା YVY0066480
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ୀ /107919 32 76 919ରୁବିତା ପ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ପ ା YVY0066498
ପ ୁ /107920 32 76 920ଜିେତ  କମୁାର ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା YVY0330852
ପ ୁ /107921 29 76 921ପବୀଣ କମୁାର ପ ା ପି ଚ ମଣି ପ ା YVY0497834
ପ ୁ /107922 26 76 922ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା ପି ନିଳମଣି ପ ା YVY0776906
ୀ /107923 24 76 923ଅରୁ ତୀ ପ ା ସା ପକାଶ ପ ା YVY0959627

ପ ୁ /107924 19 76 924ସ ୀପ କମୁାର ପ ା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା YVY1275064
ୀ /108925 31 76 925ଦି ିମୟୀ ଦାଶ ସା େବଣଧୁର ପ ା YVY0960229

ପ ୁ /108926 92 76 926ଗଣୁନିଧି ପ ା ପି ଭାଗିରଥି ପ ା OR/06/043/142599
ୀ /108927 85 76 927କମଳା ପ ା ସା ଗଣୁନିଧି ପ ା OR/06/043/142601

ପ ୁ /108928 51 76 928ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା OR/06/043/142602
ୀ /108929 49 76 929ଅମିକା ପ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା JTV1503432

ପ ୁ /108930 48 76 930ଶୀଧର ପ ା ପି ଗଣୁନିଧି ପ ା OR/06/043/142603
ୀ /108931 42 76 931ସସିତା ପ ା ସା ଶୀଧର ଚ  ପ ା YVY0066506

ପ ୁ /108932 38 76 932େବଣଧୁର ପ ା ପି ଗଣୁନିଧି ପ ା JTV1503309
ୀ /108933 24 76 933ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା YVY1009398

ପ ୁ /108934 22 76 934ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପ ା ପି ଲକି୍ଷଧର ପ ା YVY1106475
ୀ /108935 37 76 935ମମତା ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ YVY0777177
ୀ /109936 83 76 936ପନ ପାଣି ସା ନିଧି ପାଣି OR/06/043/142608

ପ ୁ /109937 66 76 937ଲି ରାଜ ପାଣି ପି ଗ ବର୍  ପାଣି OR/06/043/142604
ୀ /109938 59 76 938ସେରାଜିନୀ ପାଣି ସା ଲି ରାଜ ପାଣି OR/06/043/142605

ପ ୁ /109939 59 76 939ରାମଚ  ପାଣି ପି ନିଧି ପାଣି OR/06/043/142606
ୀ /109940 54 76 940ପ ଜିନୀ ପାଣି ସା ରାମଚ  ପାଣି OR/06/043/142609

ପ ୁ /109941 42 76 941ସି ାଥର୍  ପାଣି ପି ଲି ରାଜ ପାଣି JTV1550227
ପ ୁ /109942 40 76 942ସବୁତ କମୁାର ପାଣୀ ପି ଲି ରାଜ ପାଣୀ YVY1106483
ୀ /109943 36 76 943ସ ୀତା ପାଣି ସା ସବୁତ ପାଣି JTV1692870

ପ ୁ /109944 34 76 944ଶଶକିା  ପାଣି ପି ଲି ରାଜ ପାଣି YVY0497842
ପ ୁ /109945 30 76 945ଲକ୍ଷୀକା  ପାଣି ପି ଲି ରାଜ ପାଣି YVY1010297
ୀ /109946 24 76 946ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପାଣି ସା ଶଶକିା  ପାଣି YVY1106509

ପ ୁ /110947 67 76 947ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିଳମଣି ଦାଶ YVY1009059
ୀ /110948 61 76 948ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାଶ YVY1009083

ପ ୁ /110949 37 76 949େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାଶ YVY1009356
ପ ୁ /110950 33 76 950େସୗମଯ୍ା ର ନ ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାଶ YVY1009281
ପ ୁ /110951 85 76 951ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପଂଡା ପି କାହନ୍  ୁପଂଡା OR/06/043/142610
ପ ୁ /110952 67 76 952ଦିନବ ୁ ପଂଡା ପି େବଣଧୁର ପଂଡା OR/06/043/142613
ପ ୁ /110953 58 76 953େତୖେଲାକଯ୍ ପଂଡା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପଂଡା OR/06/043/142614
ୀ /110954 56 76 954ଉଲାସ ପଂଡା ସା ଦିନବ ୁ ପଂଡା OR/06/043/142616

ପ ୁ /110955 55 76 955ଚି ାମଣି ପଂଡା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପଂଡା OR/06/043/142615
ୀ /110956 51 76 956କନୁାରାଣୀ ପଂଡା ସା େତୖେଲାକଯ୍ ପଂଡା OR/06/043/142617
ୀ /110957 50 76 957ବୀଣାପାଣି ପ ା ସା ଚି ାମଣି ପ ା JTV1550201
ୀ /110958 33 76 958ଜୟଶୀ ପ ା ପି ଦିନବଂଧ ୁପ ା YVY0066522

ପ ୁ /110959 30 76 959ଶବି ପସାଦ ପ ା ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପ ା YVY0330860
ପ ୁ /110960 28 76 960ଚ ନ କମୁାର ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା YVY0497859
ପ ୁ /110961 26 76 961େଦାଳେଗାବି  ପ ା ପି େତୖେଲକ ପ ା YVY0885525
ପ ୁ /110962 23 76 962ପତିତ ପାବନ ପ ା ପି ଚି ାମଣି ପ ା YVY1010271
ପ ୁ /111963 47 76 963ପତାୟ ନ ପି ନିଳକ  ନ YVY1010255
ପ ୁ /111964 79 76 964ଶୀକା  ପଂଡା ପି ଜୟୀ ପଂଡା OR/06/043/142619
ୀ /111965 68 76 965େରଣବୁାଳା ପଂଡା ସା ଶୀକା  ପଂଡା OR/06/043/142620

ପ ୁ /111966 67 76 966ପଭାତ ଚ  ପ ା ପି ଜୟିରାମ ପ ା OR/06/043/142621
ୀ /111967 59 76 967ଲକି୍ଷପିୟା ପଂଡା ସା ପଭାତ ଚ  ପଂଡା OR/06/043/142622
ପ ୁ /111968 52 76 968ପଶା  ପଂଡା ପି ଶୀକା  ପଂଡା OR/06/043/142624
ପ ୁ /111969 41 76 969ପବିତ କମୁାର ପ ା ପି ପଭାତ ଚ  ପ ା JTV1504091
ୀ /111970 41 76 970ସସିତା ପ ା ସା ପବିତ ପ ା YVY0497966
ୀ /111971 38 76 971ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା ସା ପଶା  ପ ା YVY0066530
ପ ୁ /111972 33 76 972ବିଚିତ ପ ା ପି ପଭାକର ପ ା YVY0231548
ୀ /111973 35 76 973ଅପରାଜିତା ରାଜଗରୂୂ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YVY1140144
ୀ /111974 25 76 974ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YVY1140136
ୀ /112975 29 76 975କାମିନୀବାଳା ଦାଶ ସା କତିୃବାସ ପ ା YVY0959577
ପ ୁ /112976 79 76 976ମାୟାଧର ପ ା ପି ଗେଣଶର ପ ା OR/06/043/142626
ୀ /112977 70 76 977କମଳା ପଂଡା ସା ମାୟାଧର ପଂଡା OR/06/043/142627
ୀ /112978 52 76 978ଗୀତା ଳି ପଂଡା ପି ମାୟାଧର ପଂଡା OR/06/043/142851
ପ ୁ /112979 49 76 979ଶୀନିବାସ ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା YVY0330886
ପ ୁ /112980 47 76 980କୃତିବାସ ପଂଡା ପି ମାୟାଧର ପଂଡା OR/06/043/142850
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ୀ /112981 31 76 981ସ ି ତା ପ ା ସା ଶୀନିବାସ ପ ା YVY0497974
ୀ /113982 84 76 982ସେରାଜିନି ପଂଡା ସା ଇ ମଣି ପଂଡା OR/06/043/142632
ୀ /113983 65 76 983କିରଣବାଳା ପ ା ସା ସବୁାଷ କମୁାର ପ ା YVY0066589

ପ ୁ /113984 62 76 984ସେ ାଷ କମୁାର ପଂଡା ପି ଇ ମଣି ପଂଡା OR/06/043/142635
ପ ୁ /113985 60 76 985ସକୁା  କମୁାର ପଂଡା ପି ଇ ମଣି ପଂଡା OR/06/043/142639
ପ ୁ /113986 57 76 986ଅେଶାକ କମୁାର ପଂଡା ପି ଇ ମଣି ପଂଡା OR/06/043/142637
ୀ /113987 55 76 987ଜୟ ି ପଂଡା ସା ସେ ାଷ ପଂଡା OR/06/043/142636
ୀ /113988 55 76 988ପେମାଦିନୀ ପଂଡା ସା ସକୁା  ପଂଡା OR/06/043/142640
ୀ /113989 49 76 989ମିତାରାଣୀ ପ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YVY0813626
ୀ /113990 39 76 990ଉଷାରାଣୀ ପ ା ସା ସହେଦବ ପ ା YVY0066563

ପ ୁ /113991 39 76 991ସଜିୁତ କମୁାର ପ ା ପି ସବୁାଷ କମୁାର ପ ା YVY0066571
ୀ /113992 29 76 992ଲିଲା ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YVY0742767
ୀ /113993 27 76 993େସାନାଲି ପ ା ପି ସକୁା  ପ ା YVY0860874

ପ ୁ /113994 21 76 994ସମିୁତ ପ ା ପି ସକୁା  କମୁାର ପ ା YVY1286095
ପ ୁ /114995 64 76 995ଯବୁରାଜ ପଂଡା ପି େକୖଳାସ ପଂଡା OR/06/043/142643
ୀ /114996 54 76 996ଝୁନାରାଣୀ ପଂଡା ସା ଯବୁରାଜ ପଂଡା OR/06/043/142644
ୀ /114997 48 76 997ବିେନାଦିନୀ ପ ା ସା ମାନସ ପ ା JTV1550391

ପ ୁ /114998 32 76 998ଜୟେଦବ ପ ା ପି ଯବୁରାଜ ପ ା YVY0066605
ପ ୁ /114999 27 76 999ଜଗଦିଶ ପ ା ପି ଯବୁରାଜ ପ ା YVY0742643
ୀ /1151000 84 76 1000ହାଡିଆଣି ପଂଡା ସା ଫକିର ପଂଡା OR/06/043/142647

ପ ୁ /1151001 58 76 1001ମଧସୁଦୁନ ପଂଡା ପି ଫକିର ପଂଡା OR/06/043/142648
ପ ୁ /1151002 47 76 1002ର ନ କମୁାର ପ ା ପି ଫକିର ପ ା JTV1692433
ୀ /1151003 47 76 1003ରଶିତା ପ ା ସା ମଧସୁଧୁନ ପ ା JTV1692482
ୀ /1161004 86 76 1004ବସ  ପଂଡା ସା ନାରାୟଣ ପଂଡା OR/06/043/142650

ପ ୁ /1161005 73 76 1005ଗଗନବିହାରୀ ପଂଡା ପି ନାରାୟଣ ପଂଡା OR/06/043/142870
ପ ୁ /1161006 58 76 1006ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/043/142652
ୀ /1161007 54 76 1007ବି ୁପିୟା ପ ା ସା ଗଗନ ପ ା OR/06/043/142653
ୀ /1161008 47 76 1008ଗୀତା ଳି ପ ା ସା ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା JTV1692441

ପ ୁ /1161009 32 76 1009ଆଶଷି କମୁାର ପ ା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପ ା YVY0231555
ୀ /1161010 25 76 1010ପଜୂାରିଣୀ ପ ା ପି ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା YVY1155829
ୀ /1161011 24 76 1011ପିୟ ା ପ ା ପି ଜେଗନ୍ଶର ପ ା YVY1168434

ପ ୁ /1171012 27 76 1012ଅେଲଖ କମୁାର ଧଳ ପି ଆଦିକ  ଧଳ YVY0742718
ପ ୁ /1171013 78 76 1013କୃ ଚ  ପ ା ପି କପୃାସି ୁ ପ ା OR/06/043/142654
ପ ୁ /1171014 50 76 1014ମାନସ ପ ା ପି କୃ  ପ ା OR/06/043/142656
ୀ /1171015 43 76 1015ମମତା ପ ା ସା ଦିେନଶ ପ ା YVY1155837

ପ ୁ /1171016 42 76 1016ଦୀେନଶ ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା OR/06/043/142835
ପ ୁ /1181017 88 76 1017ମରୁଲୀଧର ପ ା ପି ଅଭିରାମ ପ ା OR/06/043/142658
ୀ /1181018 74 76 1018କା ନ ପ ା ସା ମରୁଲୀଧର ପ ା OR/06/043/142659
ୀ /1181019 56 76 1019ମେନାର ନ ପ ା ପି ମରୁଲିଧର ପ ା OR/06/043/142660

ପ ୁ /1181020 46 76 1020ଜ୍ଞାନର ନ ପ ା ପି ମରୁଲିଧର ପ ା OR/06/043/142805
ୀ /1181021 39 76 1021ରଶିେରଖା ପ ା ସା ମେନାର ନ ପ ା JTV2677375
ୀ /1181022 39 76 1022ରୀତା ଳୀ ପ ା ସା ଜ୍ଞାନର ନ ପ ା YVY0960252
ୀ /1181023 60 76 1023ଭାନୁମତୀ ପାଟଷାଣୀ ସା ନିତଯ୍ାନ  ପାଟଷାଣୀ YVY0959395

ପ ୁ /1181024 56 76 1024ନିତଯ୍ାନ  ପାଟଷାଣୀ ପି ବଳଭଦ ପାଟଷାଣୀ YVY0959429
ପ ୁ /1181025 38 76 1025େଗାରା  ପାଟଷାଣୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାଟଷାଣୀ YVY0959379
ୀ /1181026 36 76 1026ସଂଘମିତା ପାଟଷାଣୀ ସା େଗୖାରା  ପାଟଷାଣୀ YVY0959353

ପ ୁ /1191027 66 76 1027ସେୁରଶ େବଉରା ପି ପଦନ େବଉରା YVY0231563
ୀ /1191028 54 76 1028ନିମର୍ଳା େବଉରା ସା ସେୁରଶ େବଉରା OR/05/033/384221
ୀ /1191029 28 76 1029ସସୁୀତା େବଉରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବଉରା YVY0497982
ପ ୁ /1191030 94 76 1030ମେହ  ପ ା ପି କୃପାସି ୁ ପ ା OR/06/043/142662
ୀ /1191031 85 76 1031ନୟନା ପ ା ସା ମେହ  ପ ା OR/06/043/142663
ପ ୁ /1191032 62 76 1032ରେମଶ ଚ  ପ ା ପି ମେହ  ପ ା OR/06/043/142664
ପ ୁ /1191033 60 76 1033ଉେମଶ ଚ  ପ ା ପି ମେହ  ପ ା OR/06/043/142665
ୀ /1191034 55 76 1034ଇତିଶୀ ପ ା ସା ଉେମଶ ପ ା OR/06/043/142667
ୀ /1191035 44 76 1035ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ପ ା ସା ନେରଶ ପ ା YVY0066647
ପ ୁ /1191036 29 76 1036ମେୁକଶ କମୁାର ପ ା ପି ଉେମଶ ଚ  ପ ା YVY0654640
ପ ୁ /1191037 28 76 1037ରୂେପଶ କମୁାର ପ ା ପି ଉେମଶ ଚ  ପ ା YVY0654608
ୀ /1191038 58 76 1038ଅନୁସୟୁା ରଥ ସା ଗ ାଧର ରଥ YVY0697342
ପ ୁ /1191039 34 76 1039ମେନାରଂଜନ ରଥ ପି ଗ ାଧର ରଥ YVY0654616
ୀ /1191040 30 76 1040ସାଗରିକା ରଥ ପି ଗ ାଧର ରଥ YVY0654624
ପ ୁ /1191041 29 76 1041ସରୁଜ ରଥ ପି ଗ ାଧର ରଥ YVY0654632
ପ ୁ /1191042 55 76 1042ପ ାନନ ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ JTV2677482
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ୀ /1191043 45 76 1043େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ସାଇଁ ସା ପ ାନନ ସାଇଁ JTV2677532
ୀ /1201044 88 76 1044ଚ ମଣି ପ ା ସା ଜୟି ପ ା OR/06/043/142669

ପ ୁ /1201045 66 76 1045େକଦାରାଶର ପ ା ପି ଜୟି ପ ା OR/06/043/142670
ପ ୁ /1201046 65 76 1046ପଫଲୁ ଚ  ପ ା ପି ଜୟୀ ପ ା YVY0813618
ପ ୁ /1201047 60 76 1047ପତାପ ଚ  ପ ା ପି ଜୟି ପ ା OR/06/043/142672
ପ ୁ /1201048 57 76 1048ପଦି  ଚ  ପ ା ପି ଜୟି ପ ା OR/06/043/142673
ୀ /1201049 57 76 1049ଲିଲି ପ ା ସା େକଦାର ଶର ପ ା OR/06/043/142674
ୀ /1201050 49 76 1050ମିନତୀ ପ ା ସା ପତାପ ଚ  ପ ା YVY0066654

ପ ୁ /1201051 33 76 1051େରାଶନ କମୁାର ପ ା ପି େକଦାରଶର ପ ା YVY0731059
ୀ /1201052 29 76 1052େସାନି ପ ା ସା େରାଷନ ପ ା YVY0742700

ପ ୁ /1201053 24 76 1053ଦୀପକ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YVY1168814
ପ ୁ /1201054 22 76 1054ସରୁଜ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YVY1168517
ୀ /1201055 22 76 1055ଜାଗତିୃ ପ ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YVY1168384

ପ ୁ /1201056 21 76 1056ଶିତମ ପ ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YVY1168780
ପ ୁ /1201057 41 76 1057କୃ ଚ  ରଣସିଂହ ପି ତିନାଥ ରଣସିଂହ YVY0959684
ୀ /1201058 40 76 1058ପତିମା ରଣସିଂହ ସା କୃ ଚ  ରଣସିଂହ YVY0959700
ୀ /1211059 48 76 1059ଆଶାେଦଵୀ ଗୁ ା ସା େଗାପାଲ ଗୁ ା YVY1155845

ପ ୁ /1211060 21 76 1060ବିନାୟକ ଗୁ ା ପି େଗାପାଳ ଗୁ ା YVY1168855
ପ ୁ /1211061 70 76 1061ବି ୁଚରଣ ପ ା ପି ଗଣୁନିଧି ପ ା OR/06/043/148500
ୀ /1211062 38 76 1062ରତନ୍ମାଳା ପରିଡା ସା ନିର ନ ପରିଡା YVY0959726

ପ ୁ /1211063 38 76 1063ନିର ନ ପରିଡା ପି ଛବି  ପରିଡା YVY0959742
ୀ /1211064 64 76 1064ଛବିଲତା ରଥ ସା ବି ୁ ଚରଣ ରଥ YVY0731042

ପ ୁ /1221065 68 76 1065େମାହନ ପ ା ପି େଗାବି  ଚ  ପ ା OR/06/043/142864
ୀ /1221066 61 76 1066ଚାରୁଲତା ପ ା ସା େମାହନ ପ ା OR/06/043/142678
ୀ /1221067 40 76 1067ତନୁଶୀ ପ ା ସା ରାଜ କିେଶାର ପ ା YVY0330928

ପ ୁ /1221068 40 76 1068ଅଜୁର୍ ନ ପ ା ପି େମାହନ ପ ା JTV1503168
ୀ /1221069 39 76 1069ମଲୀ ପ ା ସା ଅ ୁର୍ନ ପ ା YVY0813600

ପ ୁ /1221070 38 76 1070ରାଜକିେଶାର ପ ା ପି େମାହନ ପ ା JTV1692896
ପ ୁ /1221071 34 76 1071ଜିେତ  ପ ା ପି େମାହନ ପ ା YVY0066688
ୀ /1221072 29 76 1072ପ ୁ ା ଳୀ ପ ା ସା ଜିେତ  ପ ା YVY0497990
ୀ /1221073 62 76 1073ବିମଳା ପାଣିଗାହି ସା ନ  ପାଣିଗାହି OR/06/043/142679

ପ ୁ /1221074 48 76 1074ମେନାର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ନ  ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/142681
ପ ୁ /1231075 26 76 1075ବିଶଜିତ୍ ନାୟକ ପି ବୁଲା ନାୟକ YVY0777268
ପ ୁ /1231076 65 76 1076ହେରକୃ  ପାତ ପି ଜେଗଶର ପାତ JTV1503135
ୀ /1231077 57 76 1077ବାସ ି ପାତ ସା ହେରକୃ  ପାତ JTV1503143
ୀ /1241078 89 76 1078ଆଦିଲକ୍ଷୀ . ସା ଏସ େଗାପାଳ . OR/06/043/142683
ୀ /1241079 56 76 1079ଏସ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ ଲି ା JTV1503929

ପ ୁ /1241080 60 76 1080ଏସ ଲି ା ପି ଏସ େଗାପାଳ OR/06/043/142685
ୀ /1241081 34 76 1081ସେ ାଷି ପଧାନ ପି ରେମଶ ପଧାନ YVY0066696

ପ ୁ /1241082 36 76 1082ଏସ୍.ସେୁରଷ େରଡି ପି ଏସ୍.ଲି ା YVY0066894
ୀ /1241083 33 76 1083ଏସ୍.େରାଜା େରଡି ପି ଏସ୍.ଲି ା YVY0066902
ପ ୁ /1251084 59 76 1084ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ପି ସେବର୍ ଶର ମହା YVY0312926
ୀ /1251085 47 76 1085ଗରୁୁବାରୀ ମହା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା YVY0330936

ପ ୁ /1251086 47 76 1086ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YVY0387308
ୀ /1251087 39 76 1087ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ସାହୁ YVY0387290
ୀ /1251088 34 76 1088େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0567842

ପ ୁ /1251089 33 76 1089ଜୟ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ YVY0567834
ପ ୁ /1251090 29 76 1090ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0885442
ପ ୁ /1251091 65 76 1091ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ JTV1503101
ୀ /1251092 55 76 1092େସବତୀ ସାହୁ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ JTV1503119
ପ ୁ /1261093 24 76 1093ଅଜୟ ନାଏକ ପି େଦବରାଜ ନାଏକ YVY1041912
ପ ୁ /1261094 67 76 1094ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/142827
ୀ /1261095 58 76 1095ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ OR/06/043/142828
ୀ /1261096 55 76 1096ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ନାୟକ OR/06/043/142690
ୀ /1261097 48 76 1097ବାସ ୀ ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ନାୟକ OR/06/043/142691
ପ ୁ /1261098 41 76 1098ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ JTV1552918
ୀ /1261099 32 76 1099ଶଭୁସିତା ନାୟକ ସା ର ନ ନାୟକ YVY0654293
ପ ୁ /1271100 53 76 1100ରାମ ପସାଦ ବାହାଦୁର ପି ମନ ବାହାଦୁର OR/06/043/142694
ୀ /1271101 44 76 1101ଲକ୍ଷୀ ବାହାଦୁର ସା ରାମ ପସାଦ ବାହାଦୁର JTV1552942
ୀ /1271102 74 76 1102ମ  ୁେଦଇ ସା ମନ ବାହାଦୁର OR/06/043/142693
ପ ୁ /1281103 46 76 1103ପରିଆ ନାୟକ ପି ସକିୁୟା ନାୟକ YVY0312934
ପ ୁ /1281104 43 76 1104ହରିଆ ନାୟକ ପି ସକିୁୟା ନାୟକ JTV1706555
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ୀ /1281105 42 76 1105ମମି ନାୟକ ସା ପରିଆ ନାୟକ JTV1552959
ୀ /1281106 40 76 1106ମମତା ନାୟକ ସା ହରିଆ ନାୟକ JTV2677474

ପ ୁ /1281107 27 76 1107ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ପରିଆ ନାୟକ YVY0654301
ୀ /1281108 27 76 1108ଅଚର୍ନା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ YVY1216084

ପ ୁ /1291109 68 76 1109ଗେଣଶ ଦାସ ପି ଶରି ଦାସ OR/06/043/142695
ୀ /1291110 60 76 1110ରାଇମନିୁ ଦାସ ସା ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/043/142696

ପ ୁ /1291111 47 76 1111ଭିମେସନ ଦାସ ପି େକଶରୀ ଦାସ JTV1642818
ୀ /1291112 39 76 1112ସାରଥି ଦାସ ସା ଭୀମ ଦାସ JTV1642826

ପ ୁ /1291113 20 76 1113ଅଜୟ ଦାସ ପି ଭୀମେସନ ଦାସ YVY1216225
ପ ୁ /1301114 42 76 1114ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ YVY0312942
ପ ୁ /1301115 33 76 1115ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ YVY0330944
ପ ୁ /1301116 32 76 1116ସେରାଜ ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ YVY0312959
ୀ /1301117 28 76 1117ସନିୁତା ସାହୁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0654319

ପ ୁ /1301118 23 76 1118ଦୀପକ କମୁାର ସାହୂ ପି ସବୂଳ ସାହୂ YVY1183599
ପ ୁ /1301119 55 76 1119ସବୁଳ ସାହୁ ପି ହଜାରି ସାହୁ OR/06/043/142697
ପ ୁ /1311120 76 76 1120ପଦଚରଣ ଦାସ ପି ଯଗୁଳ ଦାସ OR/06/043/142699
ୀ /1311121 67 76 1121ମେନାରମା ଦାସ ସା ପଦଚରଣ ଦାସ OR/06/043/142700

ପ ୁ /1311122 44 76 1122ବିର  ିଦାସ ପି ପଦ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/142701
ପ ୁ /1311123 44 76 1123ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ JTV1547538
ୀ /1311124 43 76 1124ରଶିତା ଦାସ ସା ବିର  ିଦାସ JTV1705904

ପ ୁ /1311125 40 76 1125େଦେବ  ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ JTV1552892
ପ ୁ /1311126 35 76 1126ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦ ଚରଣ ଦାସ JTV2677276
ପ ୁ /1311127 33 76 1127ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦ ଚରଣ ଦାସ JTV2723377
ୀ /1311128 32 76 1128ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0730952
ୀ /1311129 31 76 1129ମମତା ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ YVY0498063

ପ ୁ /1311130 42 76 1130ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ YVY1010214
ୀ /1311131 36 76 1131ରଶିତା ନାୟକ ସା ତପନ କମୁାର ନାୟକ YVY1010230
ୀ /1311132 52 76 1132ପ ଜିନି ସାହୁ ସା ସବୁଳ ସାହୁ OR/06/043/142698

ପ ୁ /1321133 78 76 1133ଶବି ପସାଦ ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ OR/06/043/142703
ୀ /1321134 69 76 1134ରମା ଦାସ ସା ଶବି ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/142704

ପ ୁ /1321135 45 76 1135ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/142829
ପ ୁ /1321136 40 76 1136ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ JTV1547520
ୀ /1321137 36 76 1137ସସୀତା ଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0428219
ୀ /1321138 32 76 1138ରୁକଣୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0742833

ପ ୁ /1331139 79 76 1139ରାଜୁ ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ YVY0312975
ୀ /1331140 69 76 1140େକଶୀ ସାହୁ ସା ରାଜୁ ସାହୁ YVY0312983

ପ ୁ /1331141 68 76 1141ଧେନଶର ସାହୁ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ସାବୁ YVY0885293
ୀ /1331142 62 76 1142ସଷୁମା ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ YVY0885400
ୀ /1331143 44 76 1143ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ YVY0312967

ପ ୁ /1331144 43 76 1144ସଶୁ।  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୃାନ  ସାହୁ YVY1009703
ପ ୁ /1331145 42 76 1145ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YVY0885319
ପ ୁ /1331146 39 76 1146ପଦିପ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YVY0885210
ୀ /1331147 35 76 1147େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଦିଲିପ ସାହୁ YVY0885376
ୀ /1331148 32 76 1148ମିନତୀ ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ YVY0742817
ୀ /1331149 30 76 1149ଯମନୁା ସାହୁ ସା େଗାପାଳ ସାହୁ YVY0885236
ୀ /1331150 28 76 1150ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ପଦିପ ସାହୁ YVY0885186

ପ ୁ /1331151 47 76 1151ଦିବାକର ସାହୁ ପି ରାଜୁ ସାହୁ OR/06/043/142833
ପ ୁ /1331152 46 76 1152ମେହଶର ସାହୁ ପି ରାଜୁ ସାହୁ OR/06/043/142832
ୀ /1341153 68 76 1153ପା ାଳି େବେହରା ସା ବରଜୁ େବେହରା OR/06/043/142710
ପ ୁ /1341154 56 76 1154ରବି ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ YVY0330951
ୀ /1341155 54 76 1155ର  ରାଉତ ସା ରବି ରାଉତ YVY0654335
ପ ୁ /1341156 30 76 1156ତନୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରବି ରାଉତ YVY0654327
ୀ /1351157 58 76 1157ବାସ ି େଲ ା ସା ବୃ ାବନ େଲ ା OR/06/043/142713
ୀ /1351158 50 76 1158ଜାନକୀ େଲ ା ସା ସନାତନ େଲ ା JTV1706571
ପ ୁ /1351159 34 76 1159ସ ୟ େଲ ା ପି ବୃ ାବନ େଲ ା YVY0312991
ୀ /1351160 31 76 1160ପଭାତି େଲ ା ସା ସ ୟ େଲ ା YVY1010198
ୀ /1351161 60 76 1161କଲଯ୍ାଣି ପାତ ସା ରେମଶ ପାତ OR/06/043/142732
ପ ୁ /1361162 75 76 1162ଲି ରାଜ େଡାରା ପି ପାପାୟା େଡାରା OR/06/043/142719
ୀ /1361163 59 76 1163କା ନ େଡାରା ସା ଲି ରାଜ େଡାରା OR/06/043/142720
ୀ /1361164 57 76 1164ହଜରୀ େଦାରା ସା ପାେପୟା େଦାରା YVY0498071
ପ ୁ /1361165 30 76 1165ଶ ର ସାହୁ ପି ବାଲୀକ ସାହୁ YVY1010156
ୀ /1361166 26 76 1166ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ YVY1009117
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ୀ /1361167 28 76 1167କାମିନୀ ସିଂ ସା ରାମ ସିଂ YVY0777219
ୀ /1371168 77 76 1168ତୁଳସୀ େଡାରା ସା େଗାପାଲ େଡାରା OR/06/043/142726

ପ ୁ /1371169 55 76 1169ଲି ରାଜ େଡାରା ପି େଗାପାଳ େଡାରା OR/06/043/142727
ୀ /1371170 50 76 1170ସଭୁଦା େଡାରା ସା ଲି ରାଜ େଡାରା OR/06/043/142728
ୀ /1371171 37 76 1171ସରସତୀ େଜନା ସା ଜେଳ  େଜନା YVY0653931

ପ ୁ /1381172 38 76 1172ଜେଳ  େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ େଜନା YVY0654038
ୀ /1381173 33 76 1173ଜି ବାସ ୀ କମୁାରୀ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପାତ YVY1117985
ୀ /1381174 69 76 1174େସନ୍ହଲତା ପାତ ସା ପିତବାସ ପାତ YVY0654350

ପ ୁ /1381175 63 76 1175ରେମଶ ପାତ ପି ସନଯ୍ାସି ପାତ OR/06/043/142731
ପ ୁ /1381176 56 76 1176ନାେଗଶର ପାତ ପି ସନଯ୍ାସି ପାତ OR/06/043/142733
ପ ୁ /1381177 53 76 1177ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପାତ ପି ସନଯ୍ାସୀ ପାତ OR/06/043/142794
ୀ /1381178 52 76 1178ମାହାଳି ପାତ ସା ନାେଗଶର ପାତ OR/06/043/142734

ପ ୁ /1381179 49 76 1179ଟୁକନୁା ପାତ ପି ବାବୁଲା ପାତ YVY0654913
ୀ /1381180 46 76 1180ଲକ୍ଷୀପୀୟା ପାତ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପାତ JTV1503689

ପ ୁ /1381181 45 76 1181ସେ ାଷ ପାତ ପି ପଫଲୁ ପାତ YVY0498089
ପ ୁ /1381182 40 76 1182ସେ ାଷ ପାତ ପି ରେମଶ ପାତ JTV1503549
ୀ /1381183 39 76 1183ସବିତା ପାତ ସା ଟୁକନୁା ପାତ YVY0498105
ୀ /1381184 39 76 1184ସ ଯ୍ା ପାତ ସା ସେ ାଷ ପାତ YVY0654236
ୀ /1381185 38 76 1185ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପାତ ସା ସେ ାଷ ପାତ YVY0313015

ପ ୁ /1381186 38 76 1186ସରସତୀ ପାତ ପି ରେମଶ ପାତ JTV2677086
ପ ୁ /1381187 36 76 1187ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପାତ ପି ରେମଶ ପାତ YVY0313007
ୀ /1381188 30 76 1188ସରିତା ପାତ ପି ନାେଗଶର ପାତ YVY0498097

ପ ୁ /1381189 28 76 1189ପ ୁ ର୍ଚ  ପାତ ପି ନାେଗଶର ପାତ YVY0498162
ୀ /1381190 27 76 1190ସନିୁତା ପାତ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପାତ YVY0654343

ପ ୁ /1391191 41 76 1191ଅମିୟ େଭାଇ ପି ତିନାଥ େଭାଇ JTV2723526
ପ ୁ /1401192 38 76 1192ରବି ବାରିକ ପି େଧାବି ବାରିକ YVY0331033
ୀ /1401193 32 76 1193ଭାରତୀ ବାରିକ ସା ରବି ବାରିକ YVY0331041

ପ ୁ /1401194 40 76 1194ସାଗର ଦାସ ପି କମଲ ଦାସ YVY0498170
ୀ /1401195 38 76 1195ମାମିନା ଦାସ ସା ସାଗର ଦାସ YVY0331009
ୀ /1401196 37 76 1196ନମିତା ଗାେଗଇ ସା ଶୀଧର ଗାେଗଇ YVY0731406

ପ ୁ /1401197 52 76 1197ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି YVY0331017
ୀ /1401198 35 76 1198କମଳା ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି YVY0331025
ୀ /1401199 47 76 1199ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ JTV1502947

ପ ୁ /1401200 31 76 1200ସଧିୁର ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YVY0330993
ୀ /1401201 71 76 1201ଲକ୍ଷୀ ପାତ - ସନଯ୍ାସି ପାତ OR/06/043/142819

ପ ୁ /1401202 56 76 1202ପ ୁ ର୍ଚ  ସାଇଁ ପି ମଦନ ସାଇଁ OR/06/043/142815
ୀ /1401203 27 76 1203ଶକୁ ଳା ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାଇଂ YVY0777003
ୀ /1401204 24 76 1204ସ ୁ୍ପିୟା ସାଇଁ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାଇଁ YVY1009091

ପ ୁ /1411205 55 76 1205କବିରାଜ ଖ ଆୁଳ ପି କନିୁଆ ଖ ଆୁଳ OR/06/043/142742
ୀ /1411206 52 76 1206ର  ୁଖ ଆୁଳ ସା କବିରାଜ ଖ ଆୁଳ OR/06/043/142743

ପ ୁ /1411207 36 76 1207କା ିର୍କ ଖ ଆୁଳ ପି କବିରାଜ ଖ ଆୁଳ YVY0331058
ୀ /1411208 24 76 1208ରଶିତା ପାତ ସା କା ିର୍କ ଖ ଆୁଳ YVY1118348

ପ ୁ /1421209 63 76 1209ଅ ରୁ ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ OR/06/043/142855
ୀ /1421210 57 76 1210କୁ ଳା ନାୟକ ସା ଅ ରୁ ନାୟକ OR/06/043/142745
ୀ /1421211 31 76 1211ମମତା ରାଣୀ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0654251

ପ ୁ /1421212 30 76 1212ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ YVY0428227
ୀ /1421213 27 76 1213ସଲୁତା ନାୟକ ସା ବୀଜୟ ନାୟକ YVY0885152

ପ ୁ /1421214 27 76 1214ବିଜୟ ନାୟକ ପି ଅଂକରୁ ନାୟକ YVY0885129
ପ ୁ /1421215 26 76 1215ସଂଜୟ ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ YVY0885137
ୀ /1431216 50 76 1216କୁ ଳା ଦାସ ସା ଜିତୁ ଦାସ OR/06/043/142748
ୀ /1431217 30 76 1217ମିନା ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ YVY0885012
ପ ୁ /1431218 24 76 1218କମୁା ଦାସ ପି ଜିତୁ ଦାସ YVY1010123
ୀ /1431219 23 76 1219ବାପନୁ ଦାସ ପି ଶାଗର ଦାସ YVY1041847
ପ ୁ /1431220 32 76 1220ବିଜୟ ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ YVY0885483
ପ ୁ /1431221 44 76 1221ବିଶର ନ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0331066
ୀ /1431222 33 76 1222ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ବିଶର ନ ସାହୁ YVY0331074
ପ ୁ /1441223 44 76 1223ନିଳ େରଡି ପି ସକୁରିୁୟା େରଡି YVY0654368
ପ ୁ /1441224 80 76 1224ରଘନୁାଥ େରଡି ପି ଅରକ୍ଷିତ େରଡି OR/06/043/142749
ୀ /1441225 65 76 1225ସାବିତୀ େରଡି ସା ରଘନୁାଥ େରଡି OR/06/043/142750
ୀ /1441226 50 76 1226ସାତମା େରଡି ସା ବନମାଳି େରଡି JTV1503531
ୀ /1441227 41 76 1227କମୁାରୀ େରଡି ସା ନୀଳ େରଡି JTV1552934
ପ ୁ /1441228 41 76 1228ବନମାଳି େରଡି ପି ରଘନୁାଥ େରଡି OR/06/043/142790
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ପ ୁ /1451229 59 76 1229କୁ  ବିହାରୀ ମହା ୀ ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ୀ YVY0387324
ପ ୁ /1451230 40 76 1230ନିର ନ ମହା ୀ ପି କୃ ଚ  ମହା ୀ YVY0387332
ୀ /1451231 34 76 1231ସବିତା ମହା ୀ ସା କୁ  ବିହାରୀ ମହା ୀ YVY0387316
ୀ /1451232 50 76 1232ରୀନା ମ ଳ ସା ନିମାଇ ମ ଳ OR/06/043/142820

ପ ୁ /1451233 28 76 1233ମେନାର ନ ମ ଳ ପି ନିମାଇ ଁମ ଳ YVY0654384
ୀ /1451234 58 76 1234ସ ଯ୍ାରାଣି ମହା ି ସା ବିଭୀଷଣ ମହା ି OR/06/043/142756

ପ ୁ /1451235 40 76 1235ବାପିନା ମହା ି ପି ବିଭିଷଣ ମହା ି YVY0066720
ୀ /1451236 33 76 1236ମେନାରମା ମହା ି ପି ବିଭିଷଣ ମହା ି YVY0066712

ପ ୁ /1451237 53 76 1237ନିମାଇ ଁସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମ ଳ OR/06/043/142869
ୀ /1451238 31 76 1238ମାନିନି ସାହୁ ସା ପରୂନ ଚଂଦ ପରିଡ଼ା YVY0654376
ୀ /1451239 34 76 1239ଗ ା ସାହୁ ସା ମାଧବ ସାହୁ YVY0813568

ପ ୁ /1461240 70 76 1240ରାଜକମୁାର ବିଶାଳ ପି ଉଦୟ ବିଶାଳ OR/06/043/142759
ୀ /1461241 62 76 1241ସାରଥି ବିଶାଳ ସା ରାଜକମୁାର ବିଶାଳ OR/06/043/142760

ପ ୁ /1461242 58 76 1242ଦୁଗର୍ାଚରଣ ବିଶାଳ ପି ଉଦୟ ବିଶାଳ OR/06/043/142761
ପ ୁ /1461243 42 76 1243ଅଭିମନଯ୍ ୁବିଶାଳ ପି ରାଜକମୁାର ବିଶାଳ JTV1548130
ପ ୁ /1461244 34 76 1244ଉମାକା  ବିଶାଳ ପି ରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0313023
ୀ /1461245 31 76 1245ସଚିୁତା ବିଶାଳ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁବିଶାଳ YVY0654392
ୀ /1461246 25 76 1246ରଶିେରଖା ବିଶାଳ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ବିଶାଳ YVY1009240
ୀ /1461247 24 76 1247ରୁଚିସିତା ବିଶାଳ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ବିଶାଳ YVY1009224

ପ ୁ /1461248 40 76 1248ସବୁାସ କଅୁଁର ପି ପାଣକୃ  କଅୁଁର YVY0653998
ୀ /1461249 39 76 1249ନମିତା କଅୁଁର ପି ସବୁାସ କଅୁଁର YVY0654897

ପ ୁ /1461250 34 76 1250ସେରାଜ ସାଇଁ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ସାଇଁ YVY0654012
ୀ /1461251 32 76 1251ସସିତା ସାଇଁ ସା ସେରାଜ ସାଇଁ YVY0654889

ପ ୁ /1471252 69 76 1252ପହାଦ ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ OR/06/043/142762
ୀ /1471253 60 76 1253ସଷୁମା ନାୟକ ସା ପହଲାଦ ନାୟକ OR/06/043/142763

ପ ୁ /1471254 34 76 1254ରେମଶ ପରିଡା ପି ରବିନାରାୟଣ ପରିଡା YVY0331082
ୀ /1481255 24 76 1255ତୁଳସୀ େଭାଇ ପି ବିଭୀଷଣ ମହା ି YVY1183763
ୀ /1481256 84 76 1256ମେନାରମା ମହା ି ସା ବସ  ମହା ି YVY0066910
ୀ /1481257 54 76 1257ସଜନୀ ମହା ି ସା ଶ୍ତୀବ  ମହା ି YVY0066936

ପ ୁ /1481258 44 76 1258ବସ  ମହା ି ପି ମହ  ମହା ି YVY0654400
ୀ /1481259 28 76 1259ର  ୁମହା ି ସା ବାପିନା ମହା ି YVY0777011
ୀ /1481260 36 76 1260ସସିତା ପରିଡା ସା ରେମଶ ପରିଡା YVY0313031
ୀ /1481261 50 76 1261ଲକ୍ଷୀ ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ OR/06/043/142764

ପ ୁ /1481262 42 76 1262ବାବୁଲା ପାତ ପି ଚ ମଣି ପାତ JTV1559574
ପ ୁ /1491263 80 76 1263ସାଉଟିଆ ଦାସ ପି ସତଯ୍ ଦାସ OR/06/043/142767
ପ ୁ /1491264 50 76 1264ଟୁନା ଦାସ ପି ସାଉଁଟିଆ ଦାସ OR/06/043/142769
ୀ /1491265 43 76 1265ଟିକିନା ଦାସ ପି ଟୁନା ଦାସ OR/06/043/142894

ପ ୁ /1491266 24 76 1266େହମ  ଦାସ ପି ଟୁନା ଦାସ YVY1010081
ୀ /1491267 74 76 1267ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ସାଉଟିଆ େଦଇ OR/06/043/142768
ୀ /1501268 62 76 1268ରେମଶ େଭାଇ ପି ମିଛୁ େଭାଇ OR/06/043/142774
ୀ /1501269 53 76 1269ମ  ୁେଭାଇ ସା ରେମଶ େଭାଇ OR/06/043/142775
ପ ୁ /1501270 40 76 1270ସବୁତ େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ JTV1706522
ପ ୁ /1501271 29 76 1271ରଂଜିତ୍ େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ YVY0884924
ପ ୁ /1501272 25 76 1272ସ ୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ରେମଶ ଚ  େଭାଇ YVY1010065
ପ ୁ /1501273 24 76 1273ଦୀପକ େଭାଇ ପି ରେମଶ ଚ  େଭାଇ YVY1010073
ୀ /1501274 24 76 1274ମାମନିୁ ଦାସ ସା ଗଡୁୁ େଭାଇ YVY1009158
ୀ /1501275 23 76 1275ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ର ିତ େଭାଇ YVY1041896
ୀ /1501276 24 76 1276ପିୟଦଶ ିର୍ନି ସିଂହ ପି ଗରୁୁ ଦୟାଲ ସିଂହ YVY1009265

ପ ୁ /1511277 63 76 1277ହାଡିବ ୁ ଭୂୟଁା ପି ହୃଦାନ  ଭୂୟଁା YVY0331090
ୀ /1511278 53 76 1278ଘ ି ଭୂୟଁା ସା ହାଡିବ ୁ ଭୂୟଁା YVY0331108
ପ ୁ /1511279 59 76 1279ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଆଦିକ  ଭୂୟଁା YVY0387373
ୀ /1511280 49 76 1280େପମଲତା ଭୂୟଁା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0387365
ପ ୁ /1511281 35 76 1281ଅରୂପ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0387357
ୀ /1511282 31 76 1282ରୁନୁ ଭୂୟଁା ପି ହାଡିବ ୁ ଭୂୟଁା YVY0498188
ପ ୁ /1511283 49 76 1283ନେର  କମୁାର ରାଉଳ ପି ଲକ୍ଷିଧର ରାଉଳ YVY0387340
ପ ୁ /1521284 59 76 1284ପଦନାଭ ଦାସ ପି ସଚି ଦାସ OR/06/043/142788
ୀ /1521285 53 76 1285କୁ ଳା ଦାସ ସା ପଦନାଭ ଦାସ OR/06/043/142816
ପ ୁ /1521286 44 76 1286ଗେଣଶ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YVY0066738
ୀ /1521287 36 76 1287ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଗେଣଶ ଦାସ JTV1552926
ପ ୁ /1521288 35 76 1288ବାବୁଲା ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YVY0066746
ୀ /1531289 80 76 1289ଇ ୁ ମ ଳ ସା ଦିବାକର ମ ଳ YVY0066753
ପ ୁ /1531290 62 76 1290ରାମଚ  ସାଇଁ ପି ଶରତ ସାଇଁ OR/06/043/142821
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ୀ /1531291 52 76 1291ପତିମା ସାଇଁ ସା ଶରତ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/142822
ପ ୁ /1531292 39 76 1292ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1503606
ୀ /1531293 32 76 1293ମମତା ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YVY0066761
ୀ /1531294 31 76 1294ଚିନୟୀ ସାଇଁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ YVY0498196
ୀ /1541295 46 76 1295ପ ୁ ା ଳି ବିଶାଳ ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା YVY0387407

ପ ୁ /1541296 43 76 1296ପଶନନ୍  େଗା ାୟତ ପି ଭିକାରୀ େଗା ାୟତ JTV1503655
ୀ /1541297 36 76 1297ପ ୁ ା ଳୀ େଗା ାୟତ ସା ପଶନନ୍  େଗା ାୟତ YVY0498212

ପ ୁ /1541298 75 76 1298ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି େଗାପିନାଥ େଜନା YVY0387381
ୀ /1541299 71 76 1299ପମିଳା କମୁାରୀ େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0387415

ପ ୁ /1541300 66 76 1300ଶ ର େଜନା ପି ବଂଶଧିର େଜନା OR/06/043/142868
ୀ /1541301 60 76 1301ଶା ିଲତା େଜନା ସା ଶ ର େଜନା OR/06/043/142817

ପ ୁ /1541302 54 76 1302ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ୟଲରିଲେକର ◌୍କରକ YVY0387399
ପ ୁ /1541303 51 76 1303କି ର୍ନ େଜନା ପି ଗ ୁ ିଚା େଜନା YVY0654442
ପ ୁ /1541304 45 76 1304ଦୀପକ କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0387423
ୀ /1541305 36 76 1305ସ ୂ ର୍ଲତା େଜନା ସା ଦୀପକ କମୁାର େଜନା YVY0387431

ପ ୁ /1541306 33 76 1306ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ଶ ର େଜନା YVY0331116
ପ ୁ /1541307 32 76 1307ରୁେପସ କମୁାର େଜନା ପି ଶ ର େଜନା YVY0313049
ପ ୁ /1541308 30 76 1308ରାମ େଜନା ପି କି ର୍ନ େଜନା YVY1010024
ପ ୁ /1541309 29 76 1309ଲକ୍ଷଣ େଜନା ପି କି ର୍ନ େଜନା YVY0654418
ପ ୁ /1541310 28 76 1310ଦୁଶ ୁେଜନା ପି ଶ ର େଜନା YVY0498204
ୀ /1541311 27 76 1311ଚିନୟୀ େଜନା ପି କି ର୍ନ େଜନା YVY0654426

ପ ୁ /1541312 25 76 1312ମେନାର ନ େଜନା ପି କି ର୍ନ େଜନା YVY1041839
ୀ /1541313 43 76 1313ଆରତୀ ମହାରଣା ସା ବାବୁଲି ମହାରଣା JTV1503663
ୀ /1541314 34 76 1314ଇତିଶୀ ନାୟକ ସା ପସା  ନାୟକ YVY0387449

ପ ୁ /1551315 54 76 1315କାମାୟା େରଡି . ପି ଏକୟା େରଡି . OR/06/043/142791
ପ ୁ /1551316 35 76 1316ଜି. ବିଶନାଥ େରଡି ପି ଜି. ପାେପୟା େରଡି YVY0654459
ୀ /1551317 31 76 1317ଜି . କମୁାରୀ େରଡି ସା ଜି. ବିଶନାଥ େରଡି YVY0654053

ପ ୁ /1551318 26 76 1318ପଶ ୁର୍ରାମ େରଡି ପି କାମାୟା େରଡି YVY0884999
ପ ୁ /1561319 53 76 1319ଗରୁୁଦୟାଲ ସିଂ ପି ମଦନ ସିଂ JTV1503242
ୀ /1561320 48 76 1320ଟୁନିଲତା ସିଂ ସା ଗରୁୁଦୟାଲ ସିଂ JTV1503259
ୀ /1561321 21 76 1321ଭବାନୀ ସିଂହ ପି ଗରୁୁଦୟାଲ ସିଂହ YVY1140391
ୀ /1571322 75 76 1322େଛତ େଦଇ ସା ପହାଦ ନାୟକ OR/06/043/184422

ପ ୁ /1571323 58 76 1323ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ OR/06/043/184423
ପ ୁ /1571324 24 76 1324ଅଭିେଶକ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷିୀଧର ନାୟକ YVY1009992
ୀ /1571325 47 76 1325ତୁଳସୀ େରଡି ସା କାମାୟା େରଡି JTV1503085
ୀ /1571326 46 76 1326ସ ଲୁତା ସିଂ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV1503077

ପ ୁ /1581327 34 76 1327ରବି େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ YVY1183748
ପ ୁ /1581328 55 76 1328ସକୁା  େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ JTV1547272
ୀ /1581329 50 76 1329ମାମିନା େସଠୀ ସା ସକୁା  େସଠୀ JTV1550326
ୀ /1581330 27 76 1330ନମିତା େସଠୀ ପି ସକୁା  େସଠୀ YVY0885087

ପ ୁ /1581331 25 76 1331ରାେଜଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ସକୁା  େସଠୀ YVY0885079
ପ ୁ /1591332 52 76 1332ତପନ କମୁାର ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ JTV1560531
ୀ /1591333 46 76 1333ମୀରା ବାରିକ ସା ତପନ ବାରିକ JTV1560507
ୀ /1591334 27 76 1334ଜୟ ି ବାରିକ ପି ତପନ କମୁାର ବାରିକ YVY1183680
ୀ /1591335 26 76 1335ଜୟ ି ବାରିକ ପି ତପନ କମୁାର ବାରିକ YVY1009331
ୀ /1591336 21 76 1336ସଂଜୂଲତା ବାରିକ ପି ତପନ କମୁାର ବାରିକ YVY1183672

ପ ୁ /1591337 26 76 1337ଅଜୟ େଭାଇ ପି ଅେଶାକ େଭାଇ YVY1009976
ପ ୁ /1601338 38 76 1338ପଶା  େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା YVY1118082
ୀ /1601339 33 76 1339ବଷର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା YVY1118132
ପ ୁ /1601340 67 76 1340ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦେନଇ ସାହୁ YVY1216043
ୀ /1601341 61 76 1341ତିେଳା ମା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY1216050
ପ ୁ /1601342 41 76 1342ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY1106566
ପ ୁ /1611343 32 76 1343ବିେନାଦ ବିହାରି େବେହରା ପି ବିମାଧର େବେହରା YVY1118314
ୀ /1611344 40 76 1344ପ ୁ ଶୀ େଲ ା ସା ସ ୟ  କମୁାର େଲ ା YVY1118249
ପ ୁ /1621345 33 76 1345ଆଶଷି େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା YVY1118371
ୀ /1621346 30 76 1346ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଆଶଷି େବେହରା YVY1118405
ୀ /1631347 34 76 1347ଅନିମା ସାହୂ ସା ଅଜୟ ସାହୂ YVY1274703
ପ ୁ /1751348 21 76 1348େଗାବଧର୍ନ ବହେଦଵ ସିଧାଥର୍  ଶ ପି ଚି ରଂଜନ ସାହୂ YVY1140375
ପ ୁ /2111349 67 76 1349ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି କୃ ର୍ େମାହନ ମହାପାତ YVY0983387
ୀ /2111350 66 76 1350େଜାଷନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0777094
ପ ୁ /2111351 40 76 1351ତୁଷାର କା  ମହାପାତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV1586304
ୀ /2111352 28 76 1352ପିନକୀନା ମହାପାତ ସା ଜଗନାଥ ମହାପାତ YVY1140417
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ପ ୁ /2121353 57 76 1353ପସନନ୍  ବଦନ ରଥ ପି ଦନବ ୁ ରଥ YVY0776831
ୀ /2121354 48 76 1354ସଶୁମା ରଥ ସା ପସନନ୍  ବଦନ ରଥ YVY0776930
ୀ /2121355 29 76 1355ସୟଂ ପଭା ରଥ ପି ପସନନ୍  ବଦନ ରଥ YVY0776963
ୀ /2121356 28 76 1356ପୀତୀ ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY0860866
ୀ /2121357 51 76 1357େସନ୍ହପଭା ସାହୁ ସା ଚି୍ ର ନ ସାହୁ YVY1009612

ପ ୁ /2141358 33 76 1358ନିରାକର ମଦୁୁଲି ପି ନିତଯ୍ନ  ମଦୁୁଲି YVY0885566
ୀ /2141359 29 76 1359ପଜ୍ଞା ମଦୁୁଲି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମଦୁୁଲି YVY1009604
ୀ /3391360 30 76 1360ସସିତା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ YVY0884973
ୀ /4931361 29 76 1361କବିତା େସଠୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ YVY1274414
ୀ /636/E1362 58 76 1362ହରିପିୟା ମିଶ ସା ମେନାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0845339
ୀ /7131363 60 76 1363ସକୁା ି େବେହରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା YVY1283241

ପ ୁ /7131364 36 76 1364ବିଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା YVY1283258
ପ ୁ /826/C1365 21 76 1365ସମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଭକ୍ତ ଚରଣ େବେହରା YVY1212836
ୀ /9991366 61 76 1366ସେୁଲାଚନା ପ ୃ ି ସା ଅଭିରାମ ପ ୃ ି YVY1069590

ପ ୁ /9991367 40 76 1367ପକାଶ ଚ  ପ ୃ ି ପି ଅଭିରାମ ପ ୃ ି YVY1069608
ୀ /9991368 38 76 1368ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ପ ୃ ି YVY1069582

ପ ୁ /10001369 70 76 1369ବଂଶୀଧର ରାୟ ପି େଭାଳାନାଥ ରାୟ JTV1521095
ୀ /10001370 49 76 1370ସରସତି ରାୟ ସା ବଂଶଧିର ରାୟ OR/06/043/062269

ପ ୁ /10001371 42 76 1371ରତନ୍ ାକର ରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାୟ YVY0812644
ପ ୁ /10001372 40 76 1372ମେୁକଶ କମୁାର ରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାୟ JTV1521053
ୀ /10001373 39 76 1373ସାଗରିକା ରାୟ ସା ରତନ୍ ାକର ରାୟ YVY0530527

ପ ୁ /10001374 33 76 1374ଡମରୁ ଧର ରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାୟ YVY0530436
ପ ୁ /10001375 32 76 1375େଦବାଶଷି ରାଏ ପି ବଂଶୀଧର ରାଏ YVY0096800
ପ ୁ /10001376 28 76 1376ରାେକଶ କମୁାର ରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାୟ YVY0530428
ୀ /10001377 28 76 1377ପଜ୍ଞ।ପ।ରମିତା ସାଇଁ ସା ମେୁକଶକମୁାର ରାୟ YVY1072248
ୀ /10011378 23 76 1378େହମଲତା ହଂସଦାଃ ପି ଜାଦବ ଚଦ ହଂସଦାଃ YVY1216068
ୀ /10011379 23 76 1379ତରୁଲତା ହଂସଦାଃ ପି ଜାଦବ ଚଂ ହଂସଦାଃ YVY1216076
ୀ /11701380 23 76 1380ଲିପିକା ବିଶାଳ ସା ଊମାକା  ବିଶାଳ YVY1216100
ୀ /11981381 27 76 1381ଜୀ. ମେହଶରୀ ସା ଜୀ. ଅ ା ରାଓ YVY1284983

ପ ୁ /11981382 40 76 1382ଜୀ.େସାଲାପରୂୀ ରାଓ ପି ଜୀ ବାବୁ ରାଓ YVY1284157
ୀ /11981383 76 76 1383ଜୀ. ସେରାଜିନୀ ସା ଜୀ. ବାବୁ ରାଓ YVY1285675
ୀ /11981384 47 76 1384ଚାଇନା ମଲୁ େସଠୀ ସା ଚୀନାମଲ େସଠୀ YVY1285188
ୀ /11981385 33 76 1385ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ଜୀ. େସାଲାପରୂୀ ରାଓ YVY1284132
ୀ /11991386 77 76 1386ଗ୍ଯାସ କଵୁର - ଅଜୟ ଶମର୍ା YVY1282623

ପ ୁ /12021387 61 76 1387େପମାନ  ସାହୁ - ମିନତୀ ସାହୁ YVY1256239
ୀ /12021388 45 76 1388ମିନତୀ ସାହୁ ସା େପମାନ  ସାହୁ JTV2737252
ୀ /12071389 32 76 1389ଦି ୀ ମହା ୀ ସା ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ YVY1273994
ୀ /12071390 61 76 1390କାଂଚନ ନାୟକ ସା ଗଣୁନିଧି ନାୟକ  YVY1274455

ପ ୁ /12071391 35 76 1391ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ YVY1275965
ୀ /163-61392 28 76 1392ମଧସିୁତା ସାହୂ ସା େଗାେରଖ ନାଥ ସାହୂ YVY1140425

ପ ୁ /194-61393 22 76 1393ସବୁତ େଶଖର ସାହୂ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1140284
ପ ୁ /114981394 52 76 1394ଜୀ ଅ ା ପି ଜୀ. ବାବୁ ରାଓ YVY1285121
ୀ /640/5391395 41 76 1395ସ ୳୲ ରାଣୀ ପଧାନ ସା ସେ ାଷ ପଧାନ YVY1304054
ୀ /PLOT NO 21396 79 76 1396ଭକି୍ତ େର ସା ପେମାଦ କମୁାର େର YVY1200591

ପ ୁ /PLOT NO 21397 52 76 1397ପାନାବସ େର ପି ପେମାଦ କମୁାର େର YVY1200583
ପ ୁ /684/11511398 81 76 1398ଭଗବାନ ପାଣି ପି ରାମଚ  ପାଣି JTV1505395
ପ ୁ /684/11511399 47 76 1399ପଦି  କମୁାର ପାଣି ପି ଭଗବାନ ପାଣି JTV1506732
ପ ୁ /131400 45 76 1400ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭାରତ େସଠୀ YVY1314384
ୀ /689/15001401 19 76 1401ସକୁନ୍ଯା ସାଇଁ ପି ସେୁର ା ନାଥ ସାଇଁ YVY1320720
ୀ /011402 39 76 1402ଉମିର୍ଳା େବେହରା - ରମାକା  ପ ା YVY1325398
ୀ /701403 19 76 1403ଅଂକିତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପ ା ପି ତପନ କମୁାର ପ ା YVY1325406
ୀ /401404 19 76 1404ସଭୁଂଗୀ ପ ା ପି ସନାତନ ପ ା YVY1325414
ପ ୁ /401405 20 76 1405ସବୁାଜୀତ ପ ା ପି ସରତ ଚଦ ପ ା YVY1325422
ୀ /551406 22 76 1406ଲିପି େଭାଇ ସା ପକାଶ ଚ  େଭାଇ YVY1328236
ପ ୁ /14011407 63 76 1407ବଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ଅ ଯର୍ାମୀ ମହା ି YVY1328244
ପ ୁ /961408 22 76 1408ରାେଜଶ ରଣା ପି ସ କୁ୍ତା ରଣା YVY1328251
ପ ୁ /14001409 21 76 1409ଦିେନଶ କମୁାର ରାୟ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାୟ YVY1328269
ପ ୁ /1041410 22 76 1410ଚ ନ ପଧାନ ପି ଲେମାଦର ପଧାନ YVY1328277
ୀ /851411 27 76 1411ସସିତା େଭାଇ ସା ବିଜୁ େଭାଇ YVY1328376
ୀ /491412 26 76 1412ନମିତା େଭାଇ ସା ପ ଜ େଭାଇ YVY1328384
ପ ୁ /271413 21 76 1413ଲକ୍ଷୀକା  େଭାଇ ପି ଅଟଳ କମୁାର େଭାଇ YVY1328392
ୀ /14011414 58 76 1414ସେରାଜିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ବଜ କିେଶାର ମହା ି YVY1328400
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ୀ /551415 23 76 1415ସଚିୁତା େଭାଇ ପି ଗଣୁନିଧି େଭାଇ YVY1328418
ୀ /731416 27 76 1416ବିନତା ଦାସ ସା ବାପି  େଭାଇ YVY1328467
ୀ /14011417 20 76 1417ବଷର୍ା ମହା ି ପି ବଜ କିେଶାର ମହା ି YVY1328475
ୀ /491418 27 76 1418ଜୟ ି େଭାଇ ସା କାଉିର୍କ ଚ  େଭାଇ YVY1328483
ୀ /351419 23 76 1419ରଚନା େଭାଇ ସା ସାଗର େଭାଇ YVY1332139

ପ ୁ /636/E1420 25 76 1420ମହଷ ିର୍ ତିପାଠୀ ମା ହରିପିୟା ମିଶ YVY1333947
ପ ୁ /1071421 18 76 1421ଅମେର  ପ ା ପି ଆଶାଲତା ପ ା YVY1334838
ପ ୁ /199-61422 19 76 1422େସୗମଯ୍ ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ସାହୁ YVY1337393
ୀ /14031423 27 76 1423ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ YVY1341692
ୀ /171424 28 76 1424ସଂଘମିତା ସାହୁ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ YVY1341700
ୀ /1161425 19 76 1425ରୂପାଲୀ ପ ା ପି ଯେଜ୍ଞଶର ପ ା YVY1341718
ୀ /011426 19 76 1426ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି ଊମାକା  ପ ା YVY1341726

ପ ୁ /1071427 24 76 1427ରାେକଶ ପ ା ପି ନିଳମଣି ପ ା YVY1341734
ୀ /811428 20 76 1428େମାନାଲିସା େଭାଇ ସା ବୁଧ େଦଵ େଭାଇ YVY1341841

ପ ୁ /581429 24 76 1429ମେନାଜ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ YVY1341858
ୀ /14021430 56 76 1430ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ଭୂପତି କମୁାର ନାୟକ YVY1341866
ୀ /14021431 32 76 1431ଦି ୀମୟୀ ନାୟକ ପି ଭୂପତି ନାୟକ YVY1341874

ପ ୁ /14021432 66 76 1432ଭୂପତି କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ନାୟକ YVY1341882
ୀ /131433 45 76 1433େସାନାମଣୀ ମାରା ୀ ସା ଯାଦବ ଚ  ହଁାସଦା YVY1344118

ପ ୁ /1111434 18 76 1434ତନୟ ପ ା ପି ପସା  ପ ା YVY1344126
ପ ୁ /1111435 18 76 1435ଚ  େଶଖର ପ ା ପି ପସା  ପ ା YVY1344134
ୀ /1141436 19 76 1436ମଧସିୁତା ପ ା ପି ମାନସ ପ ା YVY1344142
ୀ /1091437 18 76 1437ଶଭୁଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପାଣି ପି ସବୁତ ପାଣି YVY1344159
ୀ /181438 18 76 1438ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପାଣି ପି କେୁବର ପାଣି YVY1344175

ପ ୁ /14001439 50 76 1439ଦିଲିପ କମୁାର ରାୟ ପି ବିଚିତାନ  ରାୟ YVY1344183
ପ ୁ /481440 22 76 1440ସଜିୁତ କମୁାର େଭାଇ ମା ଟିକିନା େଭାଇ YVY1344191
ୀ /KAHNEIPU1441 32 76 1441ସସୁୀ ସଂଗୀତା ଭାରତୀ ସସୁୀ ସଂ ସା ରାମାନ  ପ ା YVY1350131
ୀ /001442 27 77 1ସଭୁଶୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସା ତିେଲାଚନ େଭାଇ YVY1184019
ୀ /BHADI MU1443 37 77 2ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ମୀଟନ େବେହରା YVY1282516

ପ ୁ /BHADI MU1444 24 77 3ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେଜଂଦ େବେହରା YVY1282573
ୀ /BHADI MU1445 23 77 4େରାଜଲୀନ େବେହରା ପି ଗେଜଂଦ େବେହରା YVY1277896
ୀ /BHADI MU1446 23 77 5ସୀମା େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY1278894

ପ ୁ /BHADI MU1447 20 77 6ଡମରୁଧର େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY1279033
ପ ୁ /BHADI MU1448 21 77 7ସନୁୀଲ କମୁାର େଭାଇ ପି ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ YVY1278860
ପ ୁ /BHADI MU1449 67 77 8ସ ିଦାନ  ଦାସ ପି େଲଟ ବୀନାକର ଦାସ YVY1276567
ୀ /BHADI MU1450 66 77 9ପଭାବତୀ ଦାସ ସା ସ ିଦାନ  ଦାସ YVY1277011

ପ ୁ /BHADI MU1451 40 77 10ଅମେରଂଦ କମୁାର ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ YVY1277458
ୀ /BHADI MU1452 31 77 11ମାଧରୁୀ ଦାସ ସା ନିରାକାର ଦାସ YVY1276484

ପ ୁ /Bhadimul1453 33 77 12ରାେକଶ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YVY1285337
ପ ୁ /Bhadimul1454 20 77 13ଊମାକା  େଭାଇ ପି ଉଲାସ େଭାଇ YVY1285360
ୀ /Bhadimul1455 26 77 14ପଣୁିର୍ମା ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY1287226
ପ ୁ /Bhadimul1456 38 77 15ବାପି େଭାଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଭାଇ YVY1287770
ୀ /Bhadimul1457 22 77 16ରଶୀତା େଭାଇ ପି ଜୀତୁ େଭାଇ YVY1285998

ପ ୁ /Bhadimul1458 23 77 17ସଂଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ YVY1286756
ପ ୁ /Debendra1459 53 77 18େହମ  ଦାସ ପି ଉଦି ଦାସ YVY1286087
ୀ /Debendra1460 31 77 19ପତିମା ଦାସ ପି ସତ୍ଯାନ  ଦାସ YVY1285402

ପ ୁ /Debendra1461 22 77 20ରାେକଶ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY1286178
ୀ /debendra1462 61 77 21ତିେଳା ମା ସାହୂ ସା ରବୀ  ସାହୂ YVY1280080
ୀ /kahnepur1463 27 77 22ସ ର୍ପଭା ସାମଲ ସା ସାଗର ସାମଲ YVY1278761
ପ ୁ /KANHEIPU1464 84 77 23ଜଳଧର ରାମ  ପି ନିତ୍ଯାନ  ରାମ  YVY1277201
ପ ୁ /KANHEIPU1465 42 77 24ପଫଲୁ କମୁାର େସନାପତି ପି ପତାପ ଚଂଦ େସନାପତି YVY1275783
ପ ୁ /KANHEIPU1466 19 77 25େଦବୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ YVY1278225
ପ ୁ /11467 72 77 26ପିତବାସ େବେହରା ପି ବଜ ବ ୁ େବେହରା JTV1502350
ୀ /11468 68 77 27ମମତା େବେହରା ସା ପିତବାସ େବେହରା JTV1502368
ପ ୁ /11469 56 77 28ଶୀପତି େବେହରା ପି ହରି  େବେହରା OR/06/043/144011
ପ ୁ /11470 54 77 29ଅଶିନି କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/338864
ୀ /11471 50 77 30ଜୟଶୀ େବେହରା ସା ଅଶିନି କମୁାର େବେହରା YVY0697367
ୀ /11472 50 77 31ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଶୀପତି େବେହରା OR/06/043/144012
ପ ୁ /11473 50 77 32ଭକ୍ତଚରଣ େବେହରା ପି ହରି  େବେହରା JTV1650498
ୀ /11474 46 77 33ନିରୂପମା େବେହରା ସା ଭକ୍ତ ଚରଣ େବେହରା JTV1650506
ୀ /11475 46 77 34େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ନିମାଇ ଁେବେହରା JTV1650449
ପ ୁ /11476 43 77 35ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା JTV1550748
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ୀ /11477 40 77 36ମମତା େବେହରା ସା ଗରୁୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0421727
ପ ୁ /11478 40 77 37ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା ପି ହରି  େବେହରା JTV1650530
ପ ୁ /11479 66 77 38ହରିଶ ଚଂଦ ସତପଥି ପି କୃ  ଚଂଦ ସତପଥି YVY1276930
ୀ /11480 63 77 39େସୗଦାମିନୀ ସତପଥି ସା ହରି ଂଦ ସତପଥି YVY1279173

ପ ୁ /11481 40 77 40ହୃଷୀେକସ ସତପଥି ପି ହରି ଂଦ ସତପଥି YVY1280395
ପ ୁ /21482 63 77 41ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/144017
ପ ୁ /21483 53 77 42ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ରାଜୁ େବେହରା OR/06/043/144020
ପ ୁ /21484 53 77 43ଧରଣୀଧର େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା OR/06/043/144021
ୀ /21485 49 77 44ମୀତା େବେହରା ସା ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0498345
ୀ /21486 47 77 45ମିନତୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1502756
ୀ /21487 40 77 46ବବି େବେହରା ସା ଧରଣୀଧର େବେହରା YVY0331413

ପ ୁ /21488 28 77 47ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0498352
ପ ୁ /21489 25 77 48ସଜିୁତ େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY1042746
ପ ୁ /31490 81 77 49ଇଶରଚ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/144024
ପ ୁ /31491 70 77 50ବାବାଜୀ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା JTV1692805
ପ ୁ /31492 69 77 51ଶବିାଜି ଚରଣ େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା YVY0567917
ୀ /31493 48 77 52ଶବିାନି େବେହରା ପି ଇଶର ଚ  େବେହରା OR/06/043/144032

ପ ୁ /31494 47 77 53ପକାଶ େବେହରା ପି ଇଶର ଚ  େବେହରା OR/06/043/144031
ପ ୁ /31495 46 77 54ବିକାଶ େବେହରା ପି ଇଶରଚ  େବେହରା JTV1502400
ପ ୁ /31496 41 77 55ସନାତନ େବେହରା ପି ଇଶର ଚ  େବେହରା JTV1502269
ୀ /31497 41 77 56ସହୁାସିନୀ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା JTV1595875
ୀ /W/O -Hima1498 19 77 57ଶେୁକସିନୀ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା JTV1692839

ପ ୁ /31499 39 77 58ବିଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା JTV1595859
ୀ /31500 37 77 59ମିନତି େବେହରା ସା ବିକାଶ େବେହରା YVY0655498
ୀ /041501 37 77 60ରିଲିବାଳା ସାହୂ ସା ପସା  ସାହୂ YVY1215607

ପ ୁ /41502 90 77 61ନାଥ େବେହରା ପି ହାଡି େବେହରା OR/06/043/144033
ପ ୁ /41503 53 77 62ସକୁା  େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା JTV1550649
ୀ /41504 48 77 63ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା JTV1550656

ପ ୁ /41505 40 77 64ପଶା  େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା JTV1502467
ୀ /41506 27 77 65ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY0719468
ୀ /41507 49 77 66ବିମଳା େଦଇ ପି ନାଥ େବେହରା JTV1650126
ୀ /051508 25 77 67ମନିକ୍ଷା େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା YVY0960674
ୀ /51509 78 77 68େରାଦନି େବେହରା ସା େଗାବି  ଚ  େବେହରା OR/06/043/144038

ପ ୁ /51510 56 77 69କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା ପି େଗାବି ଚ  େବେହରା OR/06/043/144039
ୀ /51511 50 77 70ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା କ୍ଷିେରାଦ େବେହରା JTV1705870

ପ ୁ /51512 46 77 71ସେୁରଶ େବେହରା ପି େଗାବି ଚ  େବେହରା OR/06/043/144040
ୀ /51513 41 77 72ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0066985

ପ ୁ /51514 40 77 73ଝେର  େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା JTV1550664
ୀ /061515 32 77 74େମାନାଲିସା ମହା ି ସା ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି YVY0851956

ପ ୁ /061516 26 77 75େଦବୀପସାଦ ମହା ି ପି ପଦୀପ ମହା ି YVY0851972
ପ ୁ /61517 76 77 76ନଳିନୀଭୁଷଣ ମହା ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା ି JTV1502699
ୀ /61518 76 77 77କନକବାଳା ମହା ି ସା ନଳିନୀ ଭୂଷଣ ମହା ି OR/06/043/144046

ପ ୁ /61519 62 77 78ପଦିପ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା ି OR/06/043/144047
ପ ୁ /61520 59 77 79ପଣବ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା ି YVY0231589
ୀ /61521 55 77 80ବୀଣା ମହା ି ସା ପଦି  କମୁାର ମହା ି JTV1650555
ୀ /61522 54 77 81ଅଳକାନ ା ମହା ି ସା ପଣବ ମହା ି YVY0231597

ପ ୁ /61523 42 77 82େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ନଲୀନୀଭୂଷଣ ମହା ି JTV1502376
ପ ୁ /61524 41 77 83ଆଶୀଷ କମୁାର େମାହ ି ପି ନଳିନୀ ଭୂଷଣ ମହା ି JTV1502277
ପ ୁ /61525 40 77 84ଶଭୁାଶଷି ମହା ି ପି ନଲୀନୀ ଭୁଷଣ ମହା ି JTV1502384
ପ ୁ /61526 37 77 85େସନ୍ହାଶଷି ମହା ି ପି ନଳିନୀ ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0231605
ୀ /61527 32 77 86ଲିପସା ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YVY0067728
ୀ /61528 32 77 87ମନୀଷା ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YVY0067736
ୀ /61529 28 77 88ଅଭି ା ମହା ି ପି ପଣବ କମୁାର ମହା ି YVY0886465
ୀ /071530 26 77 89ଆଦଯ୍ାଶା ଦାସ ପି ଯଯାତୀ େକଶରୀ ଦାସ YVY1011519
ୀ /71531 99 77 90େପମଶଳିା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/043/144068
ପ ୁ /71532 74 77 91କୃ ପସାଦ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV1502624
ପ ୁ /71533 68 77 92େଗୗରୀ ପସାଦ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0813006
ୀ /71534 65 77 93ପରିମିତା ଦାସ ସା କୃ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/144061
ପ ୁ /71535 62 77 94ଅମିକା ପସାଦ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV2386761
ପ ୁ /71536 62 77 95ଯଯାତି େକଶରୀ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/043/144069
ପ ୁ /71537 59 77 96ମିହିର ପସାଦ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0731349
ପ ୁ /71538 58 77 97ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ JTV1705763
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ୀ /71539 54 77 98ସ ର୍ପଭା ଦାସ ସା ଅମିକା ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/144065
ୀ /71540 52 77 99ଅ ର୍ନା ଦାସ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ JTV2386712

ପ ୁ /71541 48 77 100େଦାବାଶଷି ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1502640
ପ ୁ /71542 44 77 101ଲଲାେଟ ୁ ଦାସ ପି କୃ  ପସାଦ ଦାସ JTV1502681
ପ ୁ /71543 41 77 102ପାଥର୍  ସାରଥୀ ଦାସ ପି କୃ  ପସାଦ ଦାସ JTV1502632
ୀ /71544 40 77 103େତଜଶୀ ଦାସ ସା ଲଲାେଟ ୁ ଦାସ YVY0387563
ୀ /71545 27 77 104ଅଲିଭା ଦାସ ପି ଅମିକା ଦାସ YVY0777458
ୀ /71546 40 77 105ମାନସୀ ମ ରୀ ମହା ୀ ସା ଶବିାଶଷି ଦାସ YVY0387589
ୀ /71547 60 77 106ତୃ ି ମହା ି ସା ଯଯାତି େକଶରୀ ଦାସ OR/06/043/144625

ପ ୁ /81548 90 77 107ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ଚି ାମଣି ଦାସ YVY0813014
ୀ /81549 81 77 108କାଦମିନି ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/144073

ପ ୁ /81550 78 77 109କିରଣ େମାହନ ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ JTV2439966
ୀ /81551 77 77 110କା ନବାଳା ଦାସ ସା କିରଣ େମାହନ ଦାସ JTV2439974

ପ ୁ /81552 68 77 111କିରତିଚ  ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ JTV2386415
ପ ୁ /81553 65 77 112ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YVY1035039
ପ ୁ /81554 61 77 113ଶା ନୁକମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/144082
ପ ୁ /81555 55 77 114ଉ ଳେକଶରୀ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/144084
ପ ୁ /81556 55 77 115ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/144086
ୀ /81557 52 77 116ବିମଳିନୀ ଦାସ ସା ଶା ନୁକମୁାର ଦାସ OR/06/043/144083
ୀ /81558 50 77 117ସପିୁୟା ଦାସ ସା ଉ ଳ େକଶରୀ ଦାସ OR/06/043/144085

ପ ୁ /81559 49 77 118େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/144075
ୀ /81560 45 77 119େସାନାଲି ସଚିୁସିତା ଦାସ ସା େଦବାସିଷ ଦାସ YVY0387613

ପ ୁ /81561 44 77 120ସି ାଥର୍  ଦାସ ପି କିରଣ େମାହନ ଦାସ JTV2439982
ୀ /81562 36 77 121ବଂ ନା ଦାସ ପି ଅବିନାଶ ଦାସ JTV2439925

ପ ୁ /81563 35 77 122ଅରବି  ଦାସ ପି ଅବିନାଶ ଦାସ JTV2439917
ପ ୁ /81564 31 77 123ବିେବକା ଦାସ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ YVY0387597
ୀ /81565 29 77 124ଆରତୀ ଦାସ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ YVY0387605

ପ ୁ /81566 28 77 125ଅଭିେଶକ ଦାସ ପି ଉ ଳେକଶରୀ ଦାସ YVY0885848
ପ ୁ /81567 27 77 126ଅନୁଭବ ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0777441
ୀ /81568 58 77 127ରଶୀବାଳା ପ ନାୟକ ସା ଅବିନାଶ ଦାସ YVY0851964

ପ ୁ /91569 54 77 128ଚି  ରଂଜନ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/144100
ପ ୁ /91570 30 77 129ଶଭୁ ର ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0387571
ୀ /91571 52 77 130ରିତାରାଣୀ ମହା ି ସା ଚ ର ନ ମହା ି JTV2386860

ପ ୁ /101572 29 77 131କଳୁ ପଦିପ ମହା ି ପି ଚତୁଭୁଜ ମହା ି YVY1011204
ୀ /101573 65 77 132ନିଶାଲତା ମହା ି ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହା ି YVY0812990
ୀ /101574 39 77 133ପତିମା ନାଏକ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ନାଏକ YVY0655522
ୀ /111575 33 77 134କବିତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି YVY0885640
ୀ /111576 90 77 135ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା େଯାେଗ  ମହା ି OR/06/043/144105

ପ ୁ /111577 65 77 136େଦେବ  ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି OR/06/043/144112
ୀ /111578 57 77 137ରୀନା ମହା ି ସା େଦେବ  ମହା ି OR/06/043/144108

ପ ୁ /111579 55 77 138ନିରଂଜନ ମହା ି ପି ଗେଜ  ମହା ି OR/06/043/144107
ପ ୁ /111580 52 77 139େହମ  ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି OR/06/043/144109
ୀ /111581 48 77 140ରଶିେରଖା ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି JTV1550722

ପ ୁ /111582 45 77 141ଶରତ ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି JTV1550698
ପ ୁ /111583 45 77 142ମେନାର ନ ମହା ି ପି ଗେଜ  ମହା ି OR/06/043/144114
ପ ୁ /111584 42 77 143ଚି ର ନ ମହା ି ପି ଗେଜ  ମହା ି JTV1550631
ପ ୁ /111585 39 77 144ସକୁା  ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି JTV1650357
ୀ /111586 38 77 145ମେନାରମା ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY0960575
ୀ /111587 31 77 146ମମିତା ମହା ି ସା ଚି  ର ନ ମହା ି YVY0960633
ପ ୁ /111588 28 77 147ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି YVY0885632
ପ ୁ /121589 76 77 148ପଦି  ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି OR/06/043/144120
ପ ୁ /121590 71 77 149ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି OR/06/043/145156
ୀ /121591 64 77 150କାନନବାଳା ମହା ି ସା ପସନନ୍ ମହା ି OR/06/043/145157
ୀ /121592 55 77 151ସତିୃେରଖା ମହା ି ସା ପଦି  ମହା ି OR/06/043/144118
ପ ୁ /121593 34 77 152ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0498360
ପ ୁ /121594 33 77 153ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0498378
ପ ୁ /121595 32 77 154ପଜିତ୍ ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YVY0231613
ପ ୁ /121596 32 77 155ପଜିତ ମହା ି ପି ପଦି  କମୁାର ମହା ି YVY1183979
ୀ /121597 30 77 156ଲିପସା ମହା ି ସା ପଜିତ ମହା ି YVY1183953
ୀ /121598 28 77 157ପଜ୍ଞା ପରମିତା ମହା ି ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି YVY0655480
ପ ୁ /131599 25 77 158ତିେଲାଚନ ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି YVY1011238
ୀ /131600 75 77 159େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ୀ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ମହା ୀ OR/06/043/144123
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ପ ୁ /131601 65 77 160ରବି  କମୁାର ମହା ି ପି ନିଳମଣି ମହା ି OR/06/043/144121
ୀ /131602 56 77 161ମ ବୁାଳା ମହା ି ସା ରବି  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/144122

ପ ୁ /131603 52 77 162କମଳ େଲାଚନ ମହା ି ପି ଖିେରାଦ ମହା ି OR/06/043/144124
ୀ /131604 39 77 163ସ ର୍ପଭା ମହା ି ସା କମଳ େଲାଚନ ମହା ି JTV1550714
ୀ /131605 34 77 164ବିଦଯ୍ାମୟୀ ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି YVY0067751
ୀ /131606 19 77 165ତପସିନୀ େମାହ ି ପି କମେଲାଚନ େମାହ ି YVY1273770

ପ ୁ /141607 65 77 166ସମରଭୂଷଣ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/144126
ୀ /141608 60 77 167ଭାରତୀ ମହା ି ସା ସମର ମହା ି OR/06/043/144127

ପ ୁ /141609 60 77 168ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି YVY0231621
ପ ୁ /141610 50 77 169ସଧୁାର ନ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/144130
ପ ୁ /141611 45 77 170ର ିତ କମୁାର ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/144131
ପ ୁ /141612 32 77 171ସ ିପ କମୁାର ମହା ି ପି ସମର ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0066993
ପ ୁ /141613 31 77 172ଅମେରଶ ମହା ି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YVY0331454
ୀ /141614 30 77 173ସନ୍ିଗଧା ମହା ି ପି ଦିଲିପ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0331447
ୀ /141615 28 77 174ପତିଭା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସମର ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0655084

ପ ୁ /151616 63 77 175ତୁଷାର ର ନ ମହା ି ପି ଚି ାମଣି ମହା ି OR/06/043/144140
ୀ /151617 55 77 176ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ତୁଷାର ର ନ ମହା ି OR/06/043/144141

ପ ୁ /151618 55 77 177ଚିତର ନ ମହା ି ପି ଚି ାମଣି ମହା ି OR/06/043/144142
ୀ /151619 52 77 178ପମିଳା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି JTV1650415
ୀ /151620 31 77 179ପତିକ୍ଷା ମହା ି ପି ତୁଷାର ର ନ ମହା ି YVY0274647
ୀ /151621 28 77 180ପିୟ ା ମହା ି ପି ତୁଷାର ରଂଜନ ମହା ି YVY0742841

ପ ୁ /151622 26 77 181ରାହୁଳ ମହା ି ପି ତୁଷାରର ନ ମହା ି YVY0777433
ପ ୁ /151623 24 77 182ଶଭୁମ୍ ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି YVY0960625
ୀ /151624 23 77 183ମନିକା ମହା ି ପି ଚି ରଞନ ମହା ି YVY1011147
ୀ /161625 23 77 184ଅପରାଜିତା ମହା ି ପି କା ିର୍କ ମହା ି YVY1011121

ପ ୁ /161626 65 77 185କା ିର୍କ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/144137
ୀ /161627 62 77 186େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି OR/06/043/144136

ପ ୁ /161628 58 77 187କ୍ଷମାନିଧି ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/144589
ୀ /161629 55 77 188ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା କା ିର୍କ ମହା ି OR/06/043/144138
ୀ /161630 40 77 189ସଜୁାତା ମହା ି ପି ପତାପ ମହା ି JTV2386696

ପ ୁ /161631 38 77 190େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି JTV2386506
ପ ୁ /161632 35 77 191ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି JTV2386480
ପ ୁ /161633 33 77 192ବିଶଜିତ ମହା ି ପି କା ିର୍କ ଚ  ମହା ି YVY0313114
ପ ୁ /161634 31 77 193ସତ୍ଯଜୀତ ମହା ି ପି କାତିର୍କ ମହା ି YVY1279769
ୀ /171635 72 77 194ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ମଦନ େବେହରା YVY0067009
ୀ /171636 65 77 195ବାସ ି େବେହରା ସା ପଦନ େବେହରା OR/06/043/144150

ପ ୁ /171637 45 77 196ବିଭୁପସାଦ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା YVY0731372
ପ ୁ /171638 45 77 197ବସ  େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/06/043/144148
ୀ /171639 45 77 198ଆରତୀ େବେହରା ସା େଗୗରୀଶ ର ପତି YVY0886010

ପ ୁ /171640 43 77 199ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ମଦନେମାହନ େବେହରା JTV1502475
ୀ /171641 43 77 200ପଭାତୀ େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା JTV1650670
ପ ୁ /171642 42 77 201ଅମଲୁଯ୍ େବେହରା ପି ପଦନ େବେହରା JTV1550599
ପ ୁ /171643 41 77 202ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ମଦନେମାହନ େବେହରା JTV1502517
ୀ /171644 38 77 203ନିରୁପମା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା JTV2386837

ପ ୁ /171645 38 77 204ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ମା ବାସ ି େବେହରା JTV2386647
ୀ /171646 37 77 205ଛବିନା େବେହରା ସା ବିଭୂ ପସାଦ େବେହରା JTV2386829

ପ ୁ /171647 37 77 206େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା ପି ମଦନ େମାହନ େବେହରା JTV2386803
ପ ୁ /171648 36 77 207ବାଦଲ କମୁାର େବେହରା ମା ବାସ ି େବେହରା JTV2386720
ୀ /171649 35 77 208ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା JTV2386811
ୀ /171650 28 77 209ଲିପି େବେହରା ସା ଅମଲୂଯ୍ େବେହରା YVY1011097
ୀ /171651 31 77 210ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ YVY0655076
ପ ୁ /181652 70 77 211ଧିେର  େବେହରା ପି କା ର୍ୀକ େବେହରା YVY0067017
ପ ୁ /181653 66 77 212ନେର  େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/043/144158
ୀ /181654 60 77 213ପମିଳା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା OR/06/043/144163
ୀ /181655 60 77 214ଉମା େବାେହରା ସା ବୀରବର େବେହରା OR/06/043/144156
ପ ୁ /181656 53 77 215ଗେଜ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/043/144161
ୀ /181657 47 77 216ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା JTV1502798
ପ ୁ /181658 47 77 217ତପନ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/144162
ପ ୁ /181659 44 77 218ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି ବିରବର େବେହରା JTV1502772
ପ ୁ /181660 43 77 219ସଜୁନ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV1650563
ପ ୁ /181661 41 77 220ପିତବାସ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/144164
ୀ /181662 40 77 221କନକଲତା େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା JTV2386605
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ପ ୁ /181663 38 77 222ଦୀନବ ୁ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/145032
ପ ୁ /181664 37 77 223ବିଜୟ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା JTV2386779
ୀ /181665 37 77 224ରିତା େବେହରା ସା ପିତବାସ େବେହରା JTV2386613
ୀ /181666 37 77 225ବୀଣା େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା JTV2386621
ୀ /181667 37 77 226ବିମଳା େବେହରା ସା ସଜୁନ େବେହରା YVY0067033
ୀ /181668 34 77 227ନମିତା େବେହରା ସା ଦିଲିପ୍ କମୁାର େବେହରା YVY1011303

ପ ୁ /181669 33 77 228ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YVY0067041
ପ ୁ /181670 32 77 229େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା YVY0655068
ପ ୁ /181671 31 77 230ଜନା ର୍ନ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YVY0655332
ୀ /181672 30 77 231ଜୟ ି େବେହରା ପି ବୀରବର େବେହରା YVY0655340
ୀ /181673 29 77 232ସମିୁତା େବେହରା ପି ବିରବର େବେହରା YVY0498535

ପ ୁ /181674 23 77 233ମେନାଜ ଦାସ ପି ନିରଞନ ଦାସ YVY1011337
ୀ /181675 77 77 234ସରସତୀ େଦଇ ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/144152

ପ ୁ /191676 82 77 235ବାବାଜି େବେହରା ପି କାହ ୁେବେହରା OR/06/043/144167
ୀ /191677 60 77 236ଭାନୁମତୀ େବେହରା ସା ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/043/144170

ପ ୁ /191678 58 77 237ଗଗନ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/144171
ୀ /191679 54 77 238େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ଗଗନ େବେହରା OR/06/043/144172

ପ ୁ /191680 52 77 239େଲାଚନକମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/144173
ପ ୁ /191681 52 77 240ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା JTV1502723
ପ ୁ /191682 50 77 241ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା OR/06/043/144177
ୀ /191683 46 77 242ସବିତା େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV1650613
ୀ /191684 45 77 243ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା େଲାଚନ େବେହରା YVY0812982
ୀ /191685 42 77 244ମାମା ◌ି େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY1011071
ୀ /191686 37 77 245ମମତା େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YVY1011279

ପ ୁ /191687 35 77 246ଉ ମ କମୁାର େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YVY0067066
ପ ୁ /191688 34 77 247ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YVY0067074
ପ ୁ /191689 29 77 248ଜୟୀରାମ େବେହରା ପି ଗଗନ କମୁାର େବେହରା YVY1011287
ପ ୁ /191690 27 77 249ବୁଲୁ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YVY1011329
ପ ୁ /191691 26 77 250ପେମାଦ େବେହରା ପି ଗଗନ େବେହରା YVY0886457
ପ ୁ /191692 23 77 251ଇଲୁ େବେହରା ପି ପାଣ ୁେବେହରା YVY1011295
ପ ୁ /201693 62 77 252ବି ୁଚରଣ େବେହରା ପି େବଣ ୁେବେହରା OR/06/043/144184
ପ ୁ /201694 57 77 253େଗାକଳୁାନ  େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା OR/06/043/144180
ପ ୁ /201695 56 77 254େଗାବି  ଚନ େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା OR/06/043/144182
ୀ /201696 52 77 255ପତୀମା େବେହରା ସା େଗାକଳୁାନ  େବେହରା OR/06/043/144181

ପ ୁ /201697 50 77 256େଗାପାଳ େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା OR/06/043/144183
ୀ /201698 45 77 257ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା JTV1550680
ୀ /201699 39 77 258େଶୖଳ େବେହରା ସା େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା JTV2439941

ପ ୁ /201700 37 77 259େକଶବ ଚ  େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2439958
ପ ୁ /201701 35 77 260ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2439909
ୀ /201702 33 77 261ଟିକିନା େବେହରା ସା େକଶବ ଚ  େବେହରା YVY1011261
ୀ /201703 31 77 262ଲୀନାରାଣି େବେହରା ପି େଗାକଳୁାନ  େବେହରା YVY0331470
ପ ୁ /201704 30 77 263ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାକଳୁାନ  େବେହରା YVY0331462
ପ ୁ /201705 26 77 264ରାଜିବ େଲାଚନ େବେହରା ପି େଗାକଳୁା ନ  େବେହରା YVY1011253
ପ ୁ /211706 82 77 265ରାମଚ  େବେହରା ପି ଭିମ େବେହରା OR/06/043/144186
ପ ୁ /211707 50 77 266ରେମଶ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/144188
ୀ /211708 45 77 267ସରସତୀ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା JTV2386746

ପ ୁ /211709 34 77 268ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV2386704
ୀ /211710 70 77 269ଭାନୁଲତା େଦଇ ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/144187

ପ ୁ /221711 67 77 270େକଦାରନାଥ େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା OR/06/043/144190
ପ ୁ /221712 60 77 271େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/144192
ପ ୁ /221713 56 77 272ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/144194
ୀ /221714 50 77 273ଚିନୟୀ େବେହରା ସା େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/144193
ପ ୁ /221715 45 77 274ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/144195
ୀ /221716 45 77 275କୁ ଳା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV1502830
ପ ୁ /221717 37 77 276ସିଲୁ େବେହରା ପି ବହାନ  େବେହରା YVY0313205
ୀ /221718 32 77 277ସଜୁାତା େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା YVY0067777
ପ ୁ /221719 30 77 278ତାରିଣୀ ପସାଦ େବେହରା ପି େକଦାରନାଥ େବେହରା YVY0331496
ପ ୁ /221720 28 77 279ଦୁଗର୍ାପସାଦ େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା YVY0498543
ୀ /221721 27 77 280ସଚିୁତା େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା YVY0655050
ପ ୁ /221722 21 77 281େଦବୀପସାଦ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY1276609
ୀ /221723 87 77 282ଲକ୍ଷୀ େବୱା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/144189
ପ ୁ /221724 30 77 283ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY0331488
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ୀ /221725 59 77 284ମିନତୀ ଦାସ ସା େକଦାରନାଥ େବେହରା OR/06/043/144191
ପ ୁ /231726 58 77 285ଚି ର ନ େବେହରା ପି କୁ  ବିହାରୀ େବେହରା OR/06/043/144202
ୀ /231727 55 77 286ବାସ ି େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା JTV1502764
ୀ /231728 52 77 287ମାନସି େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା OR/06/043/144203
ୀ /231729 45 77 288ଅଂଜଳୀ େବେହରା ସା ବିଶରଂଜନ େବେହରା JTV1502780

ପ ୁ /231730 32 77 289ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY0067082
ୀ /231731 29 77 290େଲାପାମଦୁା େବେହରା ପି ଚିତର ନ େବେହରା YVY0498568

ପ ୁ /231732 27 77 291ପ ୁ ଜିତ େବେହରା ପି ଚି ର ନ େବେହରା YVY0655043
ୀ /231733 25 77 292ଅମିୟ ଦୀ ା େବେହରା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େବେହରା YVY1215623

ପ ୁ /231734 37 77 293େପମ ବାହାଦୁର େଛତୀ ପି ତିଳକ ବାହାଦୁର େଛତୀ JTV1595792
ୀ /231735 90 77 294ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା କୁ  ବିହାରୀ େବେହରା OR/06/043/144199

ପ ୁ /231736 69 77 295ସଧିୁର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0655548
ୀ /241737 71 77 296କା ନବାଳା େବେହରା ସା ରବୀ  କମୁାର େବେହରା OR/06/043/144207

ପ ୁ /241738 52 77 297ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ରବୀ  କମୁାର େବେହରା OR/06/043/144210
ପ ୁ /241739 47 77 298ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରବୀ  କମୁାର େବେହରା OR/06/043/144211
ପ ୁ /241740 46 77 299ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା OR/06/043/145175
ୀ /241741 40 77 300ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ସା ପକାଶ ଚ  େବେହରା JTV2386688
ୀ /241742 36 77 301ମାନସି େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା YVY0498576

ପ ୁ /241743 35 77 302ମାନସ ଚ  େବେହରା ପି ହରି  େବେହରା JTV2386555
ପ ୁ /241744 33 77 303ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହରିଶ ଚ  େବେହରା YVY0067090
ୀ /241745 60 77 304ଉମିର୍ଳା େଦଇ ସା ହରି  େବେହରା OR/06/043/144209
ୀ /241746 45 77 305ସିଂପଲ ପଲାଇ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା JTV1550607
ୀ /251747 73 77 306ସୀତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା JTV1650522

ପ ୁ /251748 69 77 307ନେର  େବେହରା ପି ଗ ର୍ବ େବେହରା YVY0498683
ପ ୁ /251749 43 77 308ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା JTV1692813
ୀ /261750 54 77 309ସକୁା ି େବେହରା ସା ବିକାଶ େବେହରା YVY0067108

ପ ୁ /261751 54 77 310ବିକାଶ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/144217
ପ ୁ /261752 45 77 311ଠୁକରୁୀ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/144218
ୀ /261753 42 77 312ମିନା େବେହରା ସା ଠୁକରୁୀ େବେହରା JTV2386787

ପ ୁ /271754 70 77 313ନିଳମଣି େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/144220
ପ ୁ /271755 69 77 314ଗଦାଧର େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/144222
ପ ୁ /271756 60 77 315ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ରସାନ  େବେହରା OR/06/043/144224
ପ ୁ /271757 60 77 316ବିଚିତାନ  େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/144226
ପ ୁ /271758 56 77 317ସଚିତାନ  େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/144227
ୀ /271759 55 77 318ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/144225
ୀ /271760 50 77 319ଉବର୍ ସୀ େବେହରା ସା ବିଚିତାନ  େବେହରା JTV1650399
ୀ /271761 44 77 320ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ସ ିଦାନ  େବେହରା JTV1650381
ୀ /271762 40 77 321ଚୁମକିୁ େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା JTV2386795

ପ ୁ /271763 37 77 322ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା JTV2386654
ପ ୁ /271764 33 77 323ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା YVY0067116
ପ ୁ /271765 32 77 324ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା YVY0731356
ୀ /271766 31 77 325ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା YVY0331504
ୀ /271767 27 77 326େଜଯ୍ାତିପଭା େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା YVY0719450

ପ ୁ /271768 26 77 327ଶୀକା  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା YVY1011220
ୀ /271769 24 77 328ସପୁଭା େବେହରା ପି ବିଚିତା ନ  େବେହରା YVY1011055

ପ ୁ /271770 24 77 329ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଚିତା ନ  େବେହରା YVY1011246
ୀ /271771 23 77 330େସାୟଂପଭା େବେହରା ପି ସଚିଦାନ  େବେହରା YVY1011030
ୀ /271772 62 77 331ଉମିର୍ଲା େଦଇ ସା ନିଳମଣି େବେହରା OR/06/043/144221
ୀ /281773 80 77 332େଗାଲାପି େବେହରା ସା ବାଲୁେ ଶର େବେହରା JTV1650548
ପ ୁ /281774 69 77 333େକଦାରନାଥ େବେହରା ପି ମର୍ାକ  େବେହରା OR/06/043/144231
ପ ୁ /281775 50 77 334ସନାତନ େବେହରା ପି ବାଲୁେକଶର େବେହରା OR/06/043/144233
ପ ୁ /281776 48 77 335ମେନାର ନ େବେହରା ପି ବାଲୁେକଶର େବେହରା OR/06/043/144235
ୀ /281777 48 77 336ସଂଜୁକ୍ତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା JTV1705771
ୀ /281778 45 77 337ମମତା େବେହରା ସା ଜନା ର୍ ନ େବେହରା JTV1502525
ପ ୁ /281779 45 77 338ଜନା ର୍ନ େବେହରା ପି ବାଲୁେକଶର େବେହରା OR/06/043/144234
ପ ୁ /281780 44 77 339ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ବାଲୁେ ଶର େବେହରା JTV1502244
ୀ /281781 32 77 340ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YVY0655472
ୀ /281782 28 77 341ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା YVY0719476
ୀ /281783 58 77 342ରିଲି େଦଇ ସା େକଦାରନାଥ େବେହରା OR/06/043/144232
ପ ୁ /281784 44 77 343ଘନଶଯ୍ାମ ନାଏକ ପି ନକଳୁ ନାଏକ YVY0655530
ୀ /291785 52 77 344ଆରତୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/144239
ପ ୁ /291786 49 77 345ଶ ରାଚାଯଯ୍ର୍ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/144240
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ୀ /291787 45 77 346ନିରୁପମା େବେହରା ସା ଶ ରାଚାଯଯ୍ର୍ େବେହରା YVY0067140
ପ ୁ /291788 31 77 347ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ମା ଆରତି େବେହରା YVY0331520
ପ ୁ /291789 28 77 348ପରିେତାଷ େବେହରା ମା ଆରତୀ େବେହରା YVY0655027
ପ ୁ /301790 43 77 349ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା ପି କୃପାସି ୁ େବେହରା JTV2386464
ୀ /301791 42 77 350ବବିତା େବେହରା ପି କୃପାସି ୁ େବେହରା YVY0567933
ୀ /301792 41 77 351ସ ର୍ ମ ରୀ େବେହରା ସା ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV2439891

ପ ୁ /311793 31 77 352ର ିତ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ YVY0331546
ପ ୁ /311794 30 77 353ଅଜିତ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ YVY0331538
ୀ /321795 70 77 354ଲକ୍ଷୀ ରାମ ସା ମେହ  ରାମ OR/06/043/144256
ୀ /321796 41 77 355ମିନି ରାମ ପି ମେହ  ରାମ JTV1502665
ୀ /331797 30 77 356ସଭୁଶୀ େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ ପସାଦ ରାମ YVY1011014

ପ ୁ /331798 45 77 357ପତିତପାବନ ରାମ ପି େମାହନ ରାମ JTV1502228
ୀ /331799 71 77 358କସୁନୁ ରାମ ସା େମାହନ ରାମ OR/06/043/144259

ପ ୁ /331800 38 77 359ରଘନୁାଥ ପସାଦ ରାମ ପି େମାହନ ରାମ JTV1502541
ୀ /331801 36 77 360ଇତିଶୀ ରାମ ସା ପତିତପାବନ ରାମ YVY0067157
ୀ /341802 42 77 361େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାମ ପି ଭାଗିରଥୀ ରାମ YVY0655365
ୀ /341803 38 77 362କିରଣ ରାମ ସା ତିେଲାଚନ ରାମ YVY0655357
ୀ /341804 25 77 363ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାମ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାମ YVY1010990

ପ ୁ /341805 72 77 364ଭାଗିରଥି ରାମ ପି ଗରୁୁ ରାମ OR/06/043/144267
ୀ /341806 65 77 365ବୀଣାପାଣି ରାମ ସା ଭାଗିରଥି ରାମ OR/06/043/144268
ୀ /341807 65 77 366ଚ ା ରାମ ସା ହରିହର ରାମ OR/06/043/144263

ପ ୁ /341808 63 77 367ନିର ନ ରାମ ପି ଗରୁୁ ରାମ OR/06/043/144265
ୀ /341809 58 77 368େଶାଭାବତୀ ରାମ ସା ନିର ନ ରାମ JTV1502848

ପ ୁ /341810 38 77 369ତିେଲାଚନ ରାମ ପି ଭାଗୀରଥି ରାମ JTV1502483
ୀ /341811 38 77 370ମ  ୁରାମ ପି ହରିହର ରାମ JTV1502673

ପ ୁ /341812 37 77 371ମେନାଜ କମୁାର ରାମ ପି ନିର ନ ରାମ JTV2386753
ପ ୁ /341813 36 77 372ଅଜୟ ରାମ ପି ହରିହର ରାମ JTV2386498
ପ ୁ /351814 75 77 373େଗାେଲଖ ଦାସ ପି ଧଡି ଦାସ OR/06/043/144269
ପ ୁ /351815 69 77 374ପଶା  ଦାସ ପି ଧଡି ଦାସ YVY1197482
ୀ /351816 67 77 375ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଦାସ OR/06/043/144270
ୀ /351817 55 77 376ବାସ ି ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ OR/06/043/144272

ପ ୁ /351818 42 77 377ପବିତ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ JTV1502418
ପ ୁ /351819 39 77 378ବିଚିତ ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ JTV1502426
ୀ /351820 37 77 379କବିତା ଦାସ ସା ପବିତ କମୁାର ଦାସ YVY0331561

ପ ୁ /351821 30 77 380ବୁଲୁ ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ YVY0331553
ୀ /361822 59 77 381ମମତା ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ OR/06/043/145197
ୀ /361823 46 77 382େଜାସନ୍ାମୟୀ ଦାସ ସା ବରଜୁ ଦାସ YVY0331579

ପ ୁ /371824 85 77 383ହେରକୃ  ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ OR/06/043/144277
ପ ୁ /371825 52 77 384ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/144279
ପ ୁ /371826 45 77 385ଦିଲୀପ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/144280
ୀ /371827 42 77 386ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦାସ JTV2386886
ୀ /371828 34 77 387ବିଦୁଲତା ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY0812974

ପ ୁ /371829 33 77 388ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0731299
ୀ /371830 75 77 389ମାଳତୀ େଦଇ ସା ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/144278
ୀ /381831 54 77 390ରୀତା ଦାସ ସା ପେରଶ ଦାସ JTV1502749
ୀ /381832 50 77 391ଇ ାମଣି ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ OR/06/043/145202
ୀ /381833 45 77 392ମଂଜୁଲତା ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ JTV1502657
ୀ /381834 37 77 393ରିନାରାଣୀ ଦାସ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0567941

ପ ୁ /381835 37 77 394ସାରଦା ପସାଦ ଦାସ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0567909
ପ ୁ /381836 36 77 395କୃ  ଚ  ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0655456
ପ ୁ /391837 67 77 396ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/144285
ୀ /391838 62 77 397ନଳିନୀ ପଭା ଦାସ ସା ପଭାତ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/144286
ପ ୁ /391839 55 77 398ଶରତ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/144287
ପ ୁ /391840 41 77 399ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ JTV1502590
ୀ /391841 37 77 400ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ YVY0331587
ୀ /391842 34 77 401ସସିତା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YVY0274654
ୀ /401843 65 77 402ପ ୁ ଲତା େଦଇ ସା ଦାେମାଦର ମଲିକ OR/06/043/144290
ପ ୁ /401844 75 77 403ଦାେମାଦର ମଲିକ ପି ପଦନ ମଲିକ OR/06/043/144288
ୀ /401845 69 77 404ମେନାରମା ମଲିକ ସା ଦାେମାଦର ମଲିକ YVY0498691
ୀ /411846 42 77 405େମାନାଲିସା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ ମହାେଭାଇ JTV2685816
ପ ୁ /411847 77 77 406ଗେଣଶ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ OR/06/043/144509
ପ ୁ /411848 63 77 407ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/043/144511

30 137/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 55ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /411849 45 77 408ଦିଲିପ ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ JTV1692789
ୀ /411850 43 77 409କବିତା ଦାସ ସା ଦିଲିପ ଦାସ OR/06/043/144514
ୀ /411851 43 77 410ଝରଣା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY1197599

ପ ୁ /411852 42 77 411ସିେବ  ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ JTV1502582
ପ ୁ /411853 40 77 412ଶ ର ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/043/145271
ୀ /411854 39 77 413ନୟନା ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ YVY0719492
ୀ /411855 37 77 414କନକଲତା ଦାସ ପି ଗେଣଷ ଦାସ YVY0313213

ପ ୁ /411856 26 77 415ଅନିଲ ଦାସ ପି ଦିଲୀପ ଦାସ YVY0777425
ୀ /411857 70 77 416ମ ୁରୀ େଦଇ ସା ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/043/144510
ୀ /411858 70 77 417ସତଯ୍ଭାମା ମହାେଭାଇ ସା ଇଶର ଚ  ମହାେଭାଇ JTV2685824
ୀ /421859 41 77 418ବବିତା ମହା ି ସା ଶକି୍ତ କମୁାର ମହା ି YVY1011188

ପ ୁ /421860 83 77 419ଶଶଭୁିଷଣ ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି OR/06/043/144291
ପ ୁ /421861 59 77 420ରତନ କମୁାର ମହା ି ପି ଶଶ ିଭୁଷଣ ମହା ି OR/06/043/144293
ୀ /421862 57 77 421ପଭାତୀ ରାଣି ମହା ି ସା ରତନ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/144297

ପ ୁ /421863 55 77 422ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି ପି ଶଶଭୁିଷଣ ମହା ି OR/06/043/144294
ପ ୁ /421864 50 77 423ଶକି୍ତ କମୁାର ମହା ି ପି ଶଶଭୁିଷଣ ମହା ି OR/06/043/144295
ୀ /421865 48 77 424ସଂଘମିତା ମହା ି ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି JTV1650373

ପ ୁ /421866 48 77 425ସମିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ମହା ି JTV1656420
ପ ୁ /421867 47 77 426ଦି ି କମୁାର ମହା ି ପି ଶଶଭୁିଷଣ ମହା ି OR/06/043/144296
ୀ /421868 33 77 427ରତନ୍ପଭା ମହା ି ପି ରତନ କମୁାର ମହା ି YVY0274662

ପ ୁ /421869 30 77 428ଶୀକା  ମହା ି ପି ରତନ କମୁାର ମହା ି YVY0331595
ୀ /431870 66 77 429ବିଦୁଲତା ଦାସ ସା ଭଗବାନ ଦାସ YVY0387548

ପ ୁ /431871 62 77 430ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଦିନବ ୁ ମହା ି OR/06/043/144301
ପ ୁ /431872 57 77 431ପବିତ ମହା ି ପି ଦିନବ ୁ ମହା ି OR/06/043/144303
ୀ /431873 55 77 432ସେରାଜୀନୀ ମହା ି ସା ପଶା  ମହା ି OR/06/043/144302
ୀ /431874 49 77 433ଆରତିଲକ୍ଷି ମହା ି ସା ପବିତ ମହା ି JTV1650423
ୀ /431875 38 77 434ପତିଚିତନୟା ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି JTV2572956

ପ ୁ /431876 33 77 435ପତୀକ କମୁାର ମହା ି ପି ପାଶା  କମୁାର ମହା ି JTV2536811
ୀ /431877 27 77 436ପାଚୀତନୟା ମହା ି ପି ପବିତ କମୁାର ମହା ି YVY0885822
ୀ /431878 25 77 437ଫାନୀ ମହା ି ପି ପବିତ କମୁାର ମହା ି YVY0885806

ପ ୁ /441879 85 77 438ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହା ି ପି ଅଭିନନ୍ ମହା ି OR/06/043/144305
ପ ୁ /441880 55 77 439ମେନାର ନ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ମହା ି OR/06/043/144307
ପ ୁ /441881 52 77 440ତୁଷାର ର ନ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ମହା ି OR/06/043/144308
ୀ /441882 50 77 441ଗୀତା ଳି ମହା ି ସା ଦିଲୀପ ମହା ି OR/06/043/144312

ପ ୁ /441883 49 77 442ସତିୃର ନ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ମହା ି OR/06/043/144309
ୀ /441884 49 77 443ସସିତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି OR/06/043/144310
ୀ /441885 48 77 444ରୁନୁବାଳା ମହା ି ସା ତୁଷାର ମହା ି OR/06/043/144315

ପ ୁ /441886 45 77 445ତାପସର ନ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ମହା ି OR/06/043/144314
ପ ୁ /441887 44 77 446ବିଶରଂଜନ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ମହା ି JTV1502814
ୀ /441888 42 77 447ପ ୁ ିତା ମହା ି ସା ତାପସ ରଂଜନ ମହା ି YVY0812875
ୀ /441889 40 77 448କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ବିଶ ରଂଜନ ମହା ି YVY0812867
ପ ୁ /441890 33 77 449ରାେଜଶ ମହା ି ପି ମେନାରଂଜନ ମହା ି YVY0067165
ପ ୁ /441891 32 77 450ଗିରିଜା ପସାଦ ମହା ି ପି ତୁଷାର ରଂଜନ ମହା ି YVY0067173
ପ ୁ /441892 29 77 451ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ମେନାର ନ ମହା ି YVY0655134
ପ ୁ /441893 25 77 452ଜୟପକାଶ ମହା ି ପି ସତିୃ ର ନ ମହା ି YVY0886424
ପ ୁ /441894 50 77 453ଅେଶାକ କମୁାର ପାଗଳ ପି ହରି ପାଗଳ OR/06/043/144311
ୀ /441895 41 77 454ମ ାକିନି ପାଗଳ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଗଳ JTV1502822
ୀ /451896 36 77 455ପତିମା ମ ରୀ େଭାଇ ସା ଚି  ର ନ ଦାସ YVY0655449

ପ ୁ /451897 74 77 456ଫକିର ଚରଣ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ଦାସ OR/06/043/144318
ପ ୁ /451898 67 77 457ସଚିଦାନ  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/043/144320
ପ ୁ /451899 66 77 458ବିପୀନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି େଯାଗି ଦାସ OR/06/043/144316
ପ ୁ /451900 44 77 459ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଫକୀର ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/144322
ପ ୁ /451901 39 77 460ଚି ରଂଜନ ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ JTV1502392
ୀ /451902 39 77 461େମନକା ଦାସ ସା ମେନାରଂଜନ ଦାସ YVY0067181
ପ ୁ /451903 38 77 462ନିରାକାର ଦାସ ପି ଫକିର ଚରଣ ଦାସ YVY0067207
ୀ /451904 36 77 463ଅନୁପମା ଦାସ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0655142
ପ ୁ /451905 36 77 464ମିନେକତନ ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ YVY0067199
ପ ୁ /451906 36 77 465ପଭାସ ରଂଜନ ଦାସ ପି ବିପିନ ବିହାରି ଦାସ YVY0067215
ପ ୁ /451907 36 77 466ନିରଂଜନ ଦାସ ପି ଫକିର ଚରଣ ଦାସ YVY0067223
ୀ /451908 33 77 467ସବିତା ଦସ ସା ନୀହାର ର ନ ଦାସ YVY0886390
ୀ /451909 69 77 468ନୟନା େଦଇ ସା ଫକିର ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/144319
ୀ /451910 60 77 469ନଳିନୀ େଦଇ ସା ସଚିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/144321
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ପ ୁ /461911 58 77 470ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ ପି ଭିକାରୀ େଭାଇ OR/06/043/144325
ୀ /461912 52 77 471ବିନତୀ େଭାଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ OR/06/043/144326

ପ ୁ /461913 30 77 472ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY0719518
ପ ୁ /461914 27 77 473ସେରାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY0742858
ପ ୁ /471915 60 77 474ବ ୁ େଭାଇ ପି ଭମର େଭାଇ OR/06/043/144328
ପ ୁ /471916 28 77 475ଈଶର ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ YVY1011212
ପ ୁ /481917 75 77 476ବିଦଯ୍ାଧର େଭାଇ ପି ଧନି େଭାଇ OR/06/043/144331
ପ ୁ /491918 62 77 477େଦେବ  େଭାଇ ପି ପଦନ େଭାଇ OR/06/043/144336
ପ ୁ /491919 33 77 478ବାସେୁଦବ େଭାଇ ପି େଦେବ  େଭାଇ YVY0331603
ପ ୁ /491920 23 77 479ଦିପକ କମୁାର େଭାଇ ପି େଦେବ  େଭାଇ YVY1011162
ୀ /491921 72 77 480ବିଳାସ େଦଇ ସା ପଦନ େଭାଇ JTV1502715
ୀ /491922 55 77 481କମଲା େଦଇ ସା େଦେବ  େଭାଇ OR/06/043/144337

ପ ୁ /501923 62 77 482ରତନ୍ ାକର େଭାଇ ପି େଗାବି  େଭାଇ OR/06/043/144341
ପ ୁ /501924 40 77 483ସମୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ରତନ୍ ାକର େଭାଇ JTV1705755
ପ ୁ /501925 33 77 484ମଳୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ରତନ୍ ାକର େଭାଇ YVY0331629
ପ ୁ /501926 32 77 485ଆେଲାକ େଭାଇ ପି ରତନ୍ ାକର େଭାଇ YVY0274670
ୀ /501927 32 77 486ମାନିନୀ େଭାଇ ସା ମଳୟ େଭାଇ YVY0331611
ୀ /501928 55 77 487କସୁମୁ େଦଇ ସା ରତନ୍ ାକର େଭାଇ OR/06/043/144342

ପ ୁ /511929 59 77 488ସେୁର  େଭାଇ ପି େଗାପାଳ େଭାଇ OR/06/043/144345
ପ ୁ /511930 54 77 489ଅଧିକାରୀ େଭାଇ ପି େଗାପାଳ େଭାଇ OR/06/043/144348
ପ ୁ /511931 50 77 490େଗୗରା  େଭାଇ ପି େଗାପାଳ େଭାଇ OR/06/043/144351
ୀ /511932 48 77 491େସୗଦାମିନୀ େଭାଇ ସା େଗୗରା  େଭାଇ YVY0654988

ପ ୁ /511933 43 77 492ସଂଜୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ସେୁର  ନାଥ େଭାଇ JTV1502608
ପ ୁ /511934 37 77 493ର ନ କମୁାର େଭାଇ ପି ସେୁର  େଭାଇ JTV1653542
ୀ /511935 33 77 494ସାଗରିକା େଭାଇ ସା ସ ୟ କମୁାର େଭାଇ UVH0011650

ପ ୁ /511936 32 77 495ଅମିକା େଭାଇ ପି କରୁଣୀ େଭାଇ YVY0655159
ୀ /511937 31 77 496ଅମିତା େଭାଇ ସା ରଂ ନ କମୁାର େଭାଇ YVY0885723
ୀ /511938 30 77 497େକୗଶଲଯ୍ା େଭାଇ ସା େଗୗରା  େଭାଇ YVY0654970

ପ ୁ /511939 53 77 498ନିର ନ ଦାସ ପି ଅଗଣୀ ଦାସ JTV2386373
ୀ /511940 46 77 499ଯେଶାଦା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ JTV2386381
ୀ /511941 38 77 500ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ଅରୁପାନ  ଦାସ YVY0274688
ୀ /511942 80 77 501ବସି େଦଇ ସା େଗାପାଳ େଭାଇ OR/06/043/144344
ୀ /511943 52 77 502ଚପଳା େଦଇ ସା କରୁଣି େଭାଇ OR/06/043/144350
ୀ /511944 51 77 503ବାସ ି େଦଇ ସା ସେୁର  େଭାଇ OR/06/043/144346

ପ ୁ /521945 26 77 504ବୁଟୁ େଭାଇ ପି ନାରାୟଣ େଭାଇ YVY0777417
ୀ /521946 55 77 505ଚ ଳା େଦଇ ସା ନାରାୟଣ େଭାଇ OR/06/043/144356

ପ ୁ /531947 64 77 506ଧୁବଚରଣ େଭାଇ ପି କା ାଳି େଭାଇ OR/06/043/144358
ପ ୁ /531948 42 77 507ପବିତ େଭାଇ ପି ଧୃବ ଚରଣ େଭାଇ JTV1650589
ୀ /531949 40 77 508କାଳି େଭାଇ ପି ଧୃବ ଚରଣ େଭାଇ JTV2386522
ୀ /531950 32 77 509ପ ୁ ଲତା େଭାଇ ସା ପବିତ େଭାଇ YVY0274696
ୀ /531951 55 77 510ଶା ିଲତା େଦଇ ସା ଧୁବ ଚରଣ େଦଇ OR/06/043/144359
ୀ /541952 44 77 511କନୁା େଭାଇ ପି ବାବାଜି େଭାଇ YVY1197797

ପ ୁ /541953 40 77 512ଧେମର୍  େଭାଇ ପି ବାବାଜୀ େଭାଇ JTV2386407
ୀ /541954 37 77 513ଝୂଲୀ େଭାଇ ସା ଧେମର୍ଦ େଭାଇ YVY1183805

ପ ୁ /541955 35 77 514ସମିର କମୁାର େଭାଇ ପି ଶକୁେଦବ େଭାଇ YVY0067249
ୀ /541956 21 77 515ରାେଜ  େଭାଇ ପି ତିନାଥ େଭାଇ YVY1183912
ୀ /541957 62 77 516ପମିଲା େଦଇ ସା ବାବାଜୀ େଭାଇ OR/06/043/144362
ୀ /541958 40 77 517ବିନତା େଦଇ ସା କନୁ େଭାଇ YVY0067231
ୀ /551959 37 77 518ସଜୁାତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା LNT4470258
ପ ୁ /551960 63 77 519ପଶ ୁର୍ରାମ େଭାଇ ପି ଗ ାଧର େଭାଇ OR/06/043/144365
ୀ /551961 55 77 520ଉମିର୍ଳା େଭାଇ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େଭାଇ OR/06/043/144366
ପ ୁ /551962 52 77 521େକଶବ େଭାଇ ପି ଗ ାଧର େଭାଇ OR/06/043/144367
ୀ /551963 45 77 522ପ ୁ ିର୍ମା େଭାଇ ସା େକଶବ େଭାଇ OR/06/043/144368
ୀ /551964 33 77 523ସଜୁାତା େଭାଇ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଭାଇ YVY1010974
ପ ୁ /551965 32 77 524ଅନିଲ କମୁାର େଭାଇ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଭାଇ YVY0331645
ୀ /551966 31 77 525ଅଚର୍ନା େଭାଇ ପି େକଶବ ଚ  େଭାଇ YVY1010958
ପ ୁ /551967 27 77 526ସନିୁଲ କମୁାର େଭାଇ ପି େକଶବ େଭାଇ YVY0960658
ପ ୁ /561968 51 77 527ନିବାସ େଭାଇ ପି ଗୟାଧର େଭାଇ OR/06/043/144371
ୀ /561969 45 77 528କନୁୀ େଭାଇ ସା ନିବାସ େଭାଇ YVY1197615
ପ ୁ /561970 23 77 529େଗାବିଳ େଭାଇ ପି ନିବାସ େଭାଇ YVY1011113
ପ ୁ /571971 75 77 530ବି ୁ େଭାଇ ପି କାଶନିାଥ େଭାଇ OR/06/043/144374
ୀ /571972 48 77 531ଆରତୀ େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ OR/06/043/144376
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ପ ୁ /571973 46 77 532ଅରବି  େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ YVY0983395
ୀ /571974 40 77 533ବାସ ି େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ JTV2386563
ୀ /571975 39 77 534ମମତା େଭାଇ ସା ଅରବି  େଭାଇ YVY0313122

ପ ୁ /571976 38 77 535ପେମାଦ େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ YVY0067264
ପ ୁ /571977 32 77 536ରାେଜଶ ଚ  େଭାଇ ପି ନ କିେଶାର େଭାଇ YVY0274704
ୀ /571978 29 77 537ସାବିତୀ େଭାଇ ସା ରାେଜଶ ଚ  େଭାଇ YVY1010933
ୀ /571979 69 77 538ସକୀ େଦଇ ସା ବି ୁ େଭାଇ OR/06/043/144375
ୀ /581980 72 77 539କା ନ େବୱା ସା ବିକଳ େଭାଇ OR/06/043/144379

ପ ୁ /581981 51 77 540େଗୗତମ େଭାଇ ପି ବିକଳ େଭାଇ OR/06/043/144380
ୀ /581982 46 77 541ସ ର୍ପଭା େଭାଇ ସା େଗୗତମ େଭାଇ OR/06/043/144381

ପ ୁ /581983 32 77 542ବାଲିକ େଭାଇ ପି େଗୗତମ େଭାଇ YVY0274720
ପ ୁ /581984 30 77 543ବୁଲୁ େଭାଇ ପି େଗୗତମ େଭାଇ YVY0274712
ପ ୁ /581985 29 77 544ସିଲୁ େଭାଇ ପି େଗୖାତମ େଭାଇ YVY0777409
ୀ /591986 54 77 545ସଷୁମା େଭାଇ ସା ରବି  େଭାଇ JTV2386597

ପ ୁ /591987 53 77 546ନିର ନ େଭାଇ ପି ନାଭ େଭାଇ OR/06/043/144389
ପ ୁ /591988 30 77 547େସାମନାଥ େଭାଇ ପି ରବି  େଭାଇ YVY0655001
ପ ୁ /591989 41 77 548ଅଜୁର୍ ନ ଚ  ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ JTV1502343
ପ ୁ /591990 40 77 549ହେରକୃ  ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ OR/06/043/144390
ୀ /591991 39 77 550କବିତା ଦାସ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YVY0274738
ୀ /591992 38 77 551ସଂଧଯ୍ା ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ YVY0812883
ୀ /591993 61 77 552ହୀରା େଦଇ ସା ଦୀନବ ୁ ଦାସ OR/06/043/144384
ୀ /591994 52 77 553ସଷୁମା େଦଇ ସା ରବି  ଦାସ OR/06/043/144388

ପ ୁ /601995 60 77 554ଗୁ ିଚା େଭାଇ ପି ଶଦୁାମ େଭାଇ OR/06/043/144393
ୀ /601996 37 77 555ଚିନୁ େଭାଇ ସା ବାବୁଲୀ େଭାଇ YVY0274746

ପ ୁ /601997 28 77 556ମ ରାଜ େଭାଇ ପି ଗ ୁ ିଚା େଭାଇ YVY0960666
ୀ /601998 85 77 557ଇ ା େଦଇ ସା ସଦୁାମ ଦାସ OR/06/043/144392
ୀ /601999 54 77 558ରୁକ େଦଇ ସା ଗ ୁ ିଚା େଭାଇ OR/06/043/144394

ପ ୁ /612000 88 77 559ଶବି େଭାଇ ପି ସାଧ ୁେଭାଇ OR/06/043/144396
ପ ୁ /612001 38 77 560େଶାଭାକର େଭାଇ ପି ଶବି େଭାଇ JTV1670447
ୀ /612002 32 77 561ମମତା େଭାଇ ସା େଶାଭାକର େଭାଇ YVY0777383

ପ ୁ /612003 30 77 562ନିର ନ େଭାଇ ମା ଗରୁୁ େଦଇ YVY0719484
ପ ୁ /612004 26 77 563ଚି ର ନ େଭାଇ ମା ଗରିୁ େଭାଇ YVY0777391
ୀ /612005 26 77 564କାଜଲ େଭାଇ ସା ଚି ର ନ େଭାଇ YVY1146786
ୀ /612006 72 77 565ବାଇଲ େଦଇ ସା ଶବି େଭାଇ OR/06/043/144397
ୀ /612007 43 77 566ଗରୁୀ େଦଇ ସା ନାରାୟଣ େଭାଇ YVY1197730

ପ ୁ /622008 68 77 567କି ର୍ନ େଭାଇ ପି କଳୁମଣି େଭାଇ OR/06/043/144400
ପ ୁ /622009 61 77 568େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ ପି କଳୁମଣି େଭାଇ OR/06/043/144403
ପ ୁ /622010 33 77 569ଟୁଲୁ େଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ YVY0313221
ପ ୁ /622011 33 77 570ତିନାଥ େଭାଇ ପି କୀ ର୍ନ େଭାଇ YVY0067272
ୀ /622012 32 77 571ନମିତା େଭାଇ ସା ତିନାଥ େଭାଇ YVY0742866

ପ ୁ /622013 29 77 572ସିଲୁ େଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ YVY1011501
ପ ୁ /622014 25 77 573ସକୁା  େଭାଇ ପି କି ର୍ନ େଭାଇ YVY0960641
ୀ /622015 58 77 574ମିଲି େଦଇ ସା କି ର୍ନ େଭାଇ OR/06/043/144401
ୀ /622016 55 77 575ପେ ଇ େଦଇ ସା େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/144404
ୀ /632017 85 77 576ଧନି େବୱା ସା ବଂଶଧିର େଭାଇ OR/06/043/144405

ପ ୁ /632018 60 77 577େଦେବ  େଭାଇ ପି ବଂଶଧିର େଭାଇ OR/06/043/144406
ୀ /632019 55 77 578ଶା ିଲତା େଭାଇ ସା େଦେବ  େଭାଇ JTV2386589
ୀ /632020 28 77 579ଜୀନା େଭାଇ ପି େଦେବ  େଭାଇ YVY1010917

ପ ୁ /642021 67 77 580ନିବାସ େଭାଇ ପି ଗିରିଧାରୀ େଭାଇ OR/06/043/144410
ୀ /642022 39 77 581ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ପ ାନନ ଦାସ YVY0655019
ୀ /642023 37 77 582ଝିଲି େଭାଇ ପି ନିବାସ େଭାଇ JTV2386571
ପ ୁ /642024 34 77 583ଦିଲିପ କମୁାର େଭାଇ ପି ନିବାସ େଭାଇ JTV2386449
ପ ୁ /642025 59 77 584ପ ାନନ ଦାସ ପି ଗିରିଧାରୀ ଦାସ JTV1650050
ୀ /642026 33 77 585ସଜୁାତା ଦାସ ସା ପଦି  କମୁାର ଦାସ JTV2386514
ପ ୁ /642027 34 77 586ପଦି  କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ JTV2386456
ପ ୁ /642028 23 77 587ସ ିପ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ନନ ଦାସ YVY1011485
ୀ /642029 62 77 588ମସୁୀ େଦଈ ସା ନିବାସ େଭାଇ YVY1305960
ପ ୁ /652030 64 77 589କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଭାଇ ପି ନିଳମଣି େଭାଇ OR/06/043/144416
ୀ /652031 52 77 590େପମଲତା େଭାଇ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦାସ JTV1650134
ପ ୁ /652032 39 77 591ମେନାଜ େଭାଇ ପି ରେମଶ ଚ  େଭାଇ JTV2386852
ୀ /652033 49 77 592ଉବର୍ ଶୀ ଦାସ ପି ନିଳମଣି ଦାସ JTV1650308
ପ ୁ /652034 21 77 593ସାହିଲ କମୁାର ପି ଖିେରାଦ ଚଂଦ େଭାଇ YVY1146158
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ପ ୁ /662035 82 77 594ଅେଲଖ େଭାଇ ପି ଉେପ  େଭାଇ OR/06/043/144418
ପ ୁ /662036 57 77 595େତୖେଲଖ େଭାଇ ପି ଉେପ  େଭାଇ OR/06/043/144422
ୀ /662037 52 77 596ବିମଳି େଭାଇ ସା େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY1197789

ପ ୁ /662038 48 77 597ଅନାମ େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ OR/06/043/144425
ପ ୁ /662039 43 77 598ନାରାୟଣ େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ JTV1502707
ୀ /662040 41 77 599ମମତା େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ YVY1197748

ପ ୁ /662041 38 77 600ଚକଧର େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ JTV1502566
ୀ /662042 37 77 601ପତିମା େଭାଇ ସା ଅନାମ େଭାଇ YVY0274753
ୀ /662043 34 77 602ରିନାରାଣୀ େଭାଇ ସା ନରାୟଣ େଭାଇ YVY0655431
ୀ /662044 33 77 603ରୁବି େଭାଇ ସା ଚକଧର େଭାଇ YVY1011469
ୀ /662045 31 77 604ମାଧରୁୀ େଭାଇ ସା ନିରାକାର େଭାଇ YVY1010867
ୀ /662046 31 77 605ସଶିତା େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY0655423
ୀ /662047 26 77 606ଗାୟତୀ େଭାଇ ପି ନିଳମଣି େଭାଇ YVY1010883
ୀ /662048 23 77 607ଅନୁସୟୂା େଭାଇ ପି ଅନାମା େଭାଇ YVY1277466
ୀ /662049 22 77 608େରାଜୀ େଭାଇ ପି ଅନାମ େଭାଇ YVY1146182

ପ ୁ /662050 57 77 609ନିଳମଣି ଦାସ ପି ଉେପ  େଭାଇ JTV1650597
ୀ /662051 43 77 610ବାସ ି େଦଇ ସା ନୀଳମଣି େଭାଇ JTV1650605

ପ ୁ /672052 68 77 611କୃପାସି ୁ େଭାଇ ପି ରଘ ୁେଭାଇ OR/06/043/144431
ପ ୁ /672053 64 77 612ଜଗବ ୁ େଭାଇ ପି ରଘ ୁେଭାଇ OR/06/043/144433
ପ ୁ /672054 60 77 613କାଳ ି େଭାଇ ପି ରଘ ୁେଭାଇ OR/06/043/144435
ପ ୁ /672055 50 77 614ସନଯ୍ାସୀ େଭାଇ ପି ରଘ ୁେଭାଇ JTV1650274
ପ ୁ /672056 38 77 615କାହନ୍  ୁଚରଣ େଭାଇ ପି ଜଗବ  ୁେଭାଇ JTV1650266
ୀ /672057 38 77 616େସାମା େଭାଇ ସା ସନଯ୍ାସୀ େଭାଇ YVY0313239
ୀ /672058 35 77 617ସନିୁତା େଭାଇ ପି କାଳ ୀ େଭାଇ YVY0655415

ପ ୁ /672059 33 77 618ମାନସ କମୁାର େଭାଇ ପି ଜଗବ ୁ େଭାଇ JTV2386399
ପ ୁ /672060 31 77 619ଲାନୁ େଭାଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଭାଇ YVY0274761
ପ ୁ /672061 28 77 620ସନିୁଲ କମୁାର େଭାଇ ପି ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ YVY0655407
ପ ୁ /672062 25 77 621ସମିର କମୁାର େଭାଇ ପି ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ YVY1011444
ୀ /672063 21 77 622କରିନା େଭାଇ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ େଭାଇ YVY1107291

ପ ୁ /672064 21 77 623ସରୁଜ େଭାଇ ପି କଳ ୀ େଭାଇ YVY1107309
ୀ /672065 31 77 624ମାଧରୁୀ ଦାସ ପି କପୃାସି ୁ ଦାସ YVY0742908
ୀ /672066 28 77 625ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି କପୃାସି ୁ ଦାସ YVY0742890

ପ ୁ /672067 27 77 626ଶାଗର କମୁାର ଦାସ ପି କପୃାସି ୁ ଦାସ YVY1011451
ପ ୁ /672068 27 77 627ସାଗର କମୁାର ଦାସ ପି କପୃାସି ୁ ଦାସ YVY1183870
ୀ /672069 60 77 628ଶକିୁ େଦଇ ସା କପୃାସି ୁ େଭାଇ OR/06/043/144432
ୀ /672070 58 77 629ଉଲାସ େଦଇ ସା ଜଗନନ୍ାଥ େଭାଇ OR/06/043/144434
ୀ /672071 55 77 630ପମିଳା େଦଇ ସା କାଳ ି େଭାଇ OR/06/043/144436
ୀ /672072 50 77 631ସବିତା େଦଇ ସା ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ OR/06/043/144008

ପ ୁ /682073 40 77 632ବହାନ  ଦାସ ପି ବଂଶଧିର େଭାଇ JTV1650332
ପ ୁ /682074 38 77 633େପମାନ  ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ JTV1650324
ୀ /682075 33 77 634ବାସ ି ଦାସ ସା େପମାନ  ଦାସ YVY0655167
ୀ /682076 65 77 635େସବତୀ େଦଇ ସା ବଂଶଧିର େଭାଇ OR/06/043/144445

ପ ୁ /692077 58 77 636ସକୁା  ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/144449
ୀ /692078 52 77 637ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ OR/06/043/144450

ପ ୁ /692079 29 77 638ସବୁତ ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ YVY0498709
ପ ୁ /692080 23 77 639ସରୁଜ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ YVY1011345
ପ ୁ /702081 35 77 640ମେନାର ନ େଭାଇ ପି ମିନେକତନ େଭାଇ JTV2386431
ୀ /702082 30 77 641ରି ିନା େଭାଇ ସା ମେନାର ନ େଭାଇ YVY0777375

ପ ୁ /702083 30 77 642ଚିତନ କମୁାର େଭାଇ ପି ମୀନେକତନ େଭାଇ YVY0274779
ୀ /702084 29 77 643ମିରା େଭାଇ ପି ମୀନେକତନ େଭାଇ YVY0655399
ପ ୁ /702085 27 77 644ବିଶର ନ େଭାଇ ପି ମିନେକତନ େଭାଇ YVY0885780
ୀ /702086 64 77 645କନକ େଦଇ ସା ମିନେକତନ େଭାଇ OR/06/043/144455
ପ ୁ /712087 76 77 646ବଳରାମ େଭାଇ ପି ମାେଧାଇ େଭାଇ YVY0812891
ପ ୁ /712088 51 77 647ଟୁନା େଭାଇ ପି ବଳରାମ େଭାଇ YVY0231647
ପ ୁ /712089 42 77 648ମନୁା େଭାଇ ପି ବଳରାମ େଭାଇ JTV1502285
ୀ /712090 41 77 649ବିେନାଦିନୀ େଭାଇ ସା ଟୁନା େଭାଇ JTV1502335
ପ ୁ /712091 40 77 650ଲୁନା େଭାଇ ପି ବଳରାମ େଭାଇ JTV1502459
ୀ /712092 39 77 651ଅନୁସୟା େଭାଇ ସା ମନୁା େଭାଇ YVY0067793
ୀ /712093 37 77 652ଶତିା େଭାଇ ସା ଲୁନା େଭାଇ େଭାଇ YVY0654996
ପ ୁ /712094 24 77 653ବିକାଶ େଭାଇ ପି ଟୁନା େଭାଇ YVY1146513
ପ ୁ /712095 21 77 654ଆକାଶ େଭାଇ ପି ଟୁନା େଭାଇ YVY1146166
ପ ୁ /722096 75 77 655ଅଜୁର୍ ନ େଭାଇ ପି ପରମାନ  େଭାଇ OR/06/043/144460
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ପ ୁ /722097 44 77 656ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ ପି ଅ ୁର୍ନ େଭାଇ YVY1197474
ୀ /722098 36 77 657ମ ଲୁତା େଭାଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଭାଇ YVY0655100

ପ ୁ /722099 38 77 658ତିନାଥ ଦାସ ପି ବରଜୁ ଦାସ JTV1650084
ପ ୁ /722100 37 77 659ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ବରଜୁ ଦାସ JTV1502509
ୀ /722101 34 77 660ସବିତା ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ YVY0960609
ୀ /722102 33 77 661ସପନ୍ା ଦାସ ପି ବରଜୁ ଦାସ YVY0654954
ୀ /722103 32 77 662କବିତା ଦାସ ପି ବରଜୁ ଦାସ YVY0655126
ୀ /722104 31 77 663ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ YVY1010842
ୀ /722105 28 77 664ଇତିନା ଦାସ ପି ବରଜୁ ଦାସ YVY0654962
ୀ /722106 70 77 665ଲକ୍ଷୀପିୟା େଦଇ ସା ଅ ୁର୍ନ େଭାଇ OR/06/043/144461
ୀ /722107 56 77 666ଶକୁ େଦଇ ସା ବରଜୁ େଭାଇ OR/06/043/144463

ପ ୁ /732108 58 77 667ପିତବାସ େଭାଇ ପି ବୃ ାବନ େଭାଇ YVY0313130
ୀ /732109 51 77 668ମାଣିକ େଭାଇ ସା ପିତବାସ େଭାଇ JTV1650571

ପ ୁ /732110 42 77 669ପତାପ େଭାଇ ପି ବିଜୟ େଭାଇ YVY0697383
ପ ୁ /732111 39 77 670ସଶୁା  େଭାଇ ପି ବିଜୟ େଭାଇ YVY0655175
ୀ /732112 36 77 671ପଭାତୀ େଭାଇ ସା ପତାପ େଭାଇ YVY0655183
ୀ /732113 32 77 672ସିତା େଭାଇ ସା ସଶୁା  େଭାଇ YVY0655191

ପ ୁ /732114 64 77 673ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/145255
ପ ୁ /732115 36 77 674କୃ ଚ  ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0731323
ୀ /732116 65 77 675େଦବ େଦଇ ସା େଗାେଲଖ େଭାଇ OR/06/043/144469
ୀ /732117 60 77 676ନୟନା େଦଇ ସା ବିଜୟ େଭାଇ YVY1355932
ୀ /732118 58 77 677କା ନ େଦଇ ସା ରେମଶ ଚ  େଭାଇ JTV1650258

ପ ୁ /742119 80 77 678ବାବାଜୀ େଭାଇ ପି ମନୁ େଭାଇ OR/06/043/144472
ପ ୁ /742120 68 77 679ଶବିାଜୀ େଭାଇ ପି ମନୁ େଭାଇ OR/06/043/144476
ୀ /742121 67 77 680ମାଧ େଭାଇ ସା ଶବିାଜୀ େଭାଇ OR/06/043/144477

ପ ୁ /742122 56 77 681ପେମାଦ େଭାଇ ପି ବାବାଜୀ େଭାଇ OR/06/043/144474
ପ ୁ /742123 50 77 682ଆନ  ଚ  େଭାଇ ପି ଶୀବାଜୀ େଭାଇ JTV1502616
ପ ୁ /742124 49 77 683ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଭାଇ ପି ବାବାଜି େଭାଇ OR/06/043/144007
ପ ୁ /742125 49 77 684ଜିତୁ େଭାଇ ପି ବାବାଜୀ େଭାଇ YVY1197466
ୀ /742126 41 77 685େଜଯ୍ାସନ୍ା େଭାଇ ସା ବିେନାଦ େଭାଇ JTV1650159
ୀ /742127 41 77 686କନୁୀ େଭାଇ ସା ଜିତୁ େଭାଇ YVY0655035
ୀ /742128 40 77 687ସମିୁତା େଭାଇ ସା ଆନ  େଭାଇ JTV1653526

ପ ୁ /742129 38 77 688େମାହନ େଭାଇ ପି ବାବାଜୀ େଭାଇ JTV1650118
ୀ /742130 37 77 689କବିତା େଭାଇ ସା ମାନସ େଭାଇ YVY0885657

ପ ୁ /742131 36 77 690ମଦନ େଭାଇ ପି ବାବାଜୀ େଭାଇ YVY0067397
ପ ୁ /742132 33 77 691ମାନସ େଭାଇ ପି ଶବିାଜୀ େଭାଇ YVY0274787
ୀ /742133 32 77 692ହିନା େଭାଇ ସା େମାହନ େଭାଇ YVY0886325

ପ ୁ /742134 31 77 693ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଭାଇ ପି ଶବିାଜୀ େଭାଇ YVY0274795
ୀ /742135 30 77 694ନମିତା େଭାଇ ସା ମଦନ େଭାଇ XWP0473678
ୀ /742136 25 77 695ସଚିୁସିତା େଭାଇ ପି ପେମାଦ େଭାଇ YVY0886358
ୀ /742137 68 77 696ଦୁଲା େଦଇ ସା ବାବାଜୀ େଭାଇ OR/06/043/144473
ୀ /742138 50 77 697କମଳା େଦଇ ସା ପେମାଦ େଭାଇ JTV1650092
ୀ /752139 78 77 698େଦାଳି େବୱା ସା ଧଡି େଭାଇ OR/06/043/144480

ପ ୁ /752140 46 77 699ପଶା  େଭାଇ ପି ବିଜୟ େଭାଇ JTV1653484
ପ ୁ /752141 40 77 700ସନଯ୍ାସୀ େଭାଇ ପି େଗାେଲଖ େଭାଇ JTV2386662
ପ ୁ /752142 37 77 701ବାବୁଲି େଭାଇ ପି େଗାେଲଖ େଭାଇ YVY0428250
ୀ /752143 35 77 702ପୀୟତମା େଭାଇ ସା ପଶା  େଭାଇ YVY0655209
ୀ /752144 31 77 703ସସିତା େଭାଇ ସା ସନଯ୍ାସୀ େଭାଇ YVY0742882
ୀ /752145 29 77 704ସସିତା େଭାଇ ସା ବାବୁଲି େଭାଇ YVY0655217
ପ ୁ /752146 38 77 705ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ JTV1653575
ପ ୁ /752147 33 77 706ଜିତନ ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ YVY0313148
ୀ /762148 61 77 707ଟୁକନୁା େଭାଇ ସା ଛବି  େଭାଇ JTV1650472
ପ ୁ /762149 55 77 708ଛବି  େଭାଇ ପି ବଜ େଭାଇ JTV1650480
ୀ /762150 42 77 709ସବିତା େଭାଇ ସା ପହାଦ େଭାଇ YVY0731315
ପ ୁ /772151 74 77 710ଶା ନୁ କମୁାର େଭାଇ ପି ସେୁର  କମୁାର େଭାଇ OR/06/043/144482
ୀ /772152 70 77 711ଇ ୁଲତା େଭାଇ ସା ସେୁର  େଭାଇ OR/06/043/144483
ୀ /772153 50 77 712ଝୁନା େଭାଇ ସା ଶା ନୁ କମୁାର େଭାଇ OR/06/043/144485
ୀ /772154 26 77 713ପଭାତି େଭାଇ ପି ଶା ନୁ କମୁାର େଭାଇ YVY0886309
ୀ /782155 88 77 714ସ ୁ ରି େବୱା ସା ନକଡି େଭାଇ OR/06/043/144486
ପ ୁ /782156 60 77 715ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ନକଡି ଦାସ OR/06/043/144488
ୀ /782157 50 77 716କା ନ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ OR/06/043/144489
ପ ୁ /782158 30 77 717ଶଶୀକା  ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0274803
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ୀ /782159 29 77 718ସଚିୁତା ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0498717
ପ ୁ /782160 28 77 719ରିଶକିା  ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0777367
ପ ୁ /792161 60 77 720ଶରତ େଭାଇ ପି ଶୀଧର େଭାଇ OR/06/043/144490
ୀ /792162 52 77 721ବିଦୁ େଦଇ ସା ଶରତ େଭାଇ OR/06/043/144491

ପ ୁ /802163 76 77 722େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ ପି କଳୁମଣି େଭାଇ OR/06/043/144493
ପ ୁ /802164 47 77 723ସଞୟ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY1011386
ପ ୁ /802165 45 77 724ରବି େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ JTV1502319
ୀ /802166 42 77 725ବିନତା େଭାଇ ସା ରବି େଭାଇ JTV1650217

ପ ୁ /802167 39 77 726ସତଯ୍ମ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY0313155
ପ ୁ /802168 38 77 727ଉ ମ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY0313163
ପ ୁ /802169 37 77 728େଗୗ ମ କମୁାର େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY1011402
ୀ /802170 36 77 729କଲଯ୍ାଣୀ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ JTV2386639
ୀ /802171 35 77 730ଅନୁ େଭାଇ ସା ସଞୟ େଭାଇ YVY1011428
ୀ /802172 34 77 731ଗୀତା ଳୀ େଭାଇ ସା ସତଯ୍ମ େଭାଇ YVY0655225

ପ ୁ /802173 33 77 732େମାହନ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY1011410
ପ ୁ /802174 33 77 733େଗୗତମ କମୁାର େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ YVY0313171
ୀ /802175 25 77 734ମିନତି େଭାଇ ସା ଉ ମ େଭାଇ YVY1010826
ୀ /802176 66 77 735ଶକୁ ଳା େଦଇ ସା େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/144494

ପ ୁ /812177 75 77 736ବୁଲା େଭାଇ ପି ରାଧାସଯ୍ାମ େଭାଇ OR/06/043/144498
ୀ /812178 55 77 737ଉଲାସ େଭାଇ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େଭାଇ OR/06/043/144497
ୀ /812179 50 77 738ଶା ିଲତା େଭାଇ ସା ଉଲାସ େଭାଇ OR/06/043/144499

ପ ୁ /812180 38 77 739ରମାକା  େଭାଇ ପି ବୁଲା େଭାଇ JTV1650340
ପ ୁ /812181 26 77 740ଶଶକିା  େଭାଇ ପି ଉଲାସ ଚ  େଭାଇ YVY1011378
ପ ୁ /812182 26 77 741ଶଶକା  େଭାଇ ପି ଉଲାସ େଭାଇ YVY1011311
ୀ /812183 49 77 742େକଶ ିେଦଇ ସା ବୁଲା େଭାଇ YVY1011352

ପ ୁ /822184 48 77 743ପକାଶ େଭାଇ ପି ପାଣ ୁେଭାଇ OR/06/043/144502
ୀ /822185 35 77 744ଝୁନୁଲତା େଭାଇ ସା ପକାଶ େଭାଇ YVY0498725
ୀ /822186 54 77 745ସକୁୁ େଦଇ ସା େମଘ ୁନାୟକ OR/06/043/148016

ପ ୁ /832187 45 77 746ଅରୁପା ନ  ଦାସ ପି ରାଧା ଦାସ JTV1650456
ପ ୁ /842188 48 77 747େତାଫାନ େଭାଇ ପି ନକଳୁ େଭାଇ JTV2386357
ପ ୁ /842189 42 77 748ଜୁଗଳ କମୁାର େଭାଇ ପି ନକଳୁ େଭାଇ JTV1502293
ୀ /842190 40 77 749ସରସତୀ େଭାଇ ପି େଗାକଳୁ େଭାଇ JTV1650068
ୀ /842191 39 77 750ପଦୀପା େଭାଇ ସା େତାଫାନ େଭାଇ YVY0428243
ୀ /842192 33 77 751ଅନୀତା େଭାଇ ସା ଅକ୍ଷୟ େଭାଇ YVY0777342

ପ ୁ /842193 33 77 752ଗଗନ ବିହାରୀ େଭାଇ ପି ନକଳୁ ଚ  େଭାଇ YVY0067405
ୀ /842194 31 77 753ରୀନା େଭାଇ ସା ଜୁଗଳ କମୁାର େଭାଇ YVY0777359
ୀ /842195 31 77 754ପ ୂ ିର୍ମା େଭାଇ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ େଭାଇ YVY0777334
ୀ /842196 67 77 755େପମଲତା େଦଇ ସା ନକଳୁ େଭାଇ OR/06/043/144520
ୀ /842197 65 77 756ରଜନି େଦଇ ସା େଗାକଳୁ େଭାଇ OR/06/043/144522

ପ ୁ /852198 50 77 757ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/144528
ୀ /852199 47 77 758େକୗଶଲଯ୍ା ଦାସ ସା ଅରୁଣ ଦାସ JTV1502442
ୀ /852200 47 77 759କମୁଦିୁନୀ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV1650100

ପ ୁ /852201 42 77 760ଶବଣ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV1502574
ୀ /852202 39 77 761ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ଶବଣ କମୁାର ଦାସ YVY0274811

ପ ୁ /852203 38 77 762ଚରଣ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV1653567
ପ ୁ /852204 35 77 763ଭା ର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YVY0067421
ୀ /852205 23 77 764ବନିତା ଦାସ ସା ଭା ର ଦାସ YVY1010800

ପ ୁ /862206 55 77 765ନିର ନ ହାତୀ ପି ସନାତନ ହାତୀ OR/07/042/240419
ୀ /862207 48 77 766ଅ ଳି ହାତୀ ସା ନିର ନ ହାତୀ YVY0886218
ପ ୁ /862208 33 77 767ମେନାର ନ ହାତୀ ପି ନିର ନ ହାତୀ YVY0274829
ୀ /862209 31 77 768ମେନାରମା ହାତୀ ପି ନିର ନ ହାତୀ YVY0886259
ୀ /862210 29 77 769ଗାୟତୀ ହାତୀ ସା ମେନାର ନ ହାତୀ YVY0886283
ୀ /862211 26 77 770ମେହେଶତା ହାତୀ ପି ନିର ନ ହାତୀ YVY0886234
ୀ /862212 32 77 771ସଶୁା ି ମହା ି ସା ନିଗମାନ  ରାୟ YVY1107283
ୀ /862213 82 77 772ଦିନମଣି ରାୟ ସା ସାର ଧର ରାୟ YVY0067454
ପ ୁ /862214 58 77 773ପେମାଦ କମୁାର ରାୟ ପି ସାର ଧର ରାୟ YVY0067462
ପ ୁ /862215 57 77 774େଗାକଳୁାନ  ରାୟ ପି ସାର ଧର ରାୟ YVY0067488
ପ ୁ /862216 53 77 775ବିେବକାନ  ରାୟ ପି ସାର ଧର ରାୟ YVY0067439
ପ ୁ /862217 50 77 776ନିଗମାନ  ରାୟ ପି ସାର ଧର ରାୟ YVY0067496
ୀ /862218 49 77 777ବିଜୟଲକ୍ଷି ରାୟ ସା ପେମାଦ କମୁାର ରାୟ YVY0067470
ପ ୁ /862219 46 77 778ସପନ୍ାନ  ରାୟ ପି ସାର ଧର ରାୟ YVY0067504
ପ ୁ /862220 45 77 779ରାମକୃ  ରାୟ ପି ସାର ଧର ରାୟ YVY0067447
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ୀ /862221 21 77 780ସେ ାସୀ ସଭୁଲକ୍ଷୀ ରାୟ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାୟ YVY1215599
ୀ /872222 54 77 781କ ନା ତିପାଠି ସା ରେମଶ ଚ  ତିପାଠି YVY0067538

ପ ୁ /872223 41 77 782ଗେଣଷ ପସାଦ ତିପାଠି ପି ଗିରିଶ ଚ  ତିପାଠି YVY0067520
ପ ୁ /872224 40 77 783େଦବାଶଷି ତିପାଠି ପି ଗିରିଶ ଚ  ତିପାଠି YVY0067512
ପ ୁ /882225 54 77 784ବାଇଧର େଭାଇ ପି ଉେପ  େଭାଇ YVY1197516
ୀ /882226 45 77 785ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ବାଇଧର େଭାଇ YVY1197524

ପ ୁ /892227 41 77 786ଦିଲିପ ଦେଳଇ ପି ଅପ ିର୍ ଦେଳଇ YVY0067546
ୀ /892228 37 77 787ଗୀତା ଦେଳଇ ସା ଦିଲିପ ଦେଳଇ YVY0067553

ପ ୁ /892229 64 77 788ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଜଚି  ଦାସ OR/06/043/144536
ପ ୁ /892230 44 77 789ଦାସରଥି ଦାସ ପି ଜଚି  ଦାସ JTV1502558
ୀ /892231 41 77 790େଜଯ୍ାତି ଦାସ ସା ସରୁଜ ଦାସ YVY0067561

ପ ୁ /892232 39 77 791ସରୁଜ ଦାସ ପି ଜତି  ଦାସ JTV1650621
ପ ୁ /892233 36 77 792ବନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ସରୁ ଦାସ JTV2386738
ୀ /892234 31 77 793ଗିତା ଳୀ ଦାସ ସା ଦାଶରଥି ଦାସ YVY0960591
ୀ /892235 28 77 794ଗିତା ଳି ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0655381
ୀ /892236 71 77 795େସବତୀ େଦଇ ସା ଯତି  ଦାସ OR/06/043/144535
ୀ /892237 53 77 796ଡା ୀ େଦଇ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ YVY1340454

ପ ୁ /902238 76 77 797ନେର  ଦାସ ପି ଧରମ ୁଦାସ OR/06/043/144538
ପ ୁ /902239 47 77 798ପଶା  ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ YVY0067579
ୀ /902240 41 77 799ବିେନାଦିନି ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ YVY0067595

ପ ୁ /902241 39 77 800ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ YVY0067587
ୀ /902242 65 77 801ବିଳାସ େଦଇ ସା ନେର  ଦାସ OR/06/043/144539
ୀ /912243 60 77 802ନିମର୍ଳା ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ YVY0067611

ପ ୁ /912244 56 77 803େକଶବ ଚ  ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ OR/06/043/144540
ୀ /912245 50 77 804େକତକୀ ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ OR/06/043/144542
ୀ /912246 40 77 805ସକୁ ଳା ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ YVY0067603

ପ ୁ /912247 29 77 806ଅନିରୁଧ ଦାସ ପି େକଶବ ଚ  ଦାସ YVY0498832
ପ ୁ /912248 25 77 807ଅବିନାଶ ଦାସ ପି େକଶବ ଚ  ଦାସ YVY0777326
ପ ୁ /922249 57 77 808ମନେମାହନ ଦାସ ପି ଭମରବର ଦାସ JTV1650290
ୀ /922250 44 77 809ସବିତା ଦାସ ସା େରାହିତ  କମୁାର ଦାସ JTV1627678
ୀ /922251 50 77 810ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ମନେମାହନ ଦାସ JTV1650639
ୀ /932252 50 77 811ମାୟାେଦବୀ ବାବାଦୂର ସା ଗେଣଶ ବାବାଦୂର OR/06/043/146125

ପ ୁ /932253 82 77 812ବଳରାମ ବାହାଦୂର ପି ଜ୍ଞାନ ବାହାଦୂର OR/06/043/146122
ପ ୁ /932254 58 77 813ଗେଣଶ ବାହାଦୂର ପି ବଳରାମ ବାହାଦୂର OR/06/043/146124
ପ ୁ /932255 51 77 814ସରୁଜ ବାହାଦୂର ପି ବଳରାମ ବାହାଦୂର OR/06/043/146126
ପ ୁ /932256 46 77 815ରାଜ ରାଏ ବାହାଦୂର ପି ବଳରାମ ବାହାଦୂର YVY0067629
ୀ /932257 45 77 816ରସିତା ବାହାଦୂର ସା ସରୁଜ ବାହାଦୂର OR/06/043/146127
ୀ /932258 36 77 817େଜଯ୍ାତି ରାଏ ବାହାଦୂର ସା ରାଜରାଏ ବାହାଦୂର YVY0067637
ୀ /932259 28 77 818ସାବିତୀ ବାହାଦୁର ପି ସରୁଜ ବାହାଦୁର YVY0655258
ୀ /942260 51 77 819ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ରଂଜନ ସାହୁ JTV2386365
ୀ /942261 75 77 820ଚ ଳା ସାହୁ ସା କପୃାସି ୁ ସାହୁ JTV1550623
ପ ୁ /942262 50 77 821ର ନ ସାହୁ ପି କୃପାସି ୁ ସାହୁ JTV1550581
ପ ୁ /952263 88 77 822ଲକ୍ଷୀକା  ଖୁ ିଆ ପି ଅନ  ଚରଣ ଖୁ ିଆ JTV1595891
ୀ /972264 38 77 823କି ା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0067645

ପ ୁ /972265 34 77 824ଲଛମନ୍ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0812925
ପ ୁ /982266 74 77 825ପଫଲୁ େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା YVY0067652
ୀ /982267 68 77 826ପମିଳା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା YVY0812917

ପ ୁ /982268 67 77 827ମନେମାହନ େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା YVY0821348
ପ ୁ /982269 50 77 828ପଦି  କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା JTV1502210
ପ ୁ /982270 43 77 829ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY0067660
ୀ /982271 42 77 830ଆଭାନୀ େବେହରା ସା ପଦୀ  କମୁାର େବେହରା YVY0274837
ୀ /982272 38 77 831ପଭାତୀ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା JTV1502806
ୀ /992273 65 77 832ଉମା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା LNT4474573
ୀ /992274 58 77 833ଉବର୍ ଶ ିେବେହରା ସା ରମାକା  େବେହରା OR/06/043/146128
ପ ୁ /992275 40 77 834ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY1010784
ପ ୁ /1002276 42 77 835ବିଭୂଦ  େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବେହରା JTV1550730
ୀ /1012277 55 77 836େପମଲତା େବେହରା ସା ଉେମଶ ଚ  େବେହରା OR/06/043/146129
ପ ୁ /1022278 72 77 837ମନେମାହନ େବେହରା ପି ସତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/142298
ୀ /1032279 65 77 838ଉ ମ େଭାଇ ସା ଶ ର େଭାଇ OR/06/043/146130
ପ ୁ /1042280 55 77 839ସଂଗାମ େକଶରୀ େଭାଇ ପି ନକଳୁ େଭାଇ OR/06/043/146131
ୀ /1042281 44 77 840ବାସ ି େଭାଇ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ େଭାଇ OR/06/043/146132
ପ ୁ /1042282 26 77 841ପତାପ କମୁାର େଭାଇ ପି ସଂଗାମ େକେଶାରୀ େଭାଇ YVY1215615
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ପ ୁ /1072283 60 77 842ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ JTV1705854
ୀ /1072284 57 77 843ଅ ନା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ JTV2386472
ୀ /1072285 55 77 844ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ JTV1705862

ପ ୁ /1082286 53 77 845ଜେନଜୟ ଖୁ ିଆ ପି ସଚିଦାନ  ଖୁ ିଆ YVY0274852
ୀ /1082287 49 77 846ଶମିର୍ ା ଖୁ ିଆ ସା ବିେବକାନ  ଅତବୁ ି YVY0421693

ପ ୁ /1082288 49 77 847ପଣୟ ର ନ ଖୁ ିଆ ପି ସଚିଦାନ  ଖୁ ିଆ YVY0274860
ପ ୁ /1082289 42 77 848ରଶି ର ନ ଖୁ ିଆ ପି ସଚିଦାନ  ଖୁ ିଆ YVY0274845
ୀ /1082290 41 77 849ସରିତା ଖୁ ିଆ ସା ତପନ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0421719
ୀ /1082291 36 77 850େଜଯ୍ାତିସଧୁା ଖୁ ିଆ ସା ପତାୟ ର ନ ଖୁ ିଆ YVY0885871

ପ ୁ /1082292 58 77 851ତିେଲାଚନ ରାଉତରାୟ ପି ଡମରୁଧର ରାଉତରାୟ YVY0421651
ୀ /1082293 55 77 852ସରିତା ରାଉତରାୟ ସା ତିେଲାଚନ ରାଉତରାୟ JTV2386423

ପ ୁ /1082294 25 77 853ଶଭୁମ୍ ରାଉତରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତରାୟ YVY0886093
ୀ /1082295 62 77 854ନିରୁପମା ସାମ ରାୟ ସା ଜେନଜୟ ଖୁ ିଆ YVY0421669
ୀ /1082296 40 77 855ବିସଜର୍ ନୀ ସାଇଁ ସା ରଶି ର ନ ଖୁ ିଆ YVY0387621
ୀ /1102297 55 77 856କମଳା େଦଇ ସା ଭରତ ନାୟକ JTV2439933

ପ ୁ /1102298 35 77 857ପତିତ ପାବନ ନାଏକ ପି ଭରତ ନାଏକ YVY0067678
ୀ /1102299 34 77 858ଲକ୍ଷୀ ନାଏକ ସା ପତିତପାବନ ନାଏକ YVY0731422

ପ ୁ /1112300 73 77 859ଭଗବାନ ଦାସ ପି ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ YVY0387530
ପ ୁ /1112301 42 77 860ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YVY0387555
ପ ୁ /1112302 37 77 861ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ JTV2386548
ୀ /1112303 34 77 862ମଧମିୁତା ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ JTV2386845

ପ ୁ /1122304 63 77 863ଚକଧର ପ ୃ ି ପି କେହନ୍ଇ ଚରଣ ପ ୃ ି YVY0182659
ପ ୁ /1122305 61 77 864ଚକଧର ପ ୃ ି ପି କେହନ୍ଇ ପ ୃ ି YVY0812958
ୀ /1122306 59 77 865ଚ କ ଲତା ପ ୃ ି ସା ଚକଧର ପ ୃ ି YVY0182642

ପ ୁ /1122307 44 77 866ମେନାରଂଜନ ପ ୃ ି ପି ଚକଧର ପ ୃ ି YVY0812933
ୀ /1122308 37 77 867ଚିନୟୀ ପ ୃ ି ପି ଚକଧର ପ ୃ ି JTV2439990
ୀ /1122309 34 77 868ତନୟୀ ପ ୃ ି ପି ଚକଧର ପ ୃ ି JTV2440006
ୀ /1122310 29 77 869ମନୟୀ ପ ୃ ି ପି ଚକଧର ପ ୃ ି YVY0655118

ପ ୁ /1132311 71 77 870େମାହନ ଚରଣ ମଦୁୁଲି ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ମଦୁୁଲି YVY0498857
ୀ /1132312 65 77 871ଶଶେିରଖା ମଦୁୁଲି ସା େମାହନ ଚରଣ ମଦୁୁଲି YVY0498840

ପ ୁ /1132313 56 77 872ସଦୁଶର୍ନ ମଦୁୁଲି ପି କାଳ ୀ ମଦୁୁଲି YVY0567974
ପ ୁ /1132314 46 77 873ରାଜ କିେଶାର ମଦୁୁଲି ପି େମାହନ ଚରଣ ମଦୁୁଲି YVY0567982
ୀ /1132315 43 77 874େରଣକୁା ମଦୁୁଲି ସା ରାଜ କିେଶାର ମଦୁୁଲି YVY0567990

ପ ୁ /1132316 37 77 875ମେହଶର ମଦୁୁଲି - ରାଜ କିେଶାର ମଦୁୁଲି YVY0567958
ୀ /1132317 33 77 876ସଂଯକୁ୍ତା ମଦୁୁଲି ସା ମେହଶର ମଦୁୁଲି YVY0567966
ୀ /1142318 37 77 877ସସିତା ପାଲ ପି ଚକଧର ପାଲ JTV1692847

ପ ୁ /1142319 37 77 878ଚକଧର ପାଲ ପି ହରି ରାମ YVY0655373
ୀ /1142320 34 77 879ସସିତା ପାଲ ସା ଚକଧର ପାଲ YVY0742874

ପ ୁ /1142321 68 77 880ହରି ରାମ ପି ରଥ ରାମ OR/06/043/144253
ୀ /1142322 64 77 881ଲକ୍ଷୀ ରାମ ସା ହରି ରାମ OR/06/043/144254

ପ ୁ /1142323 35 77 882ଭଗବାନ ରାମ ପି ହରି ରାମ YVY0231670
ପ ୁ /1142324 30 77 883ସେରାଜ ରାମ ପି ହରି ରାମ YVY0428268
ୀ /1152325 50 77 884ସେୁଲାଚନା ନାଏକ ସା ଦାଶରଥି ନାଏକ YVY0731281

ପ ୁ /1152326 49 77 885ସପନା ନାଏକ ପି ନକଳୁ ନାଏକ YVY0731448
ୀ /1152327 46 77 886େସବତୀ ନାଏକ ସା ସପନା ନାଏକ YVY0731414
ୀ /1152328 41 77 887ସଂଜୁ ନାଏକ ସା ସରତ ନାଏକ YVY1010750

ପ ୁ /1152329 37 77 888ମେହଶର ନାଏକ ପି ଦାଶରଥି ନାଏକ YVY0731430
ୀ /1152330 33 77 889ମିନା ନାଏକ ସା ମେହଶର ନାଏକ YVY0719526

ପ ୁ /1152331 33 77 890ପଶା  ନାଏକ ପି ଦାଶରଥି ନାଏକ YVY0067686
ୀ /1152332 24 77 891ଅନିତା ନାୟକ ପି ପା ବ ନାୟକ YVY1042712
ପ ୁ /1162333 74 77 892କୁ  େମାହନ ବିଶାଳ ପି ଧୁବ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0421636
ୀ /1162334 63 77 893ବିଣାପାଣୀ ବିଶାଳ ସା କୁ  େମାହନ ବିଶାଳ YVY0421644
ୀ /1162335 37 77 894ମଧସିୁତା ବିଶାଳ ପି କୁ  େମାହନ ବିଶାଳ JTV2536795
ପ ୁ /1162336 35 77 895େଦବାଶଷି ବିଶାଳ ପି କୁ  େମାହନ ବିଶାଳ JTV2536803
ପ ୁ /1172337 37 77 896ବଟକୃ  ନାଏକ ପି ଶଯ୍ାମ ନାଏକ YVY0746685
ପ ୁ /1172338 24 77 897ନେରଶ ନାଏକ ପି ବସ  ନାଏକ YVY1042696
ପ ୁ /1182339 59 77 898ରବି ନାଏକ ପି ଲି ା ନାଏକ YVY0067694
ୀ /1182340 54 77 899ଶା ି ନାଏକ ସା ରବି ନାଏକ YVY0746693
ପ ୁ /1192341 42 77 900ବୁଲୁ ନାଏକ ପି ନରସି ା ନାଏକ YVY0067702
ୀ /1192342 38 77 901ବିଦୁଲତା ନାଏକ ସା ବୁଲୁ ନାଏକ YVY0067710
ପ ୁ /1192343 27 77 902ଜୟ ବିଶାଲ ନାଏକ ପି ବୁଲୁ ନାଏକ YVY0655266
ୀ /1202344 73 77 903େରଣବୁାଳା େସଠୀ ସା େଗାପାଳ ଚରଣ େସଠୀ YVY0812941
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ପ ୁ /1202345 45 77 904ରେମଶ ଚ  େସଠୀ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ େସଠୀ YVY0313197
ୀ /1202346 39 77 905ତିେଳା ମା େସଠୀ ସା ରେମଶ ଚ  େସଠୀ YVY0313189
ୀ /1212347 52 77 906ସତଯ୍ଭାମା ପରିଜା ସା ରେମଶ ପରିଜା OR/06/043/144605

ପ ୁ /1212348 30 77 907ଜ୍ଞାନ ର ନ ପରିଜା ପି ରେମଶ ପରିଜା YVY0812966
ପ ୁ /1222349 46 77 908ଗ ା ନାଏକ ପି ନାଥ ନାଏକ YVY0731455
ପ ୁ /1232350 44 77 909ଅଜୟ ନାଏକ ପି ମାଟିଆ ନାଏକ YVY0731398
ପ ୁ /1232351 24 77 910ଚ ନ ନାଏକ ପି େଯାଗିଆ ନାଏକ YVY1042761
ୀ /1252352 49 77 911େରବତୀ ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ YVY0813675

ପ ୁ /1252353 30 77 912ସରଜ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YVY0331678
ପ ୁ /1252354 24 77 913ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YVY1011360
ପ ୁ /1262355 39 77 914ବଲଭ ମାଝି ପି ବୁ ିରାମ ମାଝି YVY0813667
ପ ୁ /1292356 59 77 915େଦେବ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା YVY0498998
ୀ /1292357 54 77 916ଆରତୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା YVY0499004
ୀ /1292358 30 77 917ବନିତା େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା YVY0655092

ପ ୁ /1292359 28 77 918ଶେୁଭ ୁ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା YVY0498980
ପ ୁ /1292360 24 77 919ଚ େଶଖର େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା YVY0960617
ୀ /1292361 74 77 920ଲିଲି ସିଂ ସା ବାଇଧର ସିଂ YVY0498865

ପ ୁ /1292362 29 77 921ବନମାଳୀ ସିଂ ମା ଲିଲି ସିଂ YVY0498873
ୀ /1302363 66 77 922ସପିୁୟା ସାହୁ ସା ଭରତ ଚ  ସାହୁ YVY0499103

ପ ୁ /1302364 40 77 923ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ YVY0499087
ପ ୁ /1302365 36 77 924ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ YVY0499020
ୀ /1302366 32 77 925ସ ର୍ପଭା ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY0499095
ୀ /1302367 31 77 926ମମିତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0886168

ପ ୁ /1312368 50 77 927େହମ  େଭାଇ ପି ଶୀଧର େଭାଇ YVY0498881
ପ ୁ /1312369 29 77 928ଅରଜ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YVY0498618
ପ ୁ /1312370 65 77 929ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରି ପି ବିଚିତାନ  େଦହୁରି YVY0499236
ୀ /1312371 60 77 930ଉମା େଦହୁରି ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରି YVY0498600

ପ ୁ /1312372 36 77 931ବିଦଯ୍ାଧର େଦହୁରି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରି YVY0498626
ପ ୁ /1312373 33 77 932ପେମାଦ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ମାଗଣୁୀ େଦହୁରୀ YVY0885962
ୀ /1312374 31 77 933ନମିତା େଦହୁରି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରି YVY0499277
ୀ /1312375 31 77 934କବିତା େଦହୁରୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରୀ YVY0499111
ୀ /1312376 50 77 935ସୀତା େଦଇ ସା ହାତୀରାମ ସିଂ YVY0499475
ୀ /1312377 44 77 936ସନୁା େଦଇ ସା ବୁ ିରାମ ମାଝି YVY0498758

ପ ୁ /1312378 34 77 937ସଧିୁର କମୁାର େଦରୁରୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରୀ YVY0498436
ପ ୁ /1312379 29 77 938ମନୁା ହଂସଦା ପି ଶଯ୍ାମ ହଂସଦା YVY0499137
ପ ୁ /1312380 47 77 939କା ିର୍କ େହମମ ପି ମହାନ େହମମ YVY0499251
ୀ /1312381 40 77 940ପାନମଣୀ େହମମ ସା କା ିର୍କ େହମମ YVY0499129
ୀ /1312382 49 77 941ସ ିବନି ସଧୁା େଜନା ପି ଧୁବ ଚରଣ େଜନା YVY0499244

ପ ୁ /1312383 67 77 942ବୁ ିରାମ ମାଝି ପି ସିଂରାୟ ମାଝି YVY0498477
ପ ୁ /1312384 44 77 943ଶକୁେଦବ ମାଝୀ ପି ବୁ ିରାମ ମାଝୀ YVY0499152
ୀ /1312385 41 77 944ସୀତା ମାଝୀ ସା ଶକୁେଦବ ମାଝୀ YVY0499145
ପ ୁ /1312386 34 77 945ଭକ୍ତ ଚରଣ ମାଝୀ ପି ବୁ ିରାମ ମାଝୀ YVY0499160
ୀ /1312387 30 77 946ପଭାତି ମାଝି ପି ବୁ ିରାମ ମାଝି YVY0499442

ପ ୁ /1312388 52 77 947ନୃସିଂହନାଥ ମଲିକ ପି େଗାଲଖ ଚ  ମଲିକ YVY0498592
ପ ୁ /1312389 30 77 948ପେମାଦ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ YVY0499178
ପ ୁ /1312390 55 77 949ରେମଶ ପରିଜା ପି ଅଭିରାମ ପରିଜା YVY0498451
ପ ୁ /1312391 30 77 950ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ପରିଜା ପି ରେମଶ କମୁାର ପରିଡା YVY0498469
ପ ୁ /1312392 29 77 951ମେନାରଂଜନ ପରିଜା ପି ରେମଶ ପରିଜା YVY0498444
ୀ /1312393 31 77 952ସିପା ପିୟାଦଶର୍ନୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY0885897
ପ ୁ /1312394 42 77 953ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରାଉତ ପି ସକୁା  ରାଉତ YVY0499269
ୀ /1312395 35 77 954ପିୟ ା ରାଉତ ସା ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ରାଉତ YVY0498766
ୀ /1312396 58 77 955ସତଯ୍ପିୟା ଶୀ ଚ ନ ସା ପେମାଦ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY0885996
ୀ /1312397 65 77 956େଦବୀ ସିଂ ସା ମ ୁ ସିଂ YVY0498899
ପ ୁ /1312398 55 77 957ହାତୀ ରାମ ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସିଂ YVY0499434
ୀ /1312399 55 77 958ମଲୀ ସିଂ ସା ବୁଧିରାମ ସିଂ YVY0498733
ପ ୁ /1312400 49 77 959ବୁ ିରାମ ସିଂ ପି ଦଶରଥ ସିଂ YVY0498915
ପ ୁ /1312401 45 77 960େକୖଳାସ ସିଂ ପି ଗରୁୁ ସିଂ YVY0499459
ୀ /1312402 42 77 961ପାବର୍ ତୀ ସିଂ ସା େକୖଳାସ ସିଂ YVY0499533
ପ ୁ /1312403 36 77 962ସନିଆ ସିଂ ପି ହାତୀରାମ ସିଂ YVY0499541
ପ ୁ /1312404 35 77 963ରୁଇଆ ସିଂ ପି ହାତୀରାମ ସିଂ YVY0499558
ୀ /1312405 34 77 964ମାମି ସିଂ ସା ସମୀର ସିଂ YVY0719542
ପ ୁ /1312406 34 77 965ସମୀର ସିଂ ପି ମ ୁ ସିଂ YVY0719559
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ପ ୁ /1312407 33 77 966ଅଜିତ କମୁାର ସିଂ ପି ବୁଧରୁାମ ସିଂ YVY0498774
ପ ୁ /1312408 31 77 967ଶବିାନାଥ ସିଂ ପି ବୁଧିରାମ ସିଂ YVY0498741
ୀ /1312409 30 77 968ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସିଂ YVY0498907
ୀ /1312410 30 77 969ସେ ାସୀ ସିଂ ସା ରୁଇଆ ସିଂ YVY0499566
ୀ /1312411 29 77 970ଚା ିନୀ ସିଂ ସା ଶୀବାନାଥ ସିଂ YVY0498923

ପ ୁ /1322412 63 77 971ଭରତ ଚ  ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ YVY0499012
ୀ /1332413 41 77 972େମାନାଲିଶା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ ମହାେଭାଇ YVY0655282
ୀ /1342414 45 77 973ସାରାବତୀ େଜନା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ େଜନା YVY0777318

ପ ୁ /1342415 40 77 974ରାଜାରାମ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0777300
ପ ୁ /1342416 35 77 975ବିକମ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0088528
ୀ /1342417 34 77 976ମମତା େଜନା ସା ରାଜାରାମ େଜନା YVY0777292
ୀ /1342418 31 77 977ସସୀତା େଜନା ସା ସିବ ପସାଦ େଜନା YVY1118504

ପ ୁ /1352419 43 77 978େସୖାେମ  କମୁାର ରାଉତ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତ YVY0777284
ୀ /1352420 39 77 979ମହାେଶତା ରାଉତ ସା େସୖାେମ  କମୁାର ରାଉତ YVY0777276
ୀ /1362421 57 77 980ବିଜୟିନି ଦାଶ ସା ସେରାଜ  କମୁାର ମିଶ YVY1011477

ପ ୁ /1362422 67 77 981ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ ପି କଳୁମଣୀ ମିଶ YVY1011493
ପ ୁ /1362423 31 77 982ସବୁତ କମୁାର ମିଶ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ YVY1011436
ପ ୁ /1362424 31 77 983ସମିତ୍ ମିଶ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ YVY1011394
ପ ୁ /1592425 21 77 984େଦବାସିସ ଦାଶ ପି ପ ାନନ ଦାଶ YVY1172766
ୀ /1632426 22 77 985ସମିୁତା େପାଥଲ ପି ରେମଶ ଚଂଦ େପାଥଲ YVY1146216

ପ ୁ /1672427 59 77 986ସେୁର  ନାଥ ସ୍ଵାଇଁ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସ୍ଵାଇଁ YVY1107150
ୀ /1672428 25 77 987ସଲୁଗନ୍ା ସ୍ଵାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସ୍ଵାଇଁ YVY1107143
ୀ /1782429 24 77 988ଗୀତା ଳି ନାଏକ ସା ରାେଜଶ ନାଏକ YVY1042738

ପ ୁ /1852430 21 77 989ଏମ.ବୀ ବିଭୂଦ ପି ମେନଂଦରା ବରାଲ YVY1172758
ୀ /2122431 56 77 990ନୟନା ପଧାନ ସା ରାମ ପଧାନ YVY1118397

ପ ୁ /2122432 32 77 991କାତିର୍କ ପଧାନ ପି ରାମ ପଧାନ YVY1183854
ପ ୁ /2132433 49 77 992େତାଫାନ ମଲିକ ପି ଦଶର୍ନୀ ମଲିକ YVY1183789
ପ ୁ /2132434 46 77 993ପଭାକର ମଲିକ ପି ଗ ବର୍  ମଲିକ YVY1118447
ୀ /2132435 44 77 994ପାବର୍ ତୀ ମଲିକ ସା େତାଫାନ ମଲିକ YVY1183888
ୀ /2132436 42 77 995ଜୟ ୀ ମଲିକ ସା ପଭାକର ମଲିକ YVY1118413

ପ ୁ /2132437 21 77 996ପଭ ନ ମଲିକ ପି ପଭାକର ମଲିକ YVY1118462
ପ ୁ /2152438 51 77 997ଅେଲଖ ଚଂଦ େବଜ ପି ପରେମଶର େବଜ YVY1118561
ୀ /2152439 46 77 998େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବଜ ସା ଅେଲଖ ଚଂଦ େବଜ YVY1118595
ୀ /2152440 21 77 999ଅମିତ କମୁାର େବଜ ପି ଅେଲଖ ଚଂଦ େବଜ YVY1118629
ୀ /2152441 24 77 1000େମାନାଲି େସନାପତି ପି ର ନ କମୁାର େସନାପତି YVY1274166

ପ ୁ /2162442 63 77 1001ଦୀନବଂଧ ୁବାରିକ ପି ରାମ ଚଂଦ ବାରିକ YVY1118710
ୀ /2162443 59 77 1002େବଲାରାଣୀ ମାହାନା ସା ଦୀନବଂଧ ୁବାରିକ YVY1118769

ପ ୁ /2162444 28 77 1003େସୗଭାଗ୍ଯ ର ନ ସବୁୁଧୀ ପି ଦୀନବଂଧ ୁବାରିକ YVY1118801
ପ ୁ /2162445 23 77 1004େପମାନ  ସବୁୁଧୀ ପି ରାଧାଶ୍ଯାମ ସବୁୁଧୀ YVY1183938
ପ ୁ /2172446 41 77 1005ସଂଗାମ କିେଶାର ସାହୂ ପି େଗୗତମ କମୁାର ସାହୂ YVY1118835
ୀ /2172447 40 77 1006ସାନୂ ସାହୂ ସା ସଂଗାମ କିେଶାର ସାହୂ YVY1118850
ପ ୁ /3452448 24 77 1007େସକ ଅଝର ଅଲୀ ପି େସକ ସ ର ଅଲୀ YVY1117084
ପ ୁ /9992449 37 77 1008ଭଗବାନ ରାମ୍ ପି ହରି ରାମ୍ YVY0886127
ୀ /12012450 31 77 1009ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ପାପକ ର ନ େସଠୀ YVY1276757

ପ ୁ /159-62451 58 77 1010ନେର ନାଥ ଦାଶ ପି ନାଗଚୁରଣ ଦାଶ JTV1503002
ୀ /159-62452 56 77 1011ଯାେଜ୍ଞସୀନୀ ଦାଶ ସା ନେର  ଦାଶ JTV1503739

ପ ୁ /159-62453 52 77 1012ପ ାନନ ଦାଶ ପି ନାଗଚୁରଣ ଦାଶ JTV1550185
ୀ /159-62454 46 77 1013ସଜୁାତା ଦାଶ ସା ପ ାନନ ଦାଶ JTV1503747
ୀ /159-62455 29 77 1014ରୁବି ଦାଶ ପି ନେର  ନାଥ ଦାଶ YVY0498220
ୀ /159-62456 25 77 1015ପ ୃ ିମା ଦାଶ ପି ନେର  ଦାଶ YVY0885392
ପ ୁ /159-62457 23 77 1016ସତଯ୍ଜିତ ଦାଶ ପି ନେର  ନାଥ ଦାଶ YVY1009950
ୀ /159-62458 23 77 1017ସଚିୁସିତା ଦାଶ ପି ପ ାନନ ଦାଶ YVY1009133
ୀ /159-62459 37 77 1018ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ YVY1009984
ପ ୁ /159-62460 35 77 1019େଲାକନାଥ ପଧାନ ପି ରାମ ପଧାନ YVY1183839
ୀ /159-62461 48 77 1020ମିନତୀ ପଧାନ ସା ବିଶନାଥ ପଧାନ JTV1559566
ପ ୁ /160-62462 49 77 1021ଶୀକା  କମୁାର ବାରିକ ପି ହରିବ ୁ ବାରିକ YVY0387456
ପ ୁ /160-62463 44 77 1022ନିର ନ ବାରିକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ବାରିକ JTV1503093
ପ ୁ /160-62464 41 77 1023ତିେଲାଚନ ବାରିକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ବାରିକ JTV1504182
ପ ୁ /160-62465 40 77 1024ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ବାରିକ JTV1550474
ୀ /160-62466 38 77 1025ସ ଯ୍ା ରାଣୀ ବାରିକ ସା ନିର ନ ବାରିକ JTV1503754
ୀ /160-62467 45 77 1026ବୁଧି େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା JTV1550367
ପ ୁ /161-62468 55 77 1027ଶ ନୁାଥ ମହା ପି ସେୁରଶ ମହା JTV1504190
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ୀ /161-62469 53 77 1028ବାସ ି ମହା ସା ଶ ନୁାଥ ମହା JTV1502954
ପ ୁ /161-62470 38 77 1029ଭରତ ମହା ପି ଶ ନୁାଥ ମହା YVY0066779
ପ ୁ /161-62471 31 77 1030ସରତ ମହା ପି ଶ ନୁାଥ ମହା YVY0654095
ୀ /161-62472 29 77 1031ର ିତା ମହା ସା ସରତ ମହା YVY0654079
ୀ /161-62473 49 77 1032ପମିଳା ମଲିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ YVY0983353

ପ ୁ /161-62474 33 77 1033ସକୁେଦବ ମ ୁ ା ପି ବଂଶୀଧର ମ ୁ ା YVY0654087
ୀ /161-62475 29 77 1034ଲିଲି ମ ୁ ା ସା ସକୁେଦବ ମ ୁ ା YVY0654590

ପ ୁ /162-62476 60 77 1035ଭୀମେସନ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ JTV1503515
ୀ /162-62477 55 77 1036ଶୀବାନୀ ଦାସ ସା ଭୀମେସନ ଦାସ JTV1503507

ପ ୁ /162-62478 32 77 1037ବିଜନ କମୁାର ଦାସ ପି ଭିମେସନ ଦାସ YVY0066928
ୀ /162-62479 28 77 1038ସେରାଜିନୀ ଦାସ ପି ଭିମେସନ ଦାସ YVY0654103
ୀ /163-62480 43 77 1039ହାରାମମି ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YVY1009877

ପ ୁ /163-62481 30 77 1040ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାଶ ନାୟକ YVY1009893
ପ ୁ /163-62482 57 77 1041ରେମଶ ଚ  େପାଥାଳ ପି ଗିରିଧାରୀ େପାଥାଳ YVY0960070
ୀ /163-62483 50 77 1042ପତିମା େପାଥାଳ ସା ରେମଶ ଚ  େପାଥାଳ YVY0960039
ୀ /163-62484 24 77 1043େସା ର୍ମୟୀ େପାଥାଳ ପି ରେମଶ ଚ  େପାଥାଳ YVY0960054

ପ ୁ /163-62485 33 77 1044େଗାେରଖ ନାଥ ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ JTV2723393
ପ ୁ /163-62486 30 77 1045ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ YVY0567867
ୀ /163-62487 28 77 1046ଗାୟତୀ ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ YVY0653956

ପ ୁ /163-62488 62 77 1047େପମାନ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ JTV1502913
ୀ /163-62489 55 77 1048ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା େପମାନ  ସାହୁ JTV1554559

ପ ୁ /163-62490 53 77 1049ବଜ କିେଶାର ଶତପଥି ପି ବଂଶଧିର ଶତପଥି JTV1503614
ୀ /163-62491 46 77 1050ଅନୁପମା ଶତପଥି ସା ବଜକିେଶାର ଶତପଥି JTV1503267

ପ ୁ /163-62492 25 77 1051ବିଶର ନ ଶତପଥି ପି ବଜକିେଶାର ଶତପଥି YVY0885426
ୀ /164-62493 52 77 1052ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରଥ ସା ହୃଷିେକଶ ରଥ JTV1550342

ପ ୁ /164-62494 34 77 1053ହୃଷିେକଶ ରଥ ପି ତିେଲାଚନ ରଥ YVY0387472
ପ ୁ /164-62495 26 77 1054ଯଗୁେଜଯ୍ାତୀ ରଥ ପି ହୃଷୀେକଶ ରଥ YVY0885343
ୀ /164-62496 81 77 1055ପଦାବତୀ ସାମଲ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ସାମଲ OR/06/043/184428

ପ ୁ /164-62497 75 77 1056େକ୍ଷତବାସୀ ସାମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ସାମଲ JTV1558477
ୀ /165-62498 56 77 1057ପାବର୍ ତୀ େସନାପତି ମା ରୁେପଶ କମୁାର େସନାପତି YVY0731331

ପ ୁ /166-62499 50 77 1058ବସ  ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ JTV1547280
ୀ /166-62500 45 77 1059ଗୀତା ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ JTV1547298

ପ ୁ /166-62501 33 77 1060ପପ ୁଦାସ ପି ବସ  ଦାସ YVY0313056
ୀ /166-62502 30 77 1061ରଶତିା ଦାସ ସା ପପ ୁଦାସ YVY0498246
ୀ /166-62503 23 77 1062ଲିଜା ଦାସ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାସ YVY1041821

ପ ୁ /167-62504 74 77 1063ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ ସାଇଁ JTV1595719
ୀ /167-62505 64 77 1064ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ JTV1595727
ୀ /167-62506 57 77 1065ଲବ  ଲତା ସାଇଁ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ YVY1009505

ପ ୁ /167-62507 41 77 1066ସତଯ୍ବତ ସାଇଁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ JTV1595735
ପ ୁ /167-62508 39 77 1067ପିୟବତ ସାଇଁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ JTV1595743
ପ ୁ /168-62509 41 77 1068ରାେଜ  ଭ ପି ଶ ନୁାଥ ଭ JTV1595685
ପ ୁ /168-62510 40 77 1069ଧେମର୍  ଭ ପି ଶ ନୂାଥ ଭ  JTV1595693
ୀ /168-62511 58 77 1070ଶକୁ ଳା େଛତୀ ସା େପମ ବାହାଦୁର େଛତୀ JTV1595800

ପ ୁ /168-62512 40 77 1071ମେନାଜ କମୁାର େଛତୀ ପି େପମ ବାହାଦୁର େଛତୀ JTV1595818
ପ ୁ /168-62513 37 77 1072ବି ୁ ପସାଦ େଛତି ପି େପମ ବାହାଦୁର େଛତି JTV1623727
ୀ /168-62514 34 77 1073ନିରୁପମା େଛତୀ ସା ବି ୁ ପସାଦ େଛତୀ YVY0066795

ପ ୁ /168-62515 33 77 1074ब्र मदेव छेत्री ପି େପମ ବାହାଦୂର େଛତୀ JTV2677169
ପ ୁ /168-62516 75 77 1075ଫକିର ଚରଣ ଦାସ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ଦାସ YVY0983361
ପ ୁ /168-62517 71 77 1076ବହାନ  ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ YVY0331132
ୀ /168-62518 63 77 1077ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ସା ବହାନ  ନାୟକ YVY0331140
ପ ୁ /168-62519 48 77 1078ମେନାଜ ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ YVY0331173
ପ ୁ /168-62520 43 77 1079ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ YVY0331157
ୀ /168-62521 38 77 1080ସଭୁଦା ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ YVY0331165
ୀ /168-62522 61 77 1081कंुतला कुमारी साहू ସା िब णु चरण साहू YVY0387498
ପ ୁ /168-62523 31 77 1082ଓମ ପକାଶ ସାହୂ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୂ YVY0387480
ୀ /169-62524 61 77 1083କମଳା େଭାଇ ସା ରବୀ  କମୁାର େଭାଇ JTV1503838
ୀ /169-62525 52 77 1084କନିୁ େଭାଇ ସା ରତନ େଭାଇ YVY0813576
ପ ୁ /169-62526 41 77 1085ସ ିପ କମୁାର େଭାଇ ପି ରବୀ  କମୁାର େଭାଇ JTV2677177
ପ ୁ /169-62527 39 77 1086ଶବିେକତନ େଭାଇ ପି ରାମଚ  େଭାଇ JTV2677078
ପ ୁ /169-62528 38 77 1087ନେରଶ ଚ  େଭାଇ ପି ସଧିୁର କମୁାର େଭାଇ JTV2676765
ପ ୁ /169-62529 38 77 1088କାଳ ୀଚରଣ େଭାଇ ପି ବିପଚରଣ େଭାଇ JTV2677672
ପ ୁ /169-62530 37 77 1089ଶ ଷର୍ଣ େଭାଇ ପି ରାମଚ  େଭାଇ JTV2676773
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ୀ /169-62531 24 77 1090ବବି େଭାଇ ସା ସ ିପ କମୁାର େଭାଇ YVY1009695
ପ ୁ /169-62532 56 77 1091ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ନିଳମଣି ସାଇଁ YVY0331181
ୀ /169-62533 51 77 1092କନିୁ ସାଇଁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ YVY0331199
ୀ /17062534 28 77 1093କିରଣ ରାୟ ପି ଊେମଶ କମୁାର ରାୟ YVY1155803

ପ ୁ /170-62535 62 77 1094ମରୁଲିଧର ମଲିକ ପି ବଂଶଧିର ମଲିକ JTV2677656
ୀ /170-62536 59 77 1095େହମଲତା ମଲିକ ସା ମରୁଲିଧର ମଲିକ JTV2677425

ପ ୁ /170-62537 33 77 1096ମିଥନୁ ମଲିକ ପି ମରୁଲିଧର ମଲିକ JTV2677227
ୀ /170-62538 33 77 1097େରଣବୁାଳା ମଲିକ ପି ମରୁଲିଧର ମଲିକ YVY0813584

ପ ୁ /170-62539 28 77 1098ଡମରୁଧର ମଲିକ ପି ମରୁଲୀଧର ମଲିକ YVY1183995
ପ ୁ /170-62540 38 77 1099ପ ାନନ ନାୟକ ପି ଶଚି  ନାୟକ JTV2677649
ପ ୁ /170-62541 66 77 1100ଶବିନାରାୟଣ ରାୟ ପି ରାମବିଜ ରାୟ OR/06/043/146478
ୀ /170-62542 50 77 1101ଗ ା ରାୟ ସା ଶବିନାରାୟଣ ରାୟ JTV1595750

ପ ୁ /170-62543 48 77 1102ଉେମଶ ରାୟ ପି ରାମବିଜ ରାୟ JTV2677631
ୀ /170-62544 44 77 1103ନାଗ ୁରାୟ ସା ଉେମଶ ରାୟ JTV2677664

ପ ୁ /170-62545 44 77 1104ସଂଜିତ ରାୟ ପି ରାମବିଜ ରାୟ JTV2677581
ୀ /170-62546 39 77 1105ସସିତା ରାୟ ସା ସ ିତ ରାୟ JTV2677417

ପ ୁ /170-62547 36 77 1106ମେନାଜ ରାୟ ପି ରାମବିଜ ରାୟ JTV2677292
ପ ୁ /170-62548 35 77 1107ର ିତ ରାୟ ପି ରାମବିଜ ରାୟ YVY0746669
ୀ /170-62549 32 77 1108ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାୟ ପି ଶବିନାରାୟଣ ରାୟ YVY0960047
ୀ /170-62550 30 77 1109ପନୂମ ରାୟ ପି ଉେମଶ କମୁାର ରାୟ YVY0331207
ୀ /170-62551 24 77 1110ଶବିାନୀ ରାୟ ପି ଶବିନାରାୟଣ ରାୟ YVY0959965

ପ ୁ /170-62552 88 77 1111ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ ପି ବା ାନିଧି ସାଇଁ YVY0066803
ପ ୁ /171-62553 39 77 1112ସାରଥି ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ YVY0428235
ପ ୁ /171-62554 72 77 1113ଦିବାକର କର ପି ବୃ ାବନ କର JTV2677185
ୀ /171-62555 69 77 1114ପଭାମୟୀ କର ସା ଦିବାକର କର JTV2677193

ପ ୁ /171-62556 33 77 1115ପାଥର୍  ସାରଥୀ କର ପି ଦିବାକର କର JTV2536779
ପ ୁ /171-62557 29 77 1116ଅବିନାଶ ମିଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YVY0654475
ପ ୁ /171-62558 24 77 1117ଅଭିଜିତ୍ ମିଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YVY0959668
ୀ /171-62559 52 77 1118ବିଭାସିନୀ ପ ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପ ା JTV2676799

ପ ୁ /171-62560 52 77 1119ସାସଂତା କମୁାର ସାହୂ ପି ଧେନଶର ସାହୂ OR/06/043/146568
ପ ୁ /171-62561 76 77 1120ଧେନଶର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YVY0983379
ୀ /171-62562 70 77 1121ଲତାମଣି ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ OR/06/043/146567

ପ ୁ /171-62563 46 77 1122ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ OR/06/043/146569
ୀ /171-62564 43 77 1123ପତିଭା ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ JTV1526920

ପ ୁ /171-62565 39 77 1124େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ JTV1526888
ୀ /171-62566 37 77 1125ରଶୀତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0066811

ପ ୁ /172-62567 43 77 1126ଗେଣସ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YVY0813592
ପ ୁ /172-62568 61 77 1127ଆଦିକ  ଧଳ ପି ଦାଶରଥି ଧଳ JTV2677102
ୀ /172-62569 53 77 1128େରବତୀ ଧଳ ସା ଆଦିକ  ଧଳ JTV2677037

ପ ୁ /172-62570 31 77 1129ତପନ କମୁାର ଧଳ ପି ଆଦିକ  ଧଳ YVY0567891
ୀ /172-62571 29 77 1130ସସିତା ଧଳ ସା ତପନ କମୁାର ଧଳ YVY0498261
ୀ /172-62572 69 77 1131ତୁଳସା କା ି ସା ନାରାୟଣ କା ି YVY0498253

ପ ୁ /172-62573 60 77 1132ନାରାୟଣ କା ି ପି ଗ ାଧର କା ି YVY0331215
ପ ୁ /172-62574 36 77 1133ରାେଜ  େମେହର ପି କମଳ େମେହର YVY0331223
ୀ /172-62575 31 77 1134ମମତା େମେହର ସା ରାେଜ  େମେହର YVY0331249

ପ ୁ /173-62576 44 77 1135ଲକ୍ଷଣ ବାହାଦୁର ପି ମନ ବାହାଦୁର JTV2676971
ୀ /173-62577 39 77 1136ରୁବି ବାହାଦୁର ସା ଲକ୍ଷଣ ବାହାଦୁର JTV2677326
ୀ /173-62578 28 77 1137ପଜୁା ଦାସ ସା ଅରବି  ଦାସ YVY0884809

ପ ୁ /173-62579 69 77 1138ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ରେମଶ ଦାଶ OR/06/043/146176
ୀ /173-62580 62 77 1139େଗୗରୀ ଦାଶ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/146177
ପ ୁ /173-62581 41 77 1140ସି ାଥର୍  ଦାଶ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ JTV1526482
ପ ୁ /173-62582 37 77 1141ଅରବି  ଦାଶ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ YVY0421610
ପ ୁ /173-62583 38 77 1142ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ JTV2676906
ପ ୁ /173-62584 37 77 1143େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ YVY0837013
ୀ /173-62585 27 77 1144ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0860833
ପ ୁ /174-62586 65 77 1145ରାଜକିେଶାର ମିଶ ପି ମିଛୁ ମିଶ JTV2676989
ୀ /174-62587 57 77 1146ରଜନୀ ମିଶ ସା ରାଜକିେଶାର ମିଶ JTV2676997
ପ ୁ /174-62588 33 77 1147ର ନ କମୁାର ମିଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ YVY0331256
ପ ୁ /174-62589 57 77 1148କଟିଆ ନାଥ ପି କା ାଳି ନାଥ JTV2677003
ୀ /174-62590 55 77 1149ସକୁା ି ନାଥ ସା କଟିଆ ନାଥ JTV2677011
ପ ୁ /174-62591 34 77 1150ଭବାନୀ ଶ ର ନାଥ ପି କଟିଆ ନାଥ JTV2677052
ୀ /174-62592 29 77 1151ଭାଗଯ୍ଶୀ ନାଥ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ନାଥ YVY0654111
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ୀ /174-62593 23 77 1152ପାବର୍ ତୀ ନାଥ ପି କଟିଆ ନାଥ YVY1041862
ପ ୁ /174-62594 55 77 1153ଶରତ କମୁାର ପଧାନ ପି ମହାେଦବ ପଧାନ YVY0066837
ୀ /174-62595 48 77 1154ରିତା ଳି ପଧାନ ସା ଶରତ କମୁାର ପଧାନ YVY0066829

ପ ୁ /175-62596 58 77 1155ଚି ରଂଜନ ସାହୁ ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ YVY1009497
ପ ୁ /175-62597 23 77 1156େଗାବଧର୍ନ ବାସେୁ◌ଦବ ଭବାନୀ ପି ଚି ରଂଜନ ସାହୂ ସାହୁ YVY1009539
ପ ୁ /175-62598 58 77 1157ବାସେୁଦବ ମହାରଣା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହାରଣା YVY0331314
ୀ /175-62599 54 77 1158ସଲିଳା ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YVY0331306

ପ ୁ /175-62600 52 77 1159ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି ଗେଜ  ମହାରଣା YVY1009752
ୀ /175-62601 52 77 1160ସକୁା ି ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା YVY1009778
ୀ /175-62602 30 77 1161ସନିୁତା ମହାରାଣା ପି ବାସ ୁେଦବ ମହାରଣା YVY0742726

ପ ୁ /175-62603 62 77 1162କାଳିଆ ନାଏକ ପି କାହନ୍ଆୁ ନାଏକ JTV2677045
ୀ /175-62604 48 77 1163ପ ୂ ିର୍ମା ନାଏକ ସା କାଳିଆ ନାଏକ JTV2677060

ପ ୁ /175-62605 35 77 1164ବାବୁନା ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନାୟକ YVY1009851
ପ ୁ /175-62606 29 77 1165ବାପି ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନାୟକ YVY1009844
ପ ୁ /175-62607 24 77 1166ସେରାଜ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ YVY1041904
ପ ୁ /175-62608 79 77 1167ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ JTV2677367
ୀ /175-62609 75 77 1168ମାଳତୀଲତା ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV2677359

ପ ୁ /175-62610 49 77 1169ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0837005
ପ ୁ /175-62611 47 77 1170ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0837021
ୀ /175-62612 46 77 1171ଅନୁରାଧା ସାହୁ ସା ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0836999
ୀ /175-62613 44 77 1172ସସିୁତା ସାହୁ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0837039

ପ ୁ /176-62614 32 77 1173ଅଜୁର୍ ନ ମାରା ି ପି ଜଗ ୁମାରା ି YVY1009570
ୀ /176-62615 25 77 1174ଜୁଲି ମାରା ି ସା ଅଜୁର୍ ନ ମାରା ି YVY1009554
ୀ /176-62616 84 77 1175ଶକୁ ଳା ପ ା ସା ଚି ାମଣି ପ ା YVY0066845

ପ ୁ /176-62617 74 77 1176ଗଂଗାଧର େସାେରନ ପି କଆୁଁର େସାେରନ YVY0567875
ୀ /176-62618 62 77 1177ସଯୂଯ୍ର୍କା ି େସାେରନ ସା ଗ ାଧର େସାେରନ YVY0567859

ପ ୁ /176-62619 47 77 1178ପିୟୁଷ ରଂଜନ େସାେରନ ପି ଗଂଗାଧର େସାେରନ YVY0578864
ପ ୁ /176-62620 43 77 1179ପକାଶ ରଂଜନ େସାେରନ ପି ଗ ାଧର େସାେରନ YVY0567883
ୀ /176-62621 38 77 1180ଶଭୁଲକ୍ଷିୀ େସାେରନ୍ ସା ପକାଶ ରଂଜନ େସାେରନ YVY0331330
ୀ /17762622 29 77 1181ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ଦାସ ପି ସ ସୂୀଲ ମେନାହର ଦାସ YVY1118686

ପ ୁ /177-62623 32 77 1182ସ ସିୁଲ୍ ମେନାହର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0731380
ପ ୁ /177-62624 40 77 1183େକୗଶକି ଦାଶ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ JTV1642834
ୀ /177-62625 34 77 1184ସାଗରୀକା ଦାଶ ସା ସି ାଥର୍  ଦାଶ YVY0331355
ୀ /177-62626 56 77 1185ମୀରା କମୁାରୀ କର ସା ଅବନୀ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ YVY0860841

ପ ୁ /177-62627 58 77 1186ଅବନୀଭୂଷଣ ମିଶ ପି ବାସେୁଦବ ମିଶ YVY0731364
ପ ୁ /177-62628 45 77 1187ଶଶୁଲି କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV2677698
ପ ୁ /178-62629 38 77 1188ପକାଶ େଭାଇ ପି ବନବିହାରୀ େଭାଇ JTV1503051
ୀ /178-62630 33 77 1189ଛବିଲତା େଭାଇ ସା ପକାଶ ଚ  େଭାଇ YVY0498238
ୀ /178-62631 46 77 1190ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଭାଇ JTV1638634

ପ ୁ /179-62632 42 77 1191ଅଜୟକମୁାର େଭାଇ ପି ଅମଲୂଯ୍ େଭାଇ JTV1638568
ୀ /180-62633 40 77 1192ରୀନାରାଣୀ ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ JTV1503721
ୀ /181-62634 47 77 1193ସ କୁ୍ତା େଭାଇ ସା କାଳ ୀ େଭାଇ OR/06/043/142341

ପ ୁ /182-62635 39 77 1194ପସାଦ େଭାଇ ପି ବିର  ିେଭାଇ JTV1638600
ୀ /183-62636 49 77 1195ସଂଯକୁ୍ତା େଭାଇ ସା ଉେମଶ ଚ  େଭାଇ OR/06/043/142417

ପ ୁ /183-62637 41 77 1196ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ଫକୀର ଚରଣ ଦାସ JTV1550433
ପ ୁ /184-62638 44 77 1197ରାେଜଶ କମୁାର େଭାଇ ପି ପରମାନ  େଭାଇ OR/06/043/142889
ୀ /18562639 28 77 1198ଏମ ବି ବିଶବ ିତା ପି ମେହ  ବରାଳ YVY1155795

ପ ୁ /185-62640 64 77 1199ବୃ ାବନ େଲ ା ପି ଭାଗିରଥି େଲ ା JTV1638667
ୀ /185-62641 54 77 1200ବି ୁପିୟା ପାଲ ସା ମେହ  ବରାଳ YVY0066852
ପ ୁ /186-62642 82 77 1201ସ ନୁାଥ ଭ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ଭ JTV1638675
ୀ /186-62643 63 77 1202ସ କୁ୍ତା ଭ ସା ଶ ନୁାଥ ଭ JTV1638683
ୀ /186-62644 40 77 1203ଗାୟତୀ େଦବୀ ଭ ସା ଧେମର୍  ଭ YVY0828251
ପ ୁ /187-62645 80 77 1204ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ବଇ େବେହରା OR/06/043/146008
ୀ /187-62646 71 77 1205ଆଶାଲତା େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/06/043/146009
ପ ୁ /187-62647 48 77 1206ଅବିନାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା JTV2723310
ପ ୁ /187-62648 46 77 1207ଅମିତାଭ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା JTV1706639
ୀ /187-62649 43 77 1208ପବିତାମଣୀ େବେହରା ସା ଅମିତାଭ େବେହରା YVY0654681
ୀ /187-62650 37 77 1209ଶମିର୍ ା େବେହରା ସା ଅବିନାଶ କମୁାର େବେହରା YVY0066860
ପ ୁ /188-62651 35 77 1210ରାହୁଲ ମାହାନା ପି ସପନ କମୁାର ମାହାନା YVY0066878
ୀ /189-62652 69 77 1211ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ବାରିକ ସା ନ  ବାରିକ YVY0837062
ପ ୁ /189-62653 52 77 1212ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ନ  ବାରିକ OR/06/045/168976
ୀ /189-62654 47 77 1213ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ନାରାୟଣ ବାରିକ OR/07/038/382416
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ୀ /190-62655 30 77 1214କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ସନିୁଲ ମେନାହର ଦାସ YVY1009794
ୀ /190-62656 55 77 1215ବନଲତା ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0959593

ପ ୁ /190-62657 33 77 1216ସନିୁଲ ମେନାହର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0730978
ୀ /191-62658 63 77 1217ସ ର୍ ମ ରୀ ଦାଶ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YVY0837047
ୀ /191-62659 44 77 1218ସରୀତା ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YVY0837070

ପ ୁ /191-62660 42 77 1219ପାଥର୍  ସାରଥୀ ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ JTV2723476
ୀ /191-62661 42 77 1220େଦବଯାନୀ ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ JTV2723484
ୀ /191-62662 41 77 1221େଲାପିତା ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ JTV2723492

ପ ୁ /192-62663 57 77 1222ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2677490
ୀ /192-62664 53 77 1223ସରଳା ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ JTV2677508
ୀ /192-62665 31 77 1224ତୃ ି ଦାସ ପି ତପନ କମୁାର ଦାସ YVY0498279
ୀ /192-62666 27 77 1225ସତିୃ ଦାସ ପି ତପନ କମୁାର ଦାସ YVY0654665

ପ ୁ /193-62667 46 77 1226ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ହାରାଧନ ଦାସ JTV2677029
ୀ /193-62668 39 77 1227ଗୀତା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାସ JTV2677599
ୀ /194-62669 53 77 1228ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0331363

ପ ୁ /194-62670 51 77 1229ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ YVY0730655
ପ ୁ /195-62671 75 77 1230ଡ. ପରୁୁେଷା ମ େସନ ପି େକାଦ ଧର େସନ YVY0837088
ୀ /195-62672 67 77 1231ଚ ନା େସନ୍ ସା ଡ. ପରୁୁେଷା ମ େସନ୍ YVY0837054
ୀ /196-62673 67 77 1232ଚ ଳା କମୁାରୀ ଧଳ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0654673

ପ ୁ /196-62674 70 77 1233ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0313064
ପ ୁ /196-62675 46 77 1234ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0313080
ୀ /196-62676 43 77 1235ଜୟଶୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0313098
ୀ /196-62677 40 77 1236ମହାମାୟା ନାୟକ ସା ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ YVY0331371
ୀ /196-62678 36 77 1237େଜଯ୍ାସନ୍ାଶୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0387514

ପ ୁ /196-62679 36 77 1238ଜିେତ  ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY0313106
ପ ୁ /197-62680 60 77 1239ନରହରି ରାଉତ ପି ଅନ  ରାଉତ YVY0331389
ୀ /197-62681 58 77 1240ସାବିତୀ ମଣି ରାଉତ ସା ନରହରି ରାଉତ YVY0331397

ପ ୁ /197-62682 31 77 1241େହମ  କମୁାର ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ YVY0331405
ୀ /197-62683 29 77 1242ପମିଳା ରାଉତ ସା େହମ  କମୁାର ରାଉତ YVY0498014
ୀ /197-62684 28 77 1243ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ YVY0498287
ୀ /198-62685 38 77 1244ଇତିଶୀ ବାରିକ ପି ଶୀକା  ବାରିକ YVY0387464

ପ ୁ /198-62686 70 77 1245ସେୁର  ନାଥ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY0498030
ୀ /198-62687 64 77 1246କା ନବାଳା େବେହରା ସା ସେୁର  ନାଥ େବେହରା YVY0497636
ୀ /198-62688 37 77 1247ଗୀତା ଳି େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା YVY0498048

ପ ୁ /198-62689 30 77 1248ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା YVY0498022
ପ ୁ /198-62690 23 77 1249ବାବାଜି େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY1009828
ୀ /199-62691 44 77 1250ସେୁକଶନିୀ ସାହୁ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ସାହୁ YVY1009638
ୀ /199-62692 37 77 1251ସ ମୀତା ସାହୂ ସାହୂ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY0497800

ପ ୁ /199-62693 51 77 1252ସେୁବାଧ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୃାନ  ସାହୁ YVY1009653
ୀ /200-62694 79 77 1253ସତଯ୍ଭାମା ଷଡ ୀ ସା ସଦାଶବି ଷଡ ୀ YVY0776807

ପ ୁ /200-62695 61 77 1254କିେଶାର କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ସଦାଶବି ଷଡ ୀ YVY0497925
ୀ /200-62696 58 77 1255ସଷୁମା ଷଡ ୀ ସା କିେଶାର କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0497933

ପ ୁ /200-62697 34 77 1256ମାନସ ର ନ ଷଡ ୀ ପି କିେଶାର କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0497941
ୀ /200-62698 79 77 1257ସତଯ୍ଭାମା ଷଡ ୀ ସା ସଦାଶବି ଷଡ ୀ YVY0777136

ପ ୁ /201-62699 44 77 1258େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YVY0497958
ୀ /201-62700 39 77 1259ବାସ ୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY0497768

ପ ୁ /202-62701 72 77 1260ମଦନ େମାହନ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YVY0497610
ପ ୁ /202-62702 45 77 1261ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପହୁାଣ ପି ଭରତ ଚ  ପହୁାଣ YVY0497776
ୀ /202-62703 41 77 1262ବାସ ୀ ପହୁାଣ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପହୁାଣ YVY0497628
ୀ /203-62704 26 77 1263ବବିତା େଦବୀ ସା େଭୖରବ ପାଶାନ YVY1009299
ପ ୁ /203-62705 52 77 1264ତୀେଲାଚନ ପାଗଡ ପି େକୖଳାସ ପାଗଡ YVY0497644
ପ ୁ /203-62706 29 77 1265େବଣଧୁର ପାଗଡ ପି ତିେଲାଚନ ପାଗଡ YVY0742825
ପ ୁ /203-62707 28 77 1266ସନିୁଲ ପାଗଡ ପି ତିେଲାଚନ ପାଗଡ YVY0742809
ୀ /203-62708 46 77 1267ଖଲୁଣା ପାଗଡ ସା ତିେଲାଚନ ପାଗଡ YVY0843094
ପ ୁ /203-62709 37 77 1268ଅନିଲ ପାଗଡ ପି ତିେଲାଚନ ପାଗଡ YVY0844621
ୀ /203-62710 69 77 1269କାଜଲ ଟୁଡୁ ପି କର ଟୁଡୁ YVY0654129
ପ ୁ /204-62711 37 77 1270ମେନାଜ କମୁାର େଭାଳ ପି କରୁନା କର େଭାଳ YVY0654137
ୀ /204-62712 36 77 1271ଟିକିଲତା େଭାଳ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଭାଳ YVY0654145
ପ ୁ /206-62713 49 77 1272ସେବର୍ ଶର ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YVY0654178
ୀ /206-62714 43 77 1273ସେୁଲାଚନା ବିଶାଳ ସା ସେବର୍ ଶର ବିଶାଳ YVY0654186
ୀ /207-62715 39 77 1274କବିତା ନାଏକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ YVY0654210
ପ ୁ /207-62716 73 77 1275ଭଜ େମାହନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YVY0654194
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ପ ୁ /209-62717 71 77 1276ରାମ ଚ  େଭାଇ ପି ଦୁଃେଖର େଭାଇ YVY0654715
ୀ /209-62718 29 77 1277ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େଭାଇ ପି ବାଲୀକ େଭାଇ YVY0654806

ପ ୁ /209-62719 29 77 1278ସେୁରସ ଚ  େଭାଇ ପି ସବୁାସ ଚ  େଭାଇ YVY0654764
ୀ /209-62720 28 77 1279ଲିଲି େଭାଇ ସା ପଭାକର େଭାଇ YVY0654772
ୀ /209-62721 70 77 1280େବ ୁଲି େଦଇ ସା ହଜାରି ସମାଲ YVY0654731
ୀ /209-62722 71 77 1281କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ଭଜ େମାହନ ନାୟକ YVY0654202

ପ ୁ /210-62723 53 77 1282ବିେର  କମୁାର ନ ପି ଯଦୁମଣି ନ YVY0776799
ୀ /210-62724 44 77 1283ରଶିତା ନ ସା ବିେର  କମୁାର ନ YVY0776781

ପ ୁ /211-62725 40 77 1284ତୁଷାର କା  ମହାପାତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0776765
ପ ୁ /211-62726 33 77 1285ଜାଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0776690
ପ ୁ /160/12, K2727 23 77 1286ସଣର୍ଜୀତ ପ ା ପି ସନାତାନ ପ ା YVY1225531
ପ ୁ /160/12, K2728 20 77 1287ଶବୁଜୀତ ପ ା ପି ଶରତ ଚ  ପ ା YVY1225523
ୀ /999992729 22 77 1288ଶଭୁଶୀ ସିଂ ପି ଲାଲେମାହନ ସିଂ YVY1185586
ୀ /482730 35 77 1289ବନିତା େଭାଇ ସା ବାପୀ େଭାଇ YVY1325372
ୀ /502731 31 77 1290ସେୁଲାଚନା େଭାଇ ସା ସମୟ କମୁାର େଭାଇ YVY1325380

ପ ୁ /282732 24 77 1291ସନିୁଲ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY1328327
ପ ୁ /492733 19 77 1292େସାମନାଥ କମୁାର େଭାଇ ମା କମଳା େଦଈ YVY1328335
ୀ /582734 23 77 1293ଝୁମା େଭାଇ ପି ସ ର୍ପଭା େଭାଇ YVY1328343
ୀ /642735 30 77 1294ସରସତୀ େଭାଇ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଭାଇ YVY1328350
ୀ /582736 25 77 1295ସମିୁତା େଭାଇ ସା ବାଲିକି େଭାଇ YVY1328368
ୀ /452737 24 77 1296ପ ଜିନୀ େଭାଇ ସା ପଭାସ ର ନ ଦାସ YVY1328434

ପ ୁ /922738 20 77 1297ସତିୃ ର ନ ଦାସ ପି ସବିତା ଦାସ YVY1328442
ପ ୁ /602739 47 77 1298ବାବୁଲି େଭାଇ ପି ଗ ୁ ିଚା େଭାଇ YVY1328459
ୀ /852740 19 77 1299ସ ଂ ପଜ୍ଞା ଦାସ ପି ଅରୁଣ ଦାସ YVY1328491
ୀ /362741 58 77 1300େଲାଚନା ଦାସ ସା ମମତା ଦାସ YVY1328509

ପ ୁ /1992742 19 77 1301େସୗମଯ୍ ଶ ୁ୍ଭାଂଶ ୁେଶଖର ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ସାହୁ YVY1328517
ପ ୁ /012743 18 77 1302ଅବିନାଶ ରାଉତ ପି କାତିର୍କ ଚଂଦ ରାଉତ  YVY1337211
ୀ /1962744 29 77 1303ରାଜଶୀ ମଲିକ ସା ଜିେତ  ନାୟକ YVY1341742
ୀ /2112745 52 77 1304କିରଣବାଳା ରାଉତ ସା ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY1341759

ପ ୁ /2122746 36 77 1305ଜିେତ କମୁାର ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ YVY1341767
ୀ /152747 46 77 1306କମଳା ପାଣି ସା ଲାଲା ଇ ଜିତ ନାୟକ YVY1341783
ୀ /702748 23 77 1307ରୁନାଲି େସଠୀ ପି ରେମଶ ଚ  େସଠୀ YVY1344092

ପ ୁ /702749 23 77 1308େସଷେଦବ େଭାଇ ପି ମିନେକତନ ଦାସ YVY1344209
ପ ୁ /2750 28 78 1ଶେୁଭ ୁ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ ର େବେହରା YVY1077478
ୀ /.2751 32 78 2ଇ ିରା ବିେଶାଇ ସା ଅରବି  ବିେଶାଇ YVY0886937
ୀ /.2752 66 78 3କମଳା ପଧାନ ସା କରୁଣାକର ପଧାନ YVY0886911
ୀ /.2753 51 78 4ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ଅନିଲ କମୁାର ପଧାନ YVY0886879

ପ ୁ /.2754 49 78 5ଅନିଲ କମୁାର ପଧାନ ପି କରୁଣାକର ପଧାନ YVY0886903
ପ ୁ /.2755 43 78 6ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ ପି କରୁୁଣାକର ପଧାନ YVY0886861
ୀ /.2756 29 78 7ସଚିୁତା ପଧାନ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ YVY0886838
ୀ /.2757 37 78 8ମିନତୀ ସିଂ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସିଂ YVY0886960
ୀ /.2758 34 78 9େଗୗରୀ ସିଂ ସା ଇ ମଣୀ ସିଂ YVY0886796

ପ ୁ /02759 28 78 10ରବି ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YVY0886762
ୀ /02760 26 78 11ରିନା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YVY0886549

ପ ୁ /02761 42 78 12ହରି ସିଂ ପି ଜଗବ ୁ ସିଂ YVY0886598
ୀ /02762 40 78 13ଗୀତା ସିଂ ସା ହରି ସିଂ YVY0886572
ୀ /BANABID2763 38 78 14ମଇନା ସିଂ ସା ଚରଣ ସିଂ YVY0275107
ୀ /Bhadimul2764 28 78 15ଡଲି େବେହରା ସା ରାେଜଶ େବେହରା YVY1286020
ୀ /Bhadimul2765 35 78 16ବନିତା େଭାଇ ସା ବାପୀ େଭାଇ YVY1287325
ପ ୁ /Bhadimul2766 21 78 17ପଭ ନ ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି YVY1287317
ୀ /Bidhyadh2767 63 78 18ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ YVY1291277
ୀ /CUTTACK 2768 27 78 19ସି ା ନାଏକ ସା ନିେବସ ନାଏକ YVY1277342
ୀ /debendra2769 37 78 20ସବିତା ଦାସ ସା ସନୁୀଳ ଦାସ YVY1280221
ପ ୁ /debendra2770 35 78 21ପରୂେଣଂଦୂ ଦାଶ ପି ସାଧ ୁଦାଶ YVY1280049
ୀ /debendra2771 39 78 22ଉମିର୍ଳା େମାହ ା ସା ଭାରତ େମାହ ା YVY1278795
ପ ୁ /debendra2772 56 78 23କଟିଆ ନାଥ ପି କାଂଗାଳୀ ନାଥ YVY1280015
ୀ /Jagdish T2773 29 78 24ଉପାସନା ପେଟଲ ସା ଦୀପକ ପେଟଲ YBH1076033
ପ ୁ /KANHEIPU2774 25 78 25ବାଦଲ ବାହାଦୁର ପି ରାମ ବାହାଦୁର YVY1278332
ୀ /KANHEIPU2775 23 78 26କାଜଲ ପ ନାଯକ ମା ସବିତା ମହାପାତ  YVY1277490
ପ ୁ /kanheipu2776 20 78 27ସସୁୀଳ େଭାଇ ପି ବନମାଳୀ େଭାଇ YVY1280189
ୀ /KESHPUR2777 25 78 28ସକୁା ୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY1278548
ୀ /Kunheipu2778 23 78 29ସାରଥୀ େଭାଇ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ େଭାଇ YVY1286822

45 137/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /Kunheipu2779 57 78 30ବୃ ାବନ େସଠୀ ପି ପିତାମର େସଠୀ YVY1286129
ପ ୁ /Kunheipu2780 31 78 31କମୁାର େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ YVY1286186
ୀ /012781 24 78 32ସରିତା ରାଉତ ପି ଗଦାଧର ରାଉତ YVY0960898
ୀ /12782 66 78 33କା ନବାଳା େବେହରା ସା ସେୁରଂଦନାଥ େବେହରା OR/06/043/146012

ପ ୁ /22783 29 78 34ବିକମ ଖଟୁଆ ପି ବିଚିତାନ  ଖଟୁଆ YVY0656223
ୀ /SCIENTIS2784 46 78 35ଡ। ସଂଗୀତା ମହ। ି ସା ଡ। କମ  କମୁାର େବେହରା YVY1154657

ପ ୁ /042785 26 78 36ଚ କା  ନାଏକ ପି ବିର ନିାରାୟଣ ନାଏକ YVY0961714
ପ ୁ /42786 61 78 37ବିର ନିାରାୟଣ ନାଏକ ପି ମଧଶୁଦୂନ ନାଏକ OR/06/043/146290
ୀ /42787 56 78 38ପାବର୍ ତି ନାଏକ ସା ବିର  ିନାଏକ OR/06/043/146291
ୀ /42788 35 78 39ସ ର୍ଲତା ନାଏକ ପି ବିର ନିାରାୟଣ ନାଏକ YVY0069237
ୀ /52789 36 78 40ସନିୁତା ନାଏକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାଏକ YVY0656124
ୀ /52790 28 78 41େକୖେକୟୀ ନାଏକ ସା ମନୁ ନାଏକ YVY0656108
ୀ /62791 63 78 42ମାଳତୀ ସିଂ ସା ଗନୁା ସିଂ JTV1703578

ପ ୁ /62792 29 78 43ଚାକିସ ର୍ରାଜ ସିଂ ପି ଇ ମଣି ସିଂ YVY0499186
ପ ୁ /IV/72793 74 78 44ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପରିଡା YVY0845347
ୀ /82794 45 78 45ପଦାବତୀ ସିଂ ସା ଇଂଦମଣି ସିଂ OR/06/043/146100

ପ ୁ /92795 65 78 46ସ ିଦାନ  ଦାସ ପି ବୀଣାକର ଦାସ OR/06/043/146116
ୀ /92796 58 78 47ପଭାବତି ଦାସ ସା ସ ିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/146117

ପ ୁ /92797 40 78 48ଅମେର  ଦାସ ପି ସ ିତାନ  ଦାସ JTV1526672
ୀ /92798 31 78 49ମିନତି ନାଏକ ସା ରାେଜଶ ନାଏକ YVY0777474

ପ ୁ /102799 30 78 50ଶେୁରଶ ନାଏକ ପି ଅେଶାକ ନାଏକ YVY0961250
ପ ୁ /102800 31 78 51ଭୁବନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୁ YVY0655902
ପ ୁ /112801 59 78 52ଭା ର ଚ  ପାତ ପି ନିର ନ ପାତ YVY0387738
ପ ୁ /Flat No.32802 59 78 53ପକାଶ କର ପି ସଧୁା ରଂଜନ କର YVY0655555
ୀ /122803 27 78 54ପଦିନୀ ସାହୁ ସା ଉେପ  ଖୁ ିଆ YVY1280155
ୀ /132804 56 78 55ସୀମା ରାୟ ସା ପକାଶ କର YVY0656207
ୀ /152805 34 78 56ସରିତାଜ େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ବାରି ଖଁା YVY0657171

ପ ୁ /162806 30 78 57କାଦୁ ମମୁ ୁର୍ ପି ଲାୱା ମମୁ ୁର୍ YVY0655977
ୀ /172807 65 78 58ମାୟାବିନୀ େଜନା ସା ପସନନ୍ କମୁାର ପରିଡା OR/06/043/146172
ୀ /192808 31 78 59ମିନତୀ ନାଏକ ସା ଚ ା ନାଏକ YVY0886663

ପ ୁ /192809 30 78 60ଶୀନିବାସ ନାଏକ ପି ବଂଶଧିର ନାଏକ YVY0655803
ପ ୁ /192810 28 78 61ଟୁନୁ ନାଏକ ପି ବଂଶଧିର ନାଏକ YVY0657478
ୀ /192811 26 78 62ସରସତୀ ନାଏକ ସା ଶୀନିବାସ ନାଏକ YVY0886721

ପ ୁ /202812 72 78 63ନରଶଂିହ ଚରଣ ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ OR/06/043/146190
ୀ /202813 69 78 64ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ନରଶଂିହ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/146191

ପ ୁ /202814 47 78 65ପଭାତ ର ନ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/146192
ପ ୁ /202815 39 78 66ସବୁତ ର ନ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ଦାସ JTV1526755
ୀ /212816 42 78 67ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ପଭାତ ରଂଜନ ଦାସ YVY0697409
ୀ /212817 30 78 68ଆନସୀ ତୀକର୍ ୀ ସା ଚିନୟ ପ ନାୟକ YVY1291194

ପ ୁ /222818 35 78 69େଖଲା ମାଝି ପି ସଂଖାରୀ ମାଝି YVY0387639
ପ ୁ /222819 35 78 70ଦୁଲାରାମ ମାଝୀ ପି ଶ ାର ମାଝୀ YVY0069252
ୀ /232820 26 78 71ସାଗତୀକା ଦାସ ସା ସାମଏୁଲ ଦାସ YVY0960930

ପ ୁ /232821 26 78 72ରଶି ର ନ ଦାସ ପି ହୃଶେିକଷ ଦାସ YVY0960880
ୀ /232822 27 78 73ସାଗରୀକା ଦାଶ ପି ସଧୁାକର ଦାଶ YVY0656678
ୀ /242823 30 78 74ସଚିୁତା ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0655589
ୀ /242824 27 78 75ସଭୁଦା ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0655597

ପ ୁ /242825 27 78 76େସାମନାଥ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0655605
ୀ /252826 38 78 77ଲାବନଯ୍ବତୀ ଦାସ ସା ବୂ ୍ଦାବନ ଦାସ YVY0387654

ପ ୁ /252827 33 78 78ବୃ ାବନ ଦାସ ପି ଅଧମ ଦାସ YVY0387647
ପ ୁ /262828 63 78 79ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/146646
ପ ୁ /262829 28 78 80େରାଶନ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY1011618
ୀ /272830 34 78 81ମଧସିୁତା ବାରିକ ପି ଭବାନି ଶ ର ଦାସ YVY0729681
ୀ /272831 60 78 82କ ରୁୀ ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/043/146263
ପ ୁ /272832 44 78 83ଭବନୀ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0729673
ପ ୁ /272833 41 78 84ଉମାଶ ର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV1526631
ୀ /272834 38 78 85ବିଦଯ୍ତୁପଭା ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0729822
ପ ୁ /282835 29 78 86ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ େବେହରା XWP0359299
ପ ୁ /282836 32 78 87ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ ପି ସେୁର  ପାତ YVY0655779
ୀ /292837 42 78 88ଜି ଚ ାୱତି . ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0886747
ୀ /292838 41 78 89ଲିଜା ବିଶାଳ ପି ମରୁଲୀଧର ବିଶାଳ YVY0067843
ପ ୁ /292839 48 78 90ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନ  ଚରଣ ନାୟକ YVY0067850
ୀ /HOUSE NO2840 34 78 91ପଭାତୀ ସାହୁ - ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY1154897
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ୀ /302841 66 78 92ଜି ରାଧା ସା ଜି. େକ. ଏନ୍. ରାଓ YVY0655639
ପ ୁ /302842 69 78 93ଜି. େଜ. ଏନ ରାଓ ପି ଜି. େଜ. େକ. ଆର. େକ ରାଓ YVY0655613
ପ ୁ /302843 27 78 94ପଶ ୁର୍ରାମ ସାହୁ ପି ପଣୂର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0777482
ପ ୁ /312844 51 78 95ସ ିବ େବାଷ ପି ସାଧନ କମୁାର େବାଷ YVY0067868
ୀ /312845 60 78 96ନମିତା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/146647
ୀ /312846 29 78 97ଇତିଶୀ େସଠୀ ପି ଜଗବ ୁ େସଠୀ YVY0499228

ପ ୁ /312847 66 78 98ଜଗବ ୁ େସଠୀ ପି ବାବାଜୀ େସଠୀ OR/06/043/146278
ୀ /312848 54 78 99ଆରତୀ େସଠୀ ସା ଜଗବଂଧ ୁେସଠୀ OR/06/043/146279
ୀ /312849 49 78 100ଅମିକା େସଠୀ ସା ସଂଜୀବ େବାଷ JTV2678027
ୀ /312850 33 78 101ଅନୁସିତା େସଠୀ ପି ଜଗବ ୁ େସଠୀ YVY0274894
ୀ /322851 35 78 102ପ ୁ ା ଳି ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY0657106

ପ ୁ /332852 59 78 103ଅରବି  େଜନା ପି ଯଧିୁ ିର େଜନା OR/06/043/146611
ୀ /332853 50 78 104ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ଅରବି  େଜନା OR/06/043/146612
ୀ /332854 29 78 105ଅ ର୍ନା େଜନା ପି ଅରବି  େଜନା YVY0499285
ୀ /332855 28 78 106ଆରାଧନା େଜନା ପି ଅରବି  େଜନା YVY0719591
ୀ /342856 41 78 107ସାଲେଗ ମମୁ ୁର୍ ସା ଗେଜ  ମମୁ ୁର୍ JTV1692235

ପ ୁ /342857 63 78 108ପସନନ୍  ନାୟକ ପି ସବାରି ନାୟକ JTV1692144
ୀ /342858 53 78 109େବୖେଦହୀ ନାୟକ ସା ପସନନ୍  ନାୟକ JTV1717693

ପ ୁ /342859 68 78 110ଅଚଯ୍ତୁ ପାତ ପି ଲି ରାଜ ପାତ JTV1692169
ୀ /342860 63 78 111ପମିଳା ପାତ ସା ଅଚଯ୍ତୁା ପାତ JTV1692151

ପ ୁ /342861 46 78 112ବିଚିତ ପାତ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ପାତ JTV1692128
ପ ୁ /342862 44 78 113ଆରତ ପାତ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ପାତ JTV1692292
ୀ /342863 41 78 114ରୀନା ପାତ ସା ବିଚିତ ପାତ JTV1692110
ୀ /342864 34 78 115ସମିୁତା ପାତ ସା ଆରତ ପାତ YVY0729640

ପ ୁ /342865 25 78 116େକୖଳା ଚ  ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0960914
ପ ୁ /342866 54 78 117ରବି ସିଂ ପି ଗ ା ସିଂ YVY0729855
ୀ /342867 53 78 118ପମା ସିଂ ସା ରଘ ୁସିଂ YVY0067884
ୀ /342868 50 78 119ରତନୀ ସିଂ ସା ରବି ସିଂ YVY0729798

ପ ୁ /342869 32 78 120ସମା ସିଂ ପି ରଘ ୁସିଂ YVY0729657
ୀ /342870 30 78 121ଆଶା ସିଂ ସା ସମା ସିଂ YVY0886812
ୀ /352871 55 78 122ଆସା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ବାରିଖଁା OR/06/043/146303

ପ ୁ /352872 68 78 123ଅବଦୁଲ ରସିଦ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଖଁା OR/06/043/146302
ୀ /362873 31 78 124େରଖା ସିଂ ସା ବିନୁ ସିଂ YVY0656181

ପ ୁ /382874 21 78 125ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି େଜନା ମା ନିହାରିକା େଜନା YVY1163773
ୀ /392875 61 78 126ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ବୁଲୁ ନାୟକ OR/06/043/146107

ପ ୁ /392876 39 78 127ଲକ୍ଷୀଧର ସିଂ ପି ପଦିପ ସିଂ JTV1692383
ୀ /392877 35 78 128ସ ର୍ଲତା ସିଂ ସା ପ ାନନ ସିଂ YVY0067900

ପ ୁ /392878 33 78 129ରଜନୀକା  ସିଂ ପି ପଦୀପ ସିଂ YVY0203091
ୀ /402879 30 78 130ଅପିର୍ତା ମହାପାତ ପି ଧୁବ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0656629

ପ ୁ /412880 44 78 131ରବି  କମୁାର ସିଂ ପି ଗନୁା ସିଂ JTV1666635
ୀ /412881 34 78 132ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ପି ଗନୁା ସିଂ YVY0274928
ପ ୁ /422882 68 78 133ଲଳିତ ପଧାନ ପି ଉ ବ ପଧାନ OR/06/043/146407
ୀ /422883 64 78 134ବିମଳା ପଧାନ ସା ଲଳିତ ପଧାନ OR/06/043/146408

ପ ୁ /422884 48 78 135େଶଷେଦବ ପଧାନ ପି ଲଳିତ ପଧାନ JTV1526516
ୀ /432885 56 78 136ଚା  ସିଂ ସା ଗରୁୁବା ସିଂ OR/06/043/146411
ୀ /442886 42 78 137ଲକ୍ଷୀପିୟା ସିଂ ସା ରବି  କମୁାର ସିଂ JTV1666643

ପ ୁ /452887 25 78 138ଅେ ର୍ ୁ ମହାରଣା ପି ଶା ନୁ ମହାରଣା YVY1078260
ପ ୁ /452888 38 78 139ରାଜୁ ସିଂ ପି କାଲା ସିଂ OR/06/043/146425
ୀ /452889 36 78 140ସକୁା ି ସିଂ ସା ବିପ ସିଂ YVY0067926
ୀ /452890 35 78 141ମାନ ସିଂ ସା କାଳ ି ଚରଣ ସିଂ YVY0067918
ୀ /462891 38 78 142ଅନୁସୟା ସାହୁ ପି ଅପ ିର୍ ସାହୁ JTV1692920
ପ ୁ /462892 34 78 143ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅପ ିର୍ ସାହୁ JTV2677888
ପ ୁ /472893 71 78 144ଅନ ଚରଣ ମାଝି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମାଝି OR/06/043/146304
ୀ /472894 66 78 145ଅନୁପମା ମାଝି ସା ଅନ  ଚରଣ ମାଝି OR/06/043/146305
ୀ /472895 28 78 146ଲିଜା ପାତ ପି ପଫଲୁ ପାତ YVY0777490
ୀ /482896 29 78 147ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ହଁାସଦା ପି ଭଗବାନ ହଁାସଦା YVY0499954
ୀ /482897 71 78 148ଶକୁମଣୀ ହାଂସଦା ସା ଭଗବାନ ହାଂସଦା JTV1692367
ପ ୁ /482898 69 78 149ଭଗବାନ ହାଂସଦା ପି େମାହନ ହାଂସଦା JTV1692359
ପ ୁ /482899 35 78 150ଶତୃଘନ ହଁାସଦା ପି ଭଗବାନ ହଁାସଦା YVY0067942
ପ ୁ /492900 54 78 151ଅରୁଣ କମୁାର ପରିଡା ପି ପଭାକର ପରିଡା YVY0657288
ପ ୁ /502901 22 78 152ତୁଷାର ବି ୁ ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ YVY1124221
ୀ /502902 31 78 153ନିହାରିକା େବହୁରା ପି ଶରତ କମୁାର େବହୁରା YVY0656249
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ପ ୁ /502903 26 78 154ଶାଶତ େଲ ା ପି ଶୀକା  େଲ ା YVY0961508
ପ ୁ /512904 48 78 155ହି ୁ େସାେରନ୍ ପି କଆୁଁର େସାେରନ୍ JTV1716281
ୀ /512905 45 78 156ଲକ୍ଷୀ େସାେରନ୍ ସା ହି ୁ େସାେରନ୍ JTV1692177

ପ ୁ /522906 60 78 157ଶଧୁାକର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ OR/06/043/146583
ପ ୁ /522907 29 78 158ବରଦା ପସାଦ ଦାଶ ପି ସଧୁା କର ଦାଶ YVY0499293
ପ ୁ /522908 26 78 159େଲାହିତ ପସାଦ କହଁର ପି ପଶା  କମୁାର କହଁର YVY0961300
ୀ /522909 37 78 160ମାତା ମମତା ସା ଏମ୍.ତିନାଥ ପଧାନ YVY0961011
ୀ /522910 57 78 161ବିଣାପାଣି ପ ା ସା ସଧୁାକର ଦାସ OR/06/043/146584

ପ ୁ /522911 48 78 162ଏମ୍.ତିନାଥ ପଧାନ ପି ମାତା ସିମାଦୀ ପଧାନ YVY0961045
ପ ୁ /532912 70 78 163ରଂଜିତ କମୁାର େଘାଷ ପି ନେରଶ ଚ  େଘାଷ OR/06/043/146349
ପ ୁ /532913 49 78 164ଅଭିଜିତ େଘାଷ ପି ରଂଜିତ କମୁାର େଘାଷ OR/06/043/146595
ପ ୁ /532914 39 78 165ମ ିତ କମୁାର େଘାଷ ପି ଆର.େକ େଘାଷ JTV1526847
ପ ୁ /542915 68 78 166ଡ.ଏସ୍.ଏନ୍ ତିୱାରୀ ପି ରାମଅଧର ତିୱାରୀ OR/06/043/146596
ୀ /542916 59 78 167କି ା ତିୱାରୀ ସା ଡ ଏସ ଏନ ତିୱାରୀ OR/06/043/146620

ପ ୁ /542917 44 78 168ଜିେତ  ତିୱାରୀ ପି ଡ ଏସ ଏନ ତିୱାରୀ JTV1526557
ୀ /552918 24 78 169ଶୀଲି ା ପାତ ପି ଯାବହରଲାଲ ପାତ YVY1077296
ୀ /552919 56 78 170ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ସାମଲ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ସାମଲ YVY0657361
ୀ /552920 34 78 171ପିୟା ା ସାମଲ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାମଲ YVY0657437

ପ ୁ /552921 31 78 172ସ ୀପ କମୁାର ସାମଲ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାମଲ YVY0657403
ପ ୁ /562922 69 78 173ଡି.ପି ସିଂ ପି ଶୀ ରାମ ସିଂ OR/06/043/148408
ୀ /562923 62 78 174ଶକୁ ଳା ସିଂ ସା ଡି ପି ସିଂ YVY0067967
ୀ /562924 34 78 175ନିଶତିା ସିଂ ପି ଡଃ.ଡି ପି ସିଂ YVY0067959
ୀ /572925 49 78 176ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ରବି ସିଂ JTV1692193
ୀ /582926 63 78 177ମନିୁ େଦଇ ସା ଦାଶରଥି ସିଂ OR/06/043/148008
ୀ /582927 34 78 178ଚିତିତା ଦ ସା ଅଭିେଶକ ଦ YVY0960989
ୀ /582928 68 78 179ଜୟ ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ମିହିର ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟା YVY0961151
ୀ /582929 42 78 180ଶବିାନୀ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟା ସା େସୗରଭ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟା YVY0961334

ପ ୁ /582930 46 78 181ନିତଯ୍ାନ  ସିଂ ପି ଦାଶରଥୀ ସିଂ OR/06/043/149120
ୀ /582931 41 78 182ଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ପି ଦାସରଥି ସିଂହ YVY1170935
ୀ /582932 23 78 183ରୀଟା ସିଂହ ପି ନୀତିଆ ସିଂହ YVY1169747
ୀ /592933 66 78 184ଗରୁୁବାରୀ େଦଇ ସା ଛାଟିଆ ସିଂ OR/06/043/148012
ୀ /592934 46 78 185େନତ େଦଇ ସା ପା  ୁସିଂ OR/06/043/148014
ୀ /592935 33 78 186ଗମୁୀ ସିଂ ସା ବୁଦୁ ସିଂ YVY0067983
ୀ /602936 69 78 187ନୀଲମନୁୀ େଦଇ ସା େଦେବ  ସିଂ OR/06/043/148018

ପ ୁ /602937 76 78 188େଦେବ  ସିଂ ପି ନୁରା ସିଂ OR/06/043/148017
ୀ /602938 36 78 189କନକଲତା ସିଂ ପି େଦେବ  ସିଂ YVY0887174
ୀ /612939 79 78 190ସମୁତୀ େଦଇ ସା ମ ଲ ସିଂ OR/06/043/148022

ପ ୁ /622940 51 78 191ସରିୁଆ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ JTV1526193
ୀ /622941 41 78 192ଗମୁୀ ସିଂ ସା ସରିୁଆ ସିଂ JTV1526201
ୀ /622942 25 78 193ସାବିତୀ ସିଂ ପି ସରିୁୟା ସିଂ YVY1148964
ୀ /632943 51 78 194ଚ ା େଦଇ ସା ରାଇ ା ସିଂ OR/06/043/148042
ୀ /642944 52 78 195ମିନି େଦଇ ସା କାଲା ସିଂ OR/06/043/148052
ୀ /652945 56 78 196କନିୁ େଦଇ ସା ଲାୱା ମମୁ ୁର୍ OR/06/043/148056

ପ ୁ /652946 63 78 197ଲାୱା ମମୁ ୁର୍ ପି କା ୁ ମମୁ ୁର୍ OR/06/043/148055
ୀ /662947 35 78 198କଲଯ୍ାଣୀ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକ୍ଯ େଭାଇ YVY1277060
ୀ /662948 58 78 199ଅମରି େଦଇ ସା ଶ ର ପାତ OR/06/043/148059

ପ ୁ /662949 63 78 200ଶ ର ପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ପାତ OR/06/043/148058
ୀ /672950 28 78 201ସପୁୀତି ମ ରୀ ସା ମାନସ କମୁାର େଭାଇ YVY1278720

ପ ୁ /672951 32 78 202ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ YVY0960963
ୀ /672952 41 78 203େଜମା ସିଂ ସା ପଭାକର ସିଂ YVY0068023
ପ ୁ /682953 63 78 204ନାକ ରାଉତ ପି ଶକୁ ରାଉତ OR/06/043/148060
ୀ /682954 61 78 205ପମିଲା ରାଉତ ସା ନାକ ରାଉତ OR/06/043/148061
ପ ୁ /682955 34 78 206ମିଟୁ ରାଉତ ପି ନାକ ରାଉତ JTV2679785
ୀ /692956 61 78 207ଶୀମତୀ େଦଇ ସା ବୁ ିଆ ରାଉତ OR/06/043/148063
ପ ୁ /692957 63 78 208ବୁ ିଆ ରାଉତ ପି ଗଣୁନିଧି ରାଉତ OR/06/043/148062
ୀ /692958 45 78 209ଭାରତୀ ରାଉତ ପି ବୁ ିଆ ରାଉତ OR/06/043/148064
ପ ୁ /692959 40 78 210ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଉତ ପି ବୁଧିଆ ରାଉତ YVY0068031
ୀ /692960 27 78 211ଭବାନି ରାଉତ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ରାଉତ YVY0657270
ପ ୁ /702961 46 78 212ବୁ ରୁାମ ସିଂ ପି ପା  ୁସିଂ JTV1666692
ପ ୁ /702962 41 78 213ରାଧାେମାହନ ସିଂ ପି ସକୁ ସିଂ JTV1668995
ୀ /702963 41 78 214ସରସତୀ ସିଂ ସା ଚାଟିଆ ସିଂ JTV1666650
ପ ୁ /702964 40 78 215ଛାଟିଆ ସିଂ ପି ଶକୁ ସିଂ JTV1692714
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ପ ୁ /702965 38 78 216ରାମ ସିଂ ପି ଶକୁ ସିଂ JTV1692664
ପ ୁ /702966 35 78 217ମନୁା ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ YVY0068056
ପ ୁ /702967 32 78 218ପା ବ ସିଂ ପି ସକୁ ସିଂ YVY0068049
ପ ୁ /712968 76 78 219ଶ ାଇ େସାେରନ ପି ଫାତୁ େସାେରନ OR/06/043/148067
ୀ /732969 67 78 220ହାରାମଣୀ େଦଇ ସା ଜେଟଶର ଖଟୁଆ JTV1692607

ପ ୁ /732970 48 78 221ବିଚିତା ନ  ଖଟୁଆ ପି ଜେଟଶର ଖଟୁଆ JTV1692227
ୀ /732971 47 78 222ମ ଲୁତା ଖଟୁଆ ସା ବିଚିତାନ  ଖଟୁଆ JTV1692615

ପ ୁ /732972 48 78 223ବିଶନାଥ ସିଂ ପି ଇ ମଣି ସିଂ OR/06/043/148078
ୀ /732973 49 78 224ବାଲୀ ସିଂ ସା ବିଶନାଥ ସିଂ YVY0068080

ପ ୁ /732974 31 78 225ଇ ମଣି ସିଂ ପି ବିଶନାଥ ସିଂ YVY0499301
ପ ୁ /742975 66 78 226ଅଭିରାମ ଟୁଡୁ ପି ରଘ ୁଟୁଡୁ JTV1526219
ୀ /742976 61 78 227ସଗିୁ ଟୁଡୁ ସା ଅଭିରାମ ଟୁଡୁ JTV1596089

ପ ୁ /742977 30 78 228ରଘନୁାଥ ତୁଡୂ ପି ଅଭିରାମ ତୁଡୂ YVY1169721
ପ ୁ /742978 28 78 229ମେହସର ଟୁଡୂ ପି ଅଭିରାମ ଟୁଡୂ YVY1148923
ୀ /742979 27 78 230ମାମା ତୁଡୂ ସା ରଘନୁାଥ ତୁଡୂ YVY1170901
ୀ /752980 56 78 231ବାସ ି ଖିଲାରୀ ସା ଧୀେର  ଖିଲାରୀ OR/06/043/148075

ପ ୁ /752981 26 78 232କା ିର୍କ ଖିଲାରୀ ପି ଧୀେରଦ ଖିଲାରୀ YVY1215813
ୀ /752982 22 78 233ନମିତା ଖୀଲାରୀ ସା କା ିର୍କ ଖୀଲାରୀ YVY1166065
ୀ /762983 76 78 234କନିୁ ବାରିକ ସା ବାଉରୀବ ୁ ବାରିକ OR/06/043/148086

ପ ୁ /772984 59 78 235ଫକୀର ଚରଣ ସାହୁ ପି ବଳଭଦ ସାହୁ OR/06/043/148087
ପ ୁ /782985 38 78 237ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ YVY0068114
ପ ୁ /792986 68 78 238ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ OR/06/043/148094
ୀ /792987 58 78 239ବାଉରୀ ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/148095

ପ ୁ /792988 35 78 240ସେୁବାଧ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0068148
ୀ /802989 28 78 241ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ େଭାଇ ସା ସେରାଜ େଭାଇ YVY1274067

ପ ୁ /802990 66 78 242ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV1526391
ୀ /802991 60 78 243ବାସ ି ଦାସ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/148097

ପ ୁ /802992 24 78 244ନିରାକାର ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ YVY1011576
ପ ୁ /812993 47 78 245ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ OR/06/043/148104
ୀ /812994 45 78 246ରଜନୀ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV1526151
ୀ /822995 39 78 247ସ ୀତା ନାଏକ ସା ବିଶନାଥ ନାଏକ YVY1011527

ପ ୁ /822996 58 78 248ମାକର୍  ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ OR/06/043/148105
ୀ /822997 53 78 249କନକଲତା ନାୟକ ସା ମର୍ାକ  ନାୟକ OR/06/043/148106

ପ ୁ /822998 32 78 250େକଦାର ନାୟକ ପି ମାକର୍  ନାୟକ YVY0068171
ପ ୁ /822999 28 78 251ଶା ନୁ ନାୟକ ପି ମାକର୍  ଚରଣ ନାୟକ YVY0499319
ୀ /823000 23 78 252ମୀଲଇରାଣୀ ରାଉତ ସା େକଦାର ନାୟକ YVY1169796
ୀ /833001 28 78 253ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି େଗାବି ଚ  େବେହରା YVY0499327
ୀ /833002 25 78 254ଗୀତା ଳି େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YVY0886630
ୀ /833003 25 78 255କାଦମିନୀ ବିଶାଳ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ବିଶାଳ YVY0886622

ପ ୁ /843004 63 78 256ବୁ ିମ  ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ OR/06/043/148109
ପ ୁ /853005 66 78 257େମଘନାଦ ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ OR/06/043/149151
ପ ୁ /863006 78 78 258ବିର  ିେବଜ ପି ସରୁ େବଜ OR/06/043/148113
ପ ୁ /873007 58 78 259ସନିୁଆ େଦହୁରୀ ପି େଗାବି  େଦହୁରୀ OR/06/043/148116
ୀ /873008 55 78 260ଜାନକୀ େଦହୁରୀ ସା ସନିୁଆ େଦହୁରୀ OR/06/043/148117

ପ ୁ /873009 36 78 261ମେନାଜ େଦହୁରୀ ପି ସନିୁଆ େଦହୁରୀ YVY0068189
ୀ /873010 30 78 262ସାତୀଶୀ େଦହୁରୀ ସା ମେନାଜ େଦହୁରୀ YVY0864215

ପ ୁ /873011 29 78 263ସ ୟ କମୁାର େଦହୁରି ପି ସନିୁଆ େଦହୁରି YVY0499384
ପ ୁ /873012 66 78 264ନ  ସାହୁ ପି ନାଥ ସାହୁ YVY0887273
ୀ /873013 51 78 265ଶୀମତୀ ସାହୁ ସା ନ କିେଶାର ସାହୁ JTV2677961
ପ ୁ /873014 43 78 266ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୁ YVY0887257
ୀ /873015 42 78 267ଦମୟ ି ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0887240
ପ ୁ /873016 35 78 268ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୁ YVY0887224
ୀ /883017 54 78 269ରିନାକି୍ଷ ପାତ ସା ଭା ର ଚ  ପାତ YVY0387746
ପ ୁ /883018 63 78 270ପଭାକର ସାହୁ ପି ମହୁର ସାହୁ OR/06/043/148120
ୀ /883019 58 78 271କମଳା ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ OR/06/043/148121
ୀ /903020 52 78 272ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା େଶଷେଦବ ପ ୃ ି OR/06/043/148135
ପ ୁ /903021 33 78 273ଉ ଳଜିତ ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ YVY0274951
ୀ /913022 45 78 274ଅତର ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/043/148138
ପ ୁ /913023 64 78 275େଗୗରା  ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ OR/06/043/148137
ୀ /923024 61 78 276ନୟନା େଦଇ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ କଅଁର OR/06/043/148140
ପ ୁ /923025 63 78 277ସତଯ୍ନାରାୟଣ କଅଁର ପି ଗ ାଧର କଅଁର OR/06/043/148139
ୀ /923026 40 78 278ଉସାସିନୀ କଅଁର ସା ନିରାକାର କଅଁର JTV1692540
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ପ ୁ /923027 36 78 279ଚ ନ ରଂଜନ କଅଁର ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ କଅଁର YVY0068205
ୀ /923028 35 78 280ସ ଯ୍ାରାଣୀ କଅଁର ସା ଚ ନ କମୁାର କଅଁର YVY0068213

ପ ୁ /923029 46 78 281ନିରାକାର କଅୁଁର ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ କଅୁଁର JTV1692581
ପ ୁ /923030 41 78 282ର ନ କମୁାର କଅୁଁର ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ କଅୁଁର JTV1692557
ପ ୁ /933031 59 78 283ପଫଲୁ ପାତ ପି ସନାତନ ପାତ OR/06/043/148143
ୀ /933032 47 78 284ପତିମା ପାତ ସା ପଫଲୁ ପାତ JTV1692672

ପ ୁ /943033 69 78 285ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଚ ମଣି ବାରିକ YVY1124270
ପ ୁ /943034 68 78 286ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଚ ମଣି ବାରିକ OR/06/043/148148
ୀ /943035 62 78 287ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ YVY1124296
ୀ /943036 59 78 288ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ OR/06/043/148149

ପ ୁ /943037 29 78 289ନିମର୍ାଲଯ୍ ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ YVY0499392
ୀ /953038 46 78 290ସରସତୀ ମାଝି ସା ରାମଚ  ମାରା ି YVY0068221

ପ ୁ /953039 69 78 291ସ ୁ ରା ମାରା ି ପି ରାେମଶର ମାରା ି OR/06/043/148162
ପ ୁ /953040 58 78 292ଜଗ ୁମାରା ି ପି ରାେମଶର ମାରା ି OR/06/043/148157
ୀ /953041 47 78 293ଗରୁୁବାରୀ ମାରା ି ସା ଜଗ ୁମାରା ି OR/06/043/148158

ପ ୁ /953042 46 78 294ରାମଚ  ମାରା ି ପି ସ ୁ ରା ମାରା ି OR/06/043/148164
ପ ୁ /953043 44 78 295ସମାଏ ମାରା ି ପି ସ ୁ ରା ମାରା ି OR/06/043/149171
ୀ /953044 39 78 296ଶସିତା ମାରା ି ପି ଜଗ ୁମାରା ି YVY0068239

ପ ୁ /953045 34 78 297ପ ୂ ର୍ଚ  ମାରା ି ପି ସ ୁ ରା ମାରା ି JTV2677854
ପ ୁ /953046 31 78 298ଜଗନନ୍ ାଥ ମାରା ି ପି ସ ୁ ରା ମାରା ି YVY0274969
ପ ୁ /953047 31 78 299ଅ ୁର୍ନ ମାରା ି ପି ଜଗ ୁମାରା ି YVY0729715
ପ ୁ /953048 48 78 300େଚୖତନଯ୍ ପସାଦ ମମୁ ୁର୍ ପି ଦିବାକର ମମୁ ୁର୍ YVY0068247
ପ ୁ /963049 53 78 301ଅଭୟ କମୁାର ଦୀକ୍ଷିତ ପି ବାଳକୃ  ଦୀକ୍ଷୀତ YVY1011543
ୀ /963050 19 78 302ଅପିର୍ତା ଦୀକ୍ଷିତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦୀକ୍ଷିତ YVY1275395

ପ ୁ /963051 20 78 303ଶ୍ଯାମାପସାଦ ମହାରଣ। ପି ପଭାତ ଚଂଦ ମହାରାଣା YVY1274018
ୀ /963052 51 78 304େଶୖଳବାଳା ଶକୁା ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦୀକ୍ଷିତ୍ JTV2678100
ୀ /973053 66 78 305ମକୁ୍ତା େହମମ ସା ନାରାୟଣ େହମମ JTV1526284

ପ ୁ /983054 83 78 306ନାଦୁରା ସିଂ ପି କଆୁଁର ସିଂ OR/06/043/148184
ପ ୁ /983055 38 78 307ବାଇଧର ସିଂ ପି ନାଦୁରା ସିଂ JTV1596253
ୀ /993056 29 78 308େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ YVY0657452
ୀ /1003057 75 78 309ତିରିକି େଦଇ ସା ରାମଚ  ସିଂ JTV1692532

ପ ୁ /1003058 68 78 310ପା ବ ସିଂ ପି ବା ା ସିଂ OR/06/043/148203
ୀ /1003059 45 78 311ନୀଲମନିୁ ସିଂ ସା ପା ବ ସିଂ OR/06/043/148204

ପ ୁ /1003060 39 78 312ସାବନା ସିଂ ପି ରାମ ଚ  ସିଂ JTV1668987
ୀ /1003061 34 78 313ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସିଂ ପି ପା ବ ସିଂ YVY0068254
ୀ /1003062 33 78 314କନିୁ ସିଂ ସା ରାଜୁ ସିଂ YVY0274977

ପ ୁ /1013063 53 78 315େଗାପାଳ ପଧାନ ପି ଅମିର ପଧାନ YVY0203109
ୀ /1013064 45 78 316ବାସ ି ପଧାନ ସା େଗାପାଳ ପଧାନ YVY0068262
ୀ /1013065 32 78 317ମନୀ ପଧାନ ପି େଗାପାଳ ପଧାନ YVY0068270

ପ ୁ /1023066 69 78 318ମାଧବ ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ YVY0068288
ୀ /1023067 56 78 319ମନୀ ପଧାନ ସା ମାଧବ ପଧାନ YVY0068304
ୀ /1023068 34 78 320କନୁୀ ପଧାନ ପି ମାଧବ ପଧାନ YVY0068312

ପ ୁ /1023069 33 78 321ରବି  ପଧାନ ପି ମାଧବ ପଧାନ YVY0068296
ପ ୁ /1023070 44 78 322ସବୁାସଚ  ପଧାନ ପି କାେମଶର ପଧାନ OR/06/043/148202
ୀ /1043071 63 78 323ବାସ ି ମାରା ି ସା ବନମାଳି ମାରା ି OR/06/043/148209

ପ ୁ /1043072 53 78 324ହରିହର ମାରା ି ପି ମ ଲ ମାରା ି YVY0068338
ୀ /1043073 44 78 325ସବିତା ମାରା ି ସା ହରିହର ମାରା ି YVY0068320

ପ ୁ /1043074 34 78 326ରଥ ମାରା ି ପି ବନମାଳୀ ମାରା ି JTV2677862
ପ ୁ /1043075 31 78 327ମାନ ସିଂ ମାରା ି ପି ବନମାଳୀ ମାରା ି YVY0274985
ପ ୁ /1053076 21 78 328େସୗମଯ୍ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ସ ୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1117076
ୀ /1053077 61 78 329ପରବାସୀ ସିଂ ସା ଅଭିରାମ ସିଂ OR/06/043/148215
ପ ୁ /1053078 48 78 330ପଦୀପ ସିଂ ପି ଅଭିରାମ ସିଂ OR/06/043/148216
ପ ୁ /1053079 45 78 331ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ ପି ଅଭିରାମ ସିଂ JTV1596196
ପ ୁ /1063080 56 78 332ଗିରିଶ ଚ  ଦାଶ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାଶ YVY0961276
ୀ /1063081 51 78 333ତନୁଜା ଦାଶ ସା ଗିଗିଶ ଚ  ଦାଶ YVY0961227
ପ ୁ /1063082 34 78 334ଅେଶାକ ନାଏକ ପି ସଦାନ  ନାଏକ YVY1011592
ୀ /1063083 26 78 335ବିମଳା ନାଏକ ସା ସମୀର ନାଏକ YVY1011584
ୀ /1063084 31 78 336କେ ଇ ନାଏକ ସା ଅେଶାକ ନାଏକ YVY0657262
ପ ୁ /1063085 27 78 337ସମୀର ନାଏକ ପି ସଦାନ  ନାଏକ YVY0657247
ୀ /1073086 58 78 338ସରୁବାଲି େହମମ ସା ମହା ି େହମମ OR/06/043/148211
ପ ୁ /1073087 40 78 339େବୖଦଯ୍ନାଥ େହମମ ପି ମହା ି େହମମ JTV1596238
ୀ /1083088 28 78 340ଟିକି ମମୁ ୁର୍ ପି ଲାୱା ମମୁ ୁର୍ YVY0656264
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ପ ୁ /1093089 58 78 341ଦେଲଇ ସିଂ ପି େଛାଟା ସିଂ OR/06/043/148212
ୀ /1093090 56 78 342ନମି ସିଂ ସା ଦେଳଇ ସିଂ OR/06/043/148213

ପ ୁ /1093091 40 78 343ରାମଚ  ସିଂ ପି ଦେଳଇ ସିଂ JTV1692722
ୀ /1103092 56 78 344ସାର େଦଈ ସା ରାମ ରାଉତ OR/06/043/149141
ୀ /1113093 58 78 345ଲଳିତା େଦଇ ସା ବିଷ ରାଉତ JTV1596212

ପ ୁ /1113094 43 78 346ବସ  କମୁାର ଖିଲାର ପି ବିଶ ଖିଲାର JTV1596121
ପ ୁ /1113095 40 78 347ଅେଶାକ କମୁାର ଖିଲାର ପି ବିଶ ଖିଲାର JTV1596139
ୀ /1113096 38 78 348ସମିତା ଖିଲାର ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଖିଲାର JTV1596147
ୀ /1113097 36 78 349ନମିତା ଖିଲାର ସା ବସ  କମୁାର ଖିଲାର JTV2677995

ପ ୁ /1113098 35 78 350ରବି  ଖିଲାର ପି ବିଶ ଖିଲାର JTV2678001
ୀ /1113099 55 78 351ସରସତି ରାଉତ ସା ପ ୁ ର୍ ରାଉତ JTV1596154
ୀ /1113100 38 78 352େରଣ ୁରାଉତ ପି ପ ୁ ର୍ ରାଉତ JTV1596162

ପ ୁ /1113101 38 78 353ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାମ ରାଉତ JTV1596170
ପ ୁ /1113102 30 78 354ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂହ YVY0387753
ୀ /1113103 28 78 355ଲତିକା େଲାପାମଦୁା ସିଂହ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂହ YVY0387761

ପ ୁ /1113104 42 78 356ରାମଚ  ସିଂ ପି ସନାତନ ସିଂ YVY0068346
ୀ /1123105 34 78 357ଶା ି ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0068379
ୀ /1133106 67 78 358କୁ ଳା େଦଇ ସା କୃ  ନାଏକ OR/06/043/148221

ପ ୁ /1133107 68 78 359କୃ  ନାଏକ ପି େମାତି ନାଏକ OR/06/043/148220
ୀ /1133108 22 78 360ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY1275866

ପ ୁ /1133109 39 78 361ପଶା  ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ JTV1692680
ୀ /1133110 35 78 362ମମତା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ YVY0068387
ୀ /1143111 49 78 363ଶା ି େଦଇ ସା ସଦାନ  ନାଏକ OR/06/043/148225

ପ ୁ /1143112 51 78 364ସଦାନ  ନାଏକ ପି ପଦନ ନାଏକ OR/06/043/148224
ୀ /1153113 62 78 365ରମା େଦଇ ସା ଦାସିଆ ନାଏକ OR/06/043/148231
ୀ /1153114 54 78 366ପମିଳା େଦଇ ସା ଦୁରୁଜ ନାଏକ OR/06/043/148227

ପ ୁ /1153115 68 78 367ଦାସିଆ ନାଏକ ପି ସାନ ିଆ ନାଏକ OR/06/043/148230
ପ ୁ /1153116 62 78 368ବଂଇଶ ିନାଏକ ପି ସାନ  ନାଏକ OR/06/043/148228
ୀ /1153117 54 78 369ସମୁତୀ ନାଏକ ସା ବଂଇଶ ିନାଏକ OR/06/043/148229
ୀ /1153118 39 78 370ରୀନା ନାଏକ ସା ନେର  ନାଏକ YVY0068411
ୀ /1153119 37 78 371ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାଏକ ପି ଦାସିଆ ନାଏକ YVY0068395

ପ ୁ /1153120 36 78 372କନୁା ନାଏକ ପି ବୁରୁଜ ନାଏକ JTV2723567
ୀ /1153121 36 78 373ସ ିତା ନାଏକ ସା କନୁା ନାଏକ YVY0697417

ପ ୁ /1153122 36 78 374ପକାଶ ନାଏକ ପି ଦାସିଆ ନାଏକ YVY0068403
ପ ୁ /1153123 63 78 375ଦୁରୁଜ ନାୟକ ପି ପଦନ ନାୟକ OR/06/043/148226
ପ ୁ /1163124 25 78 376ବିଜୟ କମୁାର ନାଏକ ପି ପା ବ ନାୟକ YVY0886689
ପ ୁ /1163125 52 78 377ପା ବ ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ YVY0068437
ୀ /1163126 42 78 378ମାଳତୀ ନାୟକ ସା ପା ବ ନାୟକ YVY0068429
ୀ /1163127 27 78 379ନ ିନୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YVY1239193
ୀ /1163128 24 78 380ଅନିତା ନାୟକ ପି ପା ବ ନାୟକ YVY1239201
ୀ /1173129 53 78 381ର ନା େଦଇ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାଏକ OR/06/043/148235
ପ ୁ /1173130 58 78 382ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାଏକ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ନାଏକ OR/06/043/148234
ପ ୁ /1173131 38 78 383ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ JTV2723575
ପ ୁ /1173132 36 78 384େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ JTV2723583
ପ ୁ /1183133 64 78 385ନିତଯ୍ାନ  ନାଏକ ପି ନରସିଂହ ନାଏକ OR/06/043/148239
ୀ /1183134 61 78 386ମ  ୁନାଏକ ସା ନିତଯ୍ାନ  ନାଏକ OR/06/043/148240

ପ ୁ /1183135 29 78 387ନିବାଶ ନାଏକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାଏକ YVY0499400
ୀ /1183136 27 78 388ସଜୁାତା ନାଏକ ସା ସବୁାଷ ନାଏକ YVY1115740

ପ ୁ /1183137 34 78 389ସବୁାଷ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ JTV2677953
ୀ /1193138 63 78 390ମିନି େଦଇ ସା ଆନ  ନାଏକ OR/06/043/148246
ପ ୁ /1193139 68 78 391ଆନ  ନାଏକ ପି ଲି ା ନାଏକ OR/06/043/148245
ପ ୁ /1193140 53 78 392ରବି ନାଏକ ପି ନରସିଂହ ନାଏକ JTV1692623
ପ ୁ /1193141 32 78 393ଦିପ ୁନାଇକ ପି ରବି ନାଇକ YVY1276443
ପ ୁ /1193142 40 78 394ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ YVY0068452
ୀ /1193143 33 78 395ଝୁନୁ ନାୟକ ସା କାଳ ି ନାୟକ YVY0068445
ପ ୁ /1193144 30 78 396ପଦୀପ ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ YVY1276963
ୀ /1203145 58 78 397େଜମା େଦଇ ସା ସେୁର  ପାତ OR/06/043/148269
ପ ୁ /1203146 60 78 398ସେୁର  ପାତ ପି ରତନ୍ ାକର ପାତ OR/06/043/148268
ପ ୁ /1203147 32 78 399ମେନାଜ ପାତ ପି ସେୁର  ପାତ YVY0274993
ୀ /1213148 28 78 400େଲବିନି ପଧାନ ପି କାେମଶର ପଧାନ YVY0656165
ପ ୁ /1223149 52 78 401ନବ ରାଓ ପି ଶଯ୍ାମ ରାଓ JTV1596204
ପ ୁ /1233150 61 78 402ମାନସିଂ େହମମ ପି ରଥ େହମମ OR/06/043/148292
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ୀ /1233151 47 78 403କାଦୁରା େହମମ ସା ମାନସିଂ େହମମ OR/06/043/148293
ୀ /1233152 69 78 404ମିନା ମ ୁ ା ସା ସରବଣ ମ ୁ ା YVY0068478

ପ ୁ /1243153 61 78 405ବୁ ରୁାମ ସିଂ ପି ପତୁୁ ସିଂ OR/06/043/148299
ୀ /1243154 53 78 406ମମତା ସିଂ ସା ବୁ ରୁାମ ସିଂ OR/06/043/148300

ପ ୁ /1243155 47 78 407ସନାତନ ସିଂ ପି ପତୁୁ ସିଂ OR/06/043/148302
ୀ /1253156 45 78 408ସାରାବତୀ େଜନା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ େଜନା YVY0068502

ପ ୁ /1253157 35 78 409ବିକମ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0068528
ୀ /1253158 31 78 410ମମତା େଜନା ସା ରାଜାରାମ େଜନା YVY0275008
ୀ /1263159 33 78 411ଜୟ ି େହମମ ପି ମହା ି େହମମ YVY0655951
ୀ /1283160 38 78 412ସାବିତି ସିଂ ସା ଜିେତ  ସିଂ YVY0068536
ୀ /1293161 51 78 413ମିନା ସିଂ ସା େଗୗରହରି ସିଂ OR/06/043/148355

ପ ୁ /1303162 44 78 414ଅ  କମୁାର ପି ଚ େଦବ ସିଂ YVY0961383
ୀ /1303163 36 78 415କରୁଣାକର କମୁାରୀ ସା ଅନ  କମୁାର YVY0961375
ୀ /1303164 59 78 416ନିନୀ ସିଂ ସା କ ା ସିଂ OR/06/043/148357

ପ ୁ /1303165 42 78 417ଅଜିତ କମୁାର ସିଂ ପି ସନଯ୍ାସି ସିଂ YVY0068569
ୀ /1303166 41 78 418କାମିନି ସିଂ ସା ସଶୁା  ସିଂ JTV1668979
ୀ /1303167 34 78 419ଲଳିତା ସିଂ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସିଂ YVY0068551

ପ ୁ /1313168 55 78 420ବୀର ସିଂ ହାଂସଦା ପି କ ା ହାଂସଦା OR/06/043/148379
ୀ /1313169 52 78 421ଟୁନି ସିଂ ସା ବୀର ସିଂ OR/06/043/148380

ପ ୁ /1313170 46 78 422ରଥହରି ସିଂ ପି ଲା ିଆ ସିଂ OR/06/043/148373
ପ ୁ /1313171 40 78 423କାଳ ି ସିଂ ପି ରାଜୁ ସିଂ YVY0837120
ପ ୁ /1313172 30 78 424ସେୁରଶ ସିଂ ପି ରାଜୁ ସିଂ YVY0275016
ପ ୁ /1313173 23 78 425ଆେଲାକ ସିଂ ପି ରଥ ହରି ସିଂ YVY1148949
ୀ /1313174 21 78 426ସବିତା ସିଂ ପି ରଥ ହରି ସିଂ YVY1148931
ୀ /1323175 60 78 427େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମିଶ ସା ଚକଧର ମିଶ JTV1565704

ପ ୁ /1333176 27 78 428େକ ପଦୀପ ପି େକ.ଏ ମ ରାଜ YVY0961177
ୀ /1333177 28 78 429ରସନା ସିଂ ପି େଗୗରହରି ସିଂ YVY0655688

ପ ୁ /1343178 67 78 430ଧଜୂର୍ ଟୀ ପସାଦ ସିହନ୍ାବାବୁ ପି ହରସ ୁ ର ସିହାହିକିମ OR/06/043/148404
ୀ /1343179 64 78 431ଛାୟା ସିହନ୍ାବାବୁ ସା ଡି ପି ସିହନ୍ାବାବୁ OR/06/043/148405
ୀ /1353180 55 78 432କି ାପିୟା ଦାସ ସା ନବକିେଶାର ଦାସ JTV1526102

ପ ୁ /1353181 29 78 433ରାଜାଦିଗବିଜୟ କିେଶାର ଦାଶ ପି ନବକିେଶାର ଦାଶ YVY0499426
ପ ୁ /1363182 63 78 434ନବକିେଶାର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1526110
ୀ /1363183 32 78 435ମନୀକା ଇ ିରା ଦାଶ ପି ନବ କିେଶାର ଦାଶ YVY0068585

ପ ୁ /1373184 52 78 436ପରିମଳ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା JTV1526342
ୀ /1373185 47 78 437ଜୟ ି େବେହରା ସା ପରିମଳ େବେହରା JTV1526334
ୀ /1373186 26 78 438େକ ମନିଷା ପି େକ.ଏ ମ ରାଜ YVY0961201

ପ ୁ /1383187 64 78 439ପିତବାସ ପଧାନ ପି ନିର ନ ପଧାନ YVY0069278
ୀ /1383188 50 78 440େଜଯ୍ା ନ୍ା ପଧାନ ସା ପିତବାସ ପଧାନ YVY0069260

ପ ୁ /1393189 67 78 441ବାଉରୀ ବ ୁ ବାରିକ ପି ଚରଣ ବାରିକ YVY0655662
ୀ /1393190 34 78 442ଭବାନି ବାରିକ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବାରିକ YVY0655928

ପ ୁ /1403191 59 78 443ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ ପି ରାମସଖୁ ମିଶ YVY0275024
ୀ /1403192 55 78 444ଅନିତା ମିଶ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ YVY0331728

ପ ୁ /1403193 31 78 445େଗୗରଭ କମୁାର ମିଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ YVY0275032
ୀ /1403194 27 78 446ଗରିମା ମିଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ YVY0777466

ପ ୁ /1413195 69 78 447ଅଭିରାମ ପ ୃ ି ପି ସନାତନ ପ ୃ ି OR/06/043/148450
ୀ /1413196 65 78 448ସେୁଲାଚନା ପ ୃ ି ସା ଅଭିରାମ ପ ୃ ି OR/06/043/148451

ପ ୁ /1423197 48 78 449ବି ୁ ପଧାନ ପି ସମୁା ପଧାନ OR/06/043/148462
ପ ୁ /1423198 41 78 450ବୁଲୁ ପଧାନ ପି ସମୁା ପଧାନ JTV1669274
ୀ /1423199 39 78 451ର  ୁପଧାନ ସା ବି ୁ ପଧାନ YVY0068601
ୀ /1423200 38 78 452ଜାନକୀ ପଧାନ ସା ବୁଲୁ ପଧାନ YVY0068593
ପ ୁ /1423201 64 78 453ସମୁା ପଧାନ ପି େଗାପୀ ପଧାନ OR/06/043/148460
ୀ /1423202 63 78 454ପମିଳା ପଧାନ ସା ସମୁା ପଧାନ OR/06/043/148461
ୀ /1423203 44 78 455ରାେଜଶରୀ ପଧାନ ସା ବି ୁ ପଧାନ JTV1706662
ପ ୁ /1433204 54 78 456େଯାେଗ  ବିଶାଳ ପି ନବିନ ବିଶାଳ YVY0729665
ୀ /1433205 50 78 457ଲିତିକା ବିଶାଳ ସା େଯାେଗ  ବିଶାଳ OR/06/043/158145
ୀ /1443206 27 78 458ଇତିଶୀ ପଧାନ ପି ବି ୁ ପଧାନ YVY0655886
ପ ୁ /1453207 39 78 459କାଳ ୀ ନାଏକ ପି ଆନ  ନାଏକ JTV1526177
ୀ /1473208 46 78 460ମାଗ ୁେଦଇ ସା ଧମର୍ାନ  ସିଂ OR/06/043/148256
ୀ /1473209 56 78 461ତୁଳସୀ େହମମ ସା ର ନ େହମମ OR/06/043/148183
ପ ୁ /1473210 60 78 462ରବୀ  କମୁାର େଜନା ପି ବାଉରୀବ ୁ େଜନା OR/06/043/148206
ୀ /1473211 54 78 463ରାମାମଣି େଜନା ସା ରବୀ  େଜନା OR/06/043/148207
ପ ୁ /1473212 51 78 464ନାନାରାମ ମାଝି ପି ଧନୁ ମାଝି JTV2677870
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ପ ୁ /1473213 66 78 465ସହେଦବ ନାଏକ ପି ଗରୁୁବାରୀ ନାଏକ OR/06/043/148232
ୀ /1473214 60 78 466େନତ ନାଏକ ସା ସହେଦବ ନାଏକ OR/06/043/148233

ପ ୁ /1473215 47 78 467ସେ ାଷ ନାଏକ ପି ସହେଦବ ନାଏକ JTV1526243
ୀ /1473216 25 78 468ପିୟଦଶ ିର୍ନି ନାଏକ ପି କିେଶାର ନାଏକ YVY0887299

ପ ୁ /1473217 21 78 469ରାହୁଲ ନାଏକ ପି କିେଶାର ନାଏକ YVY1165885
ପ ୁ /1473218 36 78 470ମନୁ ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ JTV2723591
ପ ୁ /1473219 76 78 471ବାଉରୀବ ୁ ଓଝା ପି ପରମାନ  ଓଝା OR/06/043/148259
ପ ୁ /1473220 45 78 472ପଦୀପ ଓଝା ପି ବାଉରୀବ ୁ ଓଝା OR/06/043/148260
ୀ /1473221 44 78 473େସନ୍ହଲତା ସିଂ ସା ରଥହରି ସିଂ OR/06/043/148374

ପ ୁ /1483222 32 78 474ବିଟୁ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ YVY0068627
ପ ୁ /1493223 54 78 475ଚରଣ ନାୟକ ପି ଅନ  ନାୟକ YVY0837112
ୀ /1493224 36 78 476ଝୁନୁ ନାୟକ ପି ଚରଣ ନାୟକ YVY0068635
ୀ /1503225 32 78 477ଜୁବୁଲି ପଧାନ ପି ମାଧବ ପଧାନ YVY0656322
ୀ /1513226 44 78 478ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ଦାସରଥି ସିଂ YVY0203141
ୀ /1523227 44 78 479ନୀର ସିଂ ସା ସମୀ ସିଂ YVY0203158
ୀ /1523228 60 78 480ପଦିନୀ ସାଇଁ ସା କରୁଣାକର ପଧାନ OR/06/043/149181
ୀ /1533229 41 78 481ରାଇମନୁୀ କି ୁ ସା ଜୟ ସିଂ କି ୁ YVY0203166
ୀ /1533230 52 78 482ବିଜୟନୀ େଲ ା ସା ଶୀକା  େଲ ା YVY0331785

ପ ୁ /1543231 39 78 483ମେହଶର କି ୁ ପି ସୀତାରାମ କି ୁ YVY0203174
ୀ /1543232 35 78 484ଦୁଲାରୀ କି ୁ ସା ମେହଶର କି ୁ YVY0203182
ୀ /1553233 56 78 485ରମଣୀ ସିଂ ସା କଶୁ ସିଂ YVY0203208

ପ ୁ /1553234 54 78 486କଶୁ ସିଂ ପି ସାମ ସିଂ YVY0203216
ପ ୁ /1553235 33 78 487ଅନ ସିଂ ପି କଶୁ ସିଂ YVY0203190
ପ ୁ /1563236 50 78 488ଦି ିର ନ ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ JTV2677920
ୀ /1563237 41 78 489ପା ଳିକା ସାହୁ ସା ଦି ିର ନ ସାହୁ JTV2677912

ପ ୁ /1573238 47 78 490େପମ ପାଲ କମୁାର ପି ସେୁର  ପସାଦ YVY0068643
ୀ /1573239 38 78 491କମୁାରୀ ପିୟ ା  ସା େପମ ପାଲ୍ କମୁାର YVY0068650

ପ ୁ /1583240 41 78 492ଲଧା ସିଂ ପି ମ ଳ ସିଂ OR/06/043/146165
ୀ /1603241 44 78 493ମମତା ନାୟକ ସା ରବି ନାୟକ YVY0837104

ପ ୁ /1613242 52 78 494ସ ୟ କମୁାର ଲାଲ ପି ଆର୍ େକ ଲାଲ YVY0068726
ୀ /1613243 48 78 495ନୂତନ ଲାଲ ସା ସ ୟ କମୁାର ଲାଲ YVY0068734

ପ ୁ /1613244 43 78 496କା ର୍ୀକ ଚ  ରାଉତ ପି ନାକ ରାଉତ JTV1526326
ୀ /1613245 37 78 497ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ JTV1670462

ପ ୁ /1613246 37 78 498ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ନାକ ରାଉତ JTV1670454
ପ ୁ /1613247 44 78 499େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ ପି ନବୀନ ରାଉତ YVY0068759
ୀ /1613248 39 78 500ସଭୁଦା ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ YVY0068742
ୀ /1613249 24 78 501େସାନାଲୀ ରାଉତ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ରାଉତ YVY1169754
ୀ /1613250 21 78 502ରଶତିା ରାଉତ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ରାଉତ YVY1165778
ୀ /1623251 63 78 503ବାସ ି େହମମ ସା ମେହ  େହମମ YVY0203224

ପ ୁ /1633252 70 78 504ମେହ  େହମମ୍ ପି ସାଲଖାନ୍ େହମମ୍ JTV2678068
ପ ୁ /1643253 40 78 505ବଲଭ ମାଝି ପି ବୁ ିରାମ ମାଝି YVY0275057
ପ ୁ /1643254 39 78 506ରାମଚ  ମାଝି ପି ବୁ ିରାମ ମାଝି YVY0068775
ୀ /1643255 34 78 507କମୁଦିୁନୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ରାମଚ  ମାଝି YVY0275040

ପ ୁ /1653256 66 78 508ରମଣୀ କମୁାର ସରକାର ପି ରଖାଲ ଚ  ସରକାର YVY0729772
ୀ /1653257 57 78 509ଅପ ର୍ା ସରକାର ସା ରମଣୀ କମୁାର ସରକାର YVY0068783

ପ ୁ /1653258 33 78 510ଅ ର୍ବ ସରକାର ପି ରମଣୀ କମୁାର ସରକାର YVY0719575
ପ ୁ /1663259 36 78 511ପ ାନନ ସିଂ ପି ପଦିପ ସିଂ YVY0068791
ପ ୁ /1673260 64 78 512ବିରାମ ମମୁ ୁର୍ ପି ସାଇବା ମମୁ ୁର୍ YVY0069328
ୀ /1673261 59 78 513ଫଲୁ ମମୁ ୁର୍ ସା ବିରାମ ମମୁ ୁର୍ YVY0069286
ପ ୁ /1673262 50 78 514ପିଥଲାଲ ମମୁ ୁର୍ ପି ପା  ୁମମୁ ୁର୍ YVY0331801
ପ ୁ /1683263 80 78 515ସନଯ୍ାସୀ ସିଂ ପି ଭଇରବ ସିଂ YVY0203232
ୀ /1693264 36 78 516କନକ ସିଂ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସିଂ YVY0729756
ପ ୁ /1703265 54 78 517ରବି ବାସେକ ପି ରାମ ବାସେକ YVY0203257
ୀ /1703266 49 78 518ସ  ୁବାସେକ ସା ରବି ବାସେକ YVY0203265
ୀ /1713267 62 78 519ଅ ନା ବାନାଜିର୍ ସା ତୁଷାରକା ି ଡା ର YVY0068874
ପ ୁ /1713268 66 78 520ତୁଷାର କା ି ଡା ର ପି ରାମ ଚ  ଡା ର YVY0068866
ପ ୁ /1713269 45 78 521ସନାତନ ମାହା ପି ଗେଣଶ ମାହା YVY0068841
ୀ /1713270 36 78 522ପମିଳା ମହା ସା ସନାତନ ମହା YVY0068858
ପ ୁ /1723271 33 78 523ଜୟ  ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ ପି ମେହଶର ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ YVY0729749
ୀ /1723272 39 78 524ଅନି ସିଂ ସା ନିତିଆ ସିଂ YVY0568071
ପ ୁ /1733273 32 78 525ବାବୁ ବାେ ପି ରବି ବାେ YVY0331819
ପ ୁ /1743274 59 78 526ପା  ୁସିଂ ପି ଟୁନୁ ସିଂ YVY0068882

53 137/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 55ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1743275 44 78 527ବାସ ି ସିଂ ସା ପା  ୁସିଂ YVY0068890
ପ ୁ /1753276 39 78 528ମନୁା ମ ୁ ା ପି ସରବଣା ମ ୁ ା YVY0068908
ପ ୁ /1763277 37 78 529ଟୁନା ମ ୁ ା ପି ସରବଣା ମ ୁ ା YVY0068924
ୀ /1763278 34 78 530ସେ ାଷି ମ ୁ ା ସା ଟୁନା ମ ୁ ା YVY0068916
ୀ /1773279 44 78 531ହିରା େହମମ୍ ସା େର ା େହମମ୍ YVY0068932

ପ ୁ /1783280 69 78 532ଶୀନିବାସ ରାଓ କରୁୁକରିୁ ପି ଡକ୍ଟର କରୁୁକରିୁ YVY0068940
ୀ /1783281 65 78 533େଭ ଟ ସୟୁର୍ାମ କରୁୁକରିୁ ସା ଶୀନିବାସ ରାଓ କରୁୁକରିୁ YVY0068957

ପ ୁ /1793282 40 78 534ସସୁା  ସିଂ ପି କ ା ସିଂ YVY0068973
ପ ୁ /1793283 33 78 535ସକୁା  ସିଂ ପି କା ା ସିଂ YVY0068965
ପ ୁ /1803284 21 78 536େମାହନ େପାଲାଇ ପି ଗଂଗାଧର େପାଲାଇ YVY1165802
ପ ୁ /1803285 74 78 537ଗରୁାଚା  ସିଂ ପି ଅଭିରାମ ସିଂ YVY0069005
ୀ /1803286 64 78 538ସମୁବାରୀ ସିଂ ସା ଗରୁାଚା  ସିଂ YVY0069013

ପ ୁ /1803287 40 78 539ରାବେଣଶର ସିଂ ପି ଧତୁା ସିଂ YVY0069021
ପ ୁ /1803288 39 78 540ଟୁନା ସିଂ ପି ଗରୁାଚା  ସିଂ YVY0068981
ୀ /1803289 34 78 541ମନୁୀ ସିଂ ସା ଟୁନା ସିଂ YVY0068999

ପ ୁ /1803290 32 78 542ରବି ସିଂ ପି ଗରୁୁଚା  ସିଂ YVY0275065
ୀ /1803291 29 78 543ବାସ ି ସିଂ ସା ରବି ସିଂ YVY0886705
ୀ /1813292 68 78 544ପାବର୍ ତୀ ସିଂ ସା ଅଭିରାମ ସିଂ OR/06/043/148251

ପ ୁ /1823293 35 78 545ବିଶମର ମମୁ ୁର୍ ପି ଦୁଃଖିଆ ମମୁ ୁର୍ YVY0069039
ୀ /1833294 33 78 546ଜ ା ହିମାବି ୁ ପି ଜ ା ନାଗେରଡି YVY0729723
ୀ /1843295 51 78 547ସୀତା ସିଂ ସା ରୁହିଆ ସିଂ YVY0069062
ୀ /1853296 66 78 548ଚ ା ସିଂ ସା ନିଧିଆ ସିଂ YVY0069088

ପ ୁ /1853297 37 78 549ଟୁନୁ ସିଂ ପି ନିଧିଆ ସିଂ YVY0069070
ପ ୁ /1853298 35 78 550କନୁୁ ସିଂ ପି ନିଧିଆ ସିଂ YVY0069104
ୀ /1853299 33 78 551ସକୁା ି ସିଂ ସା କନୁୁ ସିଂ YVY0069096
ୀ /1863300 24 78 552ପିୟ ା ପେଲଇ ସା ପି  ୁପେଲଇ YVY1169770

ପ ୁ /1863301 57 78 553ଗ ାଧର େପାଲାଇ ପି ମାଗ ୁେପାଲାଇ YVY0069112
ୀ /1863302 45 78 554ସେୁଦ ା େପାଲାଇ ସା ଗ ାଧର େପାଲାଇ YVY0069120

ପ ୁ /1863303 26 78 555ପି  ୁେପାଲାଇ ପି ଗ ାଧର େପାଲାଇ YVY0887208
ୀ /1873304 51 78 556ବାସ ି ସିଂ ସା ଚ  େମାହନ ସିଂ JTV1666084
ୀ /1883305 53 78 557ଆନି ପନୁମ୍ ପି ଚିରାଦୀପ ମିତା YVY0069146

ପ ୁ /1883306 75 78 558ଦିଗମର ପସାଦ ସିଂ ପି ତିନାଥ ସିଂ YVY0729707
ପ ୁ /1893307 48 78 559ପତାପ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଗୗରି ଶ ର ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0069161
ୀ /1893308 40 78 560େଦବଶୀ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପତାପ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0069153

ପ ୁ /1903309 37 78 561େଦବାଶଷି େବହୁରା ପି ଶରତ କମୁାର େବହୁରା YVY0729699
ୀ /1913310 51 78 562କମୁଦୁ େଦଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY0069187
ୀ /1913311 35 78 563ସୀତା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YVY0069195

ପ ୁ /1923312 55 78 564ସ ୟ ସାହା ପି ସକୁମୁାର ସାହା JTV2536720
ୀ /1923313 46 78 565ସ ି ତା ସାହା ସା ସ ୟ ସାହା YVY0837096

ପ ୁ /1933314 44 78 566ରୁପାୟ ସିଂ ପି େଦବ ଚରଣ ସିଂ YVY0069229
ୀ /1943315 43 78 567ରୁନୁ ମାହ ସା ଅକ୍ଷୟ ମାହ YVY0203273
ପ ୁ /1953316 66 78 568ଶୀ େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ଶୀ କି ା ଶମର୍ା YVY0203307
ୀ /1953317 65 78 569କୀ ା ଶମର୍ା ସା େଗାପାଳ ଶମର୍ା YVY0203281
ୀ /1953318 39 78 570ବିଜ୍ଞା ଶମର୍ା ପି ଶୀ େଗାପାଳ ଶମର୍ା YVY0203315

ପ ୁ /1953319 37 78 571ଅନୁଗହ ଶମର୍ା ପି ଶୀ େଗାପାଳ ଶମର୍ା YVY0203299
ୀ /1963320 34 78 572ପି . େସାନାଲୀ େମୗସମୁୀ ପି ଶୀକୃ  ପଧାନ YVY0499616

ପ ୁ /1963321 61 78 573ଶୀକୃ  ପଧାନ ପି ମଧ ୁପଧାନ YVY0499608
ୀ /1963322 58 78 574ସନୁ ା ପଧାନ ସା କୃ  ପଧାନ JTV2536738

ପ ୁ /1963323 32 78 575ସଦୁାଶଂୁ କମୁାର ପଧାନ ପି ଶୀକୃ  ପଧାନ YVY0499590
ୀ /1973324 60 78 576େଗୗରୀମଣି େଦଇ ସା ମେହଶର ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ JTV2678043
ପ ୁ /1973325 71 78 577ମେହଶର ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ ପି ତଳ ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ JTV2678035
ପ ୁ /1973326 40 78 578ଦିଲୀପ କମୁାର ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ ପି ମେହଶର ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ JTV2723625
ୀ /1973327 33 78 579ସେରାଜିନୀ ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ ପି ମେହଶର ମମୁ ୁର୍ଠାକରୁ JTV2723617
ପ ୁ /1973328 52 78 580ସନୁୀଲ ପଧାନ ପି ପଭାକର ପଧାନ JTV2678126
ୀ /1973329 44 78 581ପ ୂ ିର୍ମା ପଧାନ ସା ସନୁୀଲ ପଧାନ JTV2678084
ୀ /1983330 45 78 582େଶତପଦା ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YVY0729731
ପ ୁ /1993331 53 78 583ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ବିଜୟ କୃ  ଦାସ YVY0182675
ୀ /1993332 31 78 584ଗରୁୁବାରୀ ଖୀଲର ସା ରବୀ  ଖୀଲର YVY1170893
ପ ୁ /1993333 35 78 585ରବି  ଖିଲାରୀ ପି ଧୀେର  ଖିଲାରୀ YVY0182691
ୀ /2013334 51 78 587ବାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା କନାଇଲାଲ ପାେ YVY0313254
ପ ୁ /2013335 69 78 588କାନାଇଲାଲ ପାେ ପି ମେହ  ନାଥ ପାେ YVY0387670
ୀ /2023336 35 78 589ରାମ ସେ ାଷୀ କାରନାମା ସା େଜ.ସାଇ ଆନ YVY0275099
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ପ ୁ /2043337 32 78 590ଚରଣ ସିଂ ପି ଧଡିଆ ସିଂ YVY0275115
ପ ୁ /2053338 57 78 591ମିଜର୍ା ଜଇନୁଲ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ତଫଜୁଲ େବଗ YVY0387720
ପ ୁ /2053339 53 78 592ବି ୁଚରଣ ମା ିର୍ ପି ବଲାଇ ମା ିର୍ YVY0387696
ୀ /2053340 50 78 593େଜବା ସବୁହୀ ସା ମିଜର୍ା ଜଇନୁଲ େବଗ YVY0387712

ପ ୁ /2053341 62 78 594କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାଇଁ YVY0275123
ୀ /2053342 55 78 595ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ YVY0275131
ୀ /2053343 43 78 596ଚା ମନିୁ ଟୁଡୁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ମା ିର୍ YVY0387704
ୀ /2063344 36 78 597ସତଯ୍ମୟୀ ସାଇଁ ପି ଆଶଷି କମୁାର େସଠୀ YVY0499681
ୀ /2073345 39 78 598ମିନତୀ ପ ିତ ସା ନେର  ପ ିତ YVY0499715

ପ ୁ /2083346 60 78 599ଓନକାର ନାଥ ସିଂ ପି ଫଲୁ ବଦନ ସିଂ YVY0499897
ୀ /2083347 59 78 600ସାଏଲ ସିଂ ସା ଓନକାର ନାଥ ସିଂ YVY0499889
ୀ /2083348 35 78 601ପାରୁଲ ସିଂ ପି ଓନକାର ନାଥ ସିଂ YVY0499871

ପ ୁ /2083349 32 78 602ଶୀଜାନ ସିଂ ପି ଓନକାର ନାଥ ସିଂ YVY0719567
ପ ୁ /2093350 42 78 603ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ YVY0499913
ୀ /2093351 37 78 604େବୖଜୟ ି ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ନାୟକ YVY0499905

ପ ୁ /2093352 34 78 605ଚିନନ୍ୟ ନାୟକ ପି ପରୁ ର ନାୟକ YVY0500157
ୀ /2103353 44 78 606ସକୁା ି ସିଂ ସା ବୁ ିରାମ ସିଂ YVY0500173

ପ ୁ /2123354 53 78 607କମଲ କମୁାର ସମୁନ ପି ମେହ  ସାହ YVY0500124
ୀ /2123355 48 78 608ପଭା ସମୁନ ସା କମଲ କମୁାର ସମୁନ YVY0500215
ୀ /2133356 45 78 609ଛବି ବାେ ସା ବାବୁ ବାେ YVY0500108
ୀ /2133357 37 78 610ଜସି ହଁାସଦା ପି ଭଗବାନ ହଁାସଦା YVY0500082

ପ ୁ /2133358 34 78 611ଭୀମ ହଁାସଦା ପି ଭଗବାନ ହଁାସଦା YVY0500074
ୀ /2133359 31 78 612ଜବା ହଁାସଦା ସା ଶତୃଘନ ହଁାସଦା YVY0500116
ୀ /2133360 30 78 613ପାର ହଁାସଦା ସା ଭୀମ ହଁାସଦା YVY0499962
ୀ /2133361 70 78 614ହିରାମଣୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ପା  ୁମମୁ ୁର୍ YVY0499814
ୀ /2133362 38 78 615ସସିତା ମମୁ ୁର୍ ସା ପା  ୁମମୁ ୁର୍ YVY0499798

ପ ୁ /2133363 36 78 616ଲଖନ ମମୁ ୁର୍ ପି ପା  ୁମମୁ ୁର୍ YVY0499947
ୀ /2133364 33 78 617ଶା ି ମମୁ ୁର୍ ସା ଶୀମ  ମମୁ ୁର୍ YVY0500132

ପ ୁ /2133365 50 78 618ରୁେପଲ ସିଂ ପି େଦବଚରଣ ସିଂ YVY0499921
ୀ /2133366 46 78 619ପଦାବତୀ ସିଂ ସା ରୁେପଇ ସିଂ YVY0499780
ୀ /2133367 33 78 620ସବିତା ସିଂ ସା ଟୁନା ସିଂ YVY0499939

ପ ୁ /2133368 33 78 621ରାବୁ ସିଂ ପି ରଘ ୁସିଂ YVY0499772
ପ ୁ /2133369 45 78 622େମାଚିର୍ରାମ ଟୁଡୁ ପି ବାସେୁଦବ ଟୁଡୁ YVY0500140
ୀ /2133370 39 78 623ମାଳତୀ ଟୁଡୁ ସା େମାରଚିରାମ ଟୁଡୁ YVY0499806

ପ ୁ /2143371 71 78 624ରବିନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଲାକ ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0656850
ପ ୁ /2143372 36 78 625େକଶବ ଚ  ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ YVY0657346
ପ ୁ /2143373 27 78 626ବନ ତି ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ YVY0656876
ପ ୁ /2143374 33 78 627ମେହଶର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0656694
ୀ /2143375 71 78 628ସଭୁଦା େଭାଇ ସା ଛଇନ େଭାଇ YVY0656819
ୀ /2143376 35 78 629ଲକ୍ଷୀପିୟା େଭାଇ ସା ପଶା  େଭାଇ YVY0656835

ପ ୁ /2143377 31 78 630ଗରୁୁ ଚରଣ େଭାଇ ପି ବିେନାଦ େଭାଇ YVY0656785
ପ ୁ /2143378 29 78 631ଦୀପକ ବିଶାଳ ପି େଯାଗି  ବିଶାଳ YVY0656744
ପ ୁ /2143379 67 78 632ସଧୁାମୟ ଚା ାଜର୍ ୀ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଚା ାଜର୍ ୀ YVY0656538
ୀ /2143380 72 78 633କା ନ ଦାସ ସା ନବ ଦାସ YVY0656496

ପ ୁ /2143381 71 78 634ମନ େମାହନ ଦାସ ପି ଭମର ବର ଦାସ YVY0656801
ୀ /2143382 70 78 635ମମତା ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ YVY0657122
ୀ /2143383 43 78 636କମଳି ଦାସ ପି ନୁର ଦାସ YVY0657023

ପ ୁ /2143384 42 78 637ଦୀପକ ଦାଶ ପି ଦୁଃଖି ରାମ ଦାଶ YVY0656934
ପ ୁ /2143385 32 78 638ଜୁନଷ କମୁାର ଦାସ ପି ନବ ଦାସ YVY0656470
ୀ /2143386 29 78 639ବଷର୍ା ଦାସ ପି ହରିଶ ଚ  ଦାସ YVY0656454
ପ ୁ /2143387 24 78 640ସମିର ଦାସ ପି ନବ ଦାସ YVY1124262
ୀ /2143388 38 78 641ସବିତା ଦାଶ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YVY0657049
ୀ /2143389 34 78 642ମାଳତୀ େଦଉରୀ ପି ସନିୁଆ େଦଉରୀ YVY0656967
ୀ /2143390 30 78 643ଆଳତୀ େଦଉରୀ ପି ସନିୁଆ େଦଉରୀ YVY0657148
ୀ /2143391 74 78 644କା ନ େଦଇ ସା ସଧୁାକର େବେହରା YVY0656769
ୀ /2143392 39 78 645କବି େଦଇ ସା ଭରତ ନାଏକ YVY0657197
ପ ୁ /2143393 29 78 646ସଶୁା  େଦଉରୀ ପି ସନିୁଆ େଦଉରୀ YVY0656991
ୀ /2143394 30 78 647ଝୁନୁବାଳା କ୍ଷୀଲାର ପି ଧମର୍ାନ  କ୍ଷୀଲାର YVY0657163
ପ ୁ /2143395 41 78 648ସେୁର  ମ ୁ ା ପି ରସକିଲାର ମ ୁ ା YVY0656439
ୀ /2143396 34 78 649ନିରା ମ ୁ ା ସା ଟୁନା ମ ୁ ା YVY0656389
ୀ /2143397 44 78 650ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମମୁ ୁର୍ ସା େଚୖତନଯ୍ ପସାଦ ମମୁ ୁର୍ YVY0656710
ପ ୁ /2143398 49 78 651ଭରତ ନାଏକ ପି ଘମୁଣି ନାଏକ YVY0657221
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ୀ /2143399 29 78 652ରଶିତା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ YVY0742924
ୀ /2143400 27 78 653ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YVY0657007

ପ ୁ /2143401 27 78 654ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ YVY0656686
ପ ୁ /2143402 69 78 655ଆନ  ପକାଶ ପି ସିତାରାମ ତଯ୍ାଗି YVY0656595
ୀ /2143403 37 78 656ଜୟଶୀ ପକାଶ ପି ଆନ  ପକାଶ YVY0656553
ୀ /2143404 73 78 657ଜଗଦିଶରୀ ରାଓ ସା ଆନ  ପକାଶ YVY0656579

ପ ୁ /2143405 34 78 658ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି େମଘନ  ରାଉତ YVY0656892
ୀ /2143406 34 78 659ବିଳାଶନିି ରାଉତ ସା ମେନାଜ ରାଉତ YVY0656918

ପ ୁ /2143407 94 78 660ବାବାଜି ସାହୁ ପି କେହନ୍ଇ ସାହୁ YVY0657080
ୀ /2143408 79 78 661ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ସାହୁ YVY0656728
ୀ /2143409 33 78 662ସରସତୀ େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ YVY0656942
ୀ /2143410 84 78 663ମଲୀ ସିଂ ସା ଇ ମଣି ସିଂ YVY0656512

ପ ୁ /2143411 41 78 664ଜିେତ  ସିଂ ପି ସନଯ୍ାସୀ ସିଂ YVY0656348
ପ ୁ /2143412 40 78 665ଶ ର ସିଂ ପି କଶୁ ସିଂ YVY0656363
ୀ /2143413 37 78 666ପଣୁିର୍ମା ସିଂ ସା ଶ ର ସିଂ YVY1124304

ପ ୁ /2143414 33 78 667ରାଜୁ ସିଂ ପି ରାମଚ  ସିଂ YVY0719583
ପ ୁ /2143415 31 78 668ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ ପି ଦାମ ସିଂ YVY0657064
ପ ୁ /2143416 31 78 669ବିନୁ ସିଂ ପି ନାଦୁରା ସିଂ YVY0656652
ପ ୁ /2143417 31 78 670ସେୁରଶ ସିଂ ପି ସମୀର ସିଂ YVY0656405
ୀ /2143418 28 78 671ସସିତା ସିଂ ସା ସେୁରଶ ସିଂ YVY0656421
ୀ /2143419 28 78 672ଲକ୍ଷୀପିୟା ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ YVY0656017

ପ ୁ /2143420 28 78 673କିଶାନ ସିଂ ପି ରେମଶ ସିଂ YVY0742916
ପ ୁ /2143421 27 78 674ସତଯ୍ଜିତ ସିଂ ପି ଦାସରଥି ସିଂ YVY0656611
ୀ /2143422 26 78 675ମମତା ସିଂହ ସା ଜନୁସା କମୁାର ଦାସ YVY1170950
ୀ /2143423 27 78 676ମାମିନା େସାେରନ ପି ହି ୁରାମ େସାେରନ YVY0657320

ପ ୁ /2153424 35 78 677ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ପଦେଲାଚନ ଦାଶ YVY0655738
ପ ୁ /2153425 31 78 678ବବୁଲୁ ମମୁ ୁର୍ ପି ବିରାମ ମମୁ ୁର୍ YVY0656140
ୀ /2153426 28 78 679ଫଲୁମଣି ମମୁ ୁର୍ ସା ବାବୁଲୁ ମମୁ ୁର୍ YVY0655993

ପ ୁ /2153427 31 78 680ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି େମଘନାଦ ରାଉତ YVY0655753
ୀ /2153428 54 78 681କଟିମଣି ସିଂ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ YVY0655696
ୀ /2153429 32 78 682ସକୁା ି ସିଂ ସା ଗରୁୁବା ସିଂ YVY0655829

ପ ୁ /2153430 31 78 683ଶକୁା  ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ YVY0656066
ପ ୁ /2153431 28 78 684ଅଜୟ ସିଂ ପି କନୁା ସିଂ YVY0656082
ପ ୁ /2163432 54 78 685ଶଭି ମ ଲ ପସାଦ ପି ରାମ ନାରାୟଣ ପସାଦ YVY1011550
ୀ /2163433 42 78 686ନିତୁ ପସାଦ ସା ଶଭି ମ ଲ ପସାଦ YVY1011568
ୀ /2163434 24 78 687ପଦାଳୟା ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ YVY1042795

ପ ୁ /2173435 46 78 688ମନିଷ େଚୗରାସିୟା ପି ଗଲୁାବ ଚା  େଚୗରାସିୟା YVY1054766
ୀ /2173436 46 78 689ରଚନା େଚୗରାସିଆ ସା ମନୀଷ େଚୗରାସିଆ YVY1054774

ପ ୁ /2183437 31 78 690ପେଦାେଲାଚନ ସିଂ ପି ଲେମାଦର ସିଂ YVY1276229
ୀ /2183438 24 78 691ଗୀତାଂଜଳୀ ସିଂହ ସା ପଦେଲାଚନ ସିଂହ YVY1275734
ୀ /2183439 27 78 692ମାମା ଟୁଡୁ ସା ରଘନୁାଥ ଟୁଡୁ YVY1115781
ପ ୁ /2193440 28 78 693ବିଜୟ ସିଂ ପି େର ା ସିଂ YVY1215649
ପ ୁ /2193441 28 78 694ଦିପ ୁସିଂହ ପି େର ା ସିଂ YVY1215656
ୀ /2193442 22 78 695ମିନତୀ ସିଂ ସା ଦିପ ୁସିଂ YVY1215664
ୀ /2193443 21 78 696ମୀନା େସାରନ ସା ବିଜୟ ସିଂହ YVY1215631
ୀ /2193444 19 78 697ମୀନା େସାରନ ସା ବିଜୟ େସାରନ YVY1276278

ପ ୁ /2203445 36 78 698ନିମାଈ େସାରନ ପି ବୁଧିରାମ େସାରନ YVY1215672
ୀ /2203446 31 78 699ଗୀତା େସାେରନ ସା ନିମାଈ େସାେରନ YVY1215821
ୀ /2213447 27 78 700ନିେବଦିତା ସାହୁ ସା ରମାକା  ସାହୁ YVY1239219
ପ ୁ /3/143448 23 78 701ପ ୂ ର୍ ଚ  ମମୁ ୁର୍ ପି େଚୖତନଯ୍ ପସାଦ ମମୁ ୁର୍ YVY1188085
ୀ /4513449 26 78 702ମନିୁ ସିଧ ୁ ପି ୍ଜ ସିଧ ୁ YVY1011600
ୀ /5573450 28 78 703ସାଂତିଲତା େଭାଇ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ YVY1256809
ୀ /5593451 20 78 704ପିୟ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ଖିେରାଦ ଚଂଦ େଭାଇ YVY1256791
ୀ /9993452 34 78 705ସଂଯ଼କୁ୍ତା ବାରିକ ସା େକଶବ ଚ  ବାରିକ YVY0961664
ପ ୁ /9993453 73 78 706ରବି ବାସେକ ପି ରାମ ବାସେକ YVY0961706
ୀ /9993454 51 78 707ସ  ୁବାସେକ ସା ରବି ବାସେକ YVY0961698
ୀ /9993455 38 78 708ରୂପଶୀ େବେହରା ସା େଶଷେଦବ େବେହରା YVY0961524
ୀ /9993456 27 78 709ଚିନୁ ବାଳା ବିଶାଳ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0961672
ପ ୁ /9993457 24 78 710ବାବୁଲି ବିଶାଳ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0961680
ପ ୁ /9993458 24 78 711ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0962001
ୀ /9993459 24 78 712ପୀତି େହମମ୍ ପି ରାେଜ  େହମମ୍ YVY0961979
ପ ୁ /9993460 24 78 713ଶବି ସ ୁ ର େଜନା ପି ଅରବି  େଜନା YVY0961482
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ପ ୁ /9993461 56 78 714ଶୀକା  େଲ ା ପି ରତନ୍ ାକର େଲ ା YVY0961615
ୀ /9993462 30 78 715ଦମୟ ୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ପିଥଲାଲ ମମୁ ୁର୍ YVY0961466
ୀ /9993463 26 78 716ଗୀତା ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0961631

ପ ୁ /9993464 27 78 717ରାେକଶ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ YVY0961607
ପ ୁ /9993465 25 78 718ନାରାୟଣ ସିଧ ୁ ପି ଭ  ସିଧ ୁ YVY0961813
ୀ /9993466 25 78 719ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ଚ ମଣି ସିଂ YVY1011535
ୀ /9993467 58 78 720ଜୟ ି ସିଂ ସା ରେମଶ ସିଂ YVY0961417
ୀ /9993468 47 78 721ଗରୁୁବାରୀ ସିଂ ସା ଥପୁ ୁସିଂ YVY0961722

ପ ୁ /9993469 46 78 722ଥପୁ ୁସିଂ ପି ଟୁକନୁା ସିଂ YVY0961789
ୀ /9993470 31 78 723ତାନି ସିଂ ସା ରଜନୀ କା  ସିଂ YVY0962035

ପ ୁ /9993471 28 78 724ଦୀପକ ସିଂ ପି ରଥହରି ସିଂ YVY0961656
ପ ୁ /9993472 28 78 725କିଷନ ସିଂ ପି ରେମଶ ସିଂ YVY0961540
ପ ୁ /9993473 27 78 726ବାବୁଲି ସିଂ ପି ସରିୁଆ ସିଂ YVY0961946
ୀ /9993474 26 78 727ସସିତା ସିଂ ପି ପଦୀପ ସିଂ YVY0961565
ୀ /9993475 26 78 728ମିନତୀ ସିଂ ପି ଥପୁ ୁସିଂ YVY0961755

ପ ୁ /9993476 24 78 729ଚ ମଣି ସିଂ ପି ବିଶନାଥ ସିଂ YVY0961854
ୀ /9993477 24 78 730କନୁଲତା ସିଂ ସା ଶକୁା  ସିଂ YVY0961888
ୀ /9993478 24 78 731ଆରତୀ ସିଂ ପି ସରିୁଆ ସିଂ YVY0961920

ପ ୁ /9993479 24 78 732ସେ ାଷ ସିଂ ପି ନାଲୁ ସିଂ YVY0961573
ପ ୁ /277/B/7053480 25 78 733ମନୀଷ ପଧାନ ପି ମେନାର ନ ପଧାନ YVY1305804
ୀ /684/11513481 44 78 734ପ ୁ ା ଳୀ ପାଣି ସା ପଦି  କମୁାର ପାଣି YVY1257823
ୀ /1313482 21 78 735କନିୁ ସିଂ ସା ଦୀପକ ସିଂ YVY1328426

ପ ୁ /1313483 23 78 736ଅନିଲ ସିଂ ପି ରଘ ୁସିଂ YVY1328558
ୀ /1313484 20 78 737ଅନିତା ସିଂ ସା ଆେଲାକ ସିଂ YVY1328582

ପ ୁ /1643485 32 78 738ଅନ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ YVY0182667
ପ ୁ /1643486 35 78 739ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ YVY0068106
ୀ /903487 18 78 740ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପୁ ି ପି େଶଷେଦଵ ପୁ ି YVY1334812
ୀ /523488 18 78 741ସଶୁୀ ସ ି ତା ପ ା ପି ଶୀନିବାସ ପ ା YVY1334820

ପ ୁ /At-Bidya3489 28 79 1ସମିତ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ YVY1199702
ପ ୁ /Bidyadha3490 20 79 2େସୗମଯ୍ ର ନ ପ ା ପି ସବୁାଷ ଚ  ପ ା YVY1273838
ୀ /bidyadha3491 28 79 3ସ ର୍ା ଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ସଂଜୟ ସିଂହ YVY1279652

ପ ୁ /KANHEIPU3492 19 79 4ପଦ୍ଯମୁନ୍ େଜନା  ପି ବାସେୁ◌ଦବ େଜନା YVY1274893
ପ ୁ /013493 42 79 5ସମୀର େଭାଇ ପି କାଂଗାଳୀ େଭାଇ YVY1273804
ପ ୁ /013494 31 79 6ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YVY1216183
ୀ /013495 26 79 7ପଜୁରାଣୀ ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ YVY1216191
ୀ /013496 25 79 8ଦିପା ଳୀ ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YVY1216209
ୀ /013497 20 79 9ନିତୁନା ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YVY1216217

ପ ୁ /13498 50 79 10ବାବୁଲି ଦାସ ପି େଛାଚିନ ଦାସ JTV2391472
ୀ /13499 40 79 11ଯମନୁା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ JTV2394476
ୀ /13500 25 79 12ଅ ର୍ନା ଧଳ ସା ଶବିରାମ ନାୟକ YVY1011691
ୀ /13501 35 79 13ମଣିକା େଲ ା ସା ଅମର କମୁାର େଲ ା YVY1273762
ପ ୁ /13502 65 79 14ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ OR/06/043/070770
ପ ୁ /13503 55 79 15ଶୀଧର ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ JTV1623248
ୀ /13504 55 79 16େଗଲି ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ OR/06/043/700771
ୀ /13505 39 79 17ପଜୁା ନାୟକ ସା ଯଗୁଳ ନାୟକ YVY0069344
ୀ /13506 36 79 18ରଶିତା ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ YVY0069336

ପ ୁ /13507 35 79 19ଶବି ରାମ ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ JTV2390722
ପ ୁ /023508 47 79 20ପଦିପ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ YVY1273606
ପ ୁ /023509 20 79 21ଚ ନ ଦାସ ପି ସାଧଚୁରଣ ଦାସ YVY1216258
ପ ୁ /23510 64 79 22ନାରୟଣ େଭାଇ ପି ରାଜୁ େଭାଇ OR/06/043/150010
ୀ /23511 43 79 23ପ ୁ ଲତା େଭାଇ ସା ସାଧ ୁଚରଣ େଭାଇ JTV1485937
ୀ /23512 24 79 24ସସତା େଭାଇ ପି ନାରାୟଣ େଭାଇ YVY1012061
ପ ୁ /23513 55 79 25ବାବାଜୀ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ OR/06/043/150014
ପ ୁ /23514 48 79 26ସାଧଚୁରଣ ଦାସ ପି ନାରଣ ଦାସ OR/06/043/150012
ୀ /23515 45 79 27ମାନୀ ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଚ  ଦାସ JTV1551001
ପ ୁ /23516 44 79 28ମଧଚୁରଣ ଦାସ ପି ନାରଣ ଦାସ OR/06/043/150885
ୀ /23517 26 79 29େଜଯ୍ାତିମାମା ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ YVY1011949
ୀ /23518 48 79 30ବିନତା େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ OR/06/043/150015
ୀ /23519 45 79 31ମୀରା େଦଇ ସା ମଧଚୁରଣ େଭାଇ JTV1485911
ପ ୁ /23520 23 79 32ସମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀକା  କମୁାର ନାୟକ YVY1274539
ପ ୁ /33521 82 79 33ତିପରୁା କ ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା JTV2442465
ୀ /33522 72 79 34ନିରୂପମା ପ ା ସା ତିପରୁା କ ପ ା JTV2442457
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ପ ୁ /33523 48 79 35ଅନୀଲ କମୁାର ପ ା ପି ତିପରୁା କ ପ ା JTV2442440
ୀ /33524 41 79 36ରୀତିକା ପ ା ସା ଅନୀଲ କମୁାର ପ ା YVY0069351

ପ ୁ /043525 34 79 37ପାଥର୍  ସାରଥୀ େବେହରା ପି ଶଵିାଜୀ କମୁାର େବେହରା YVY1115898
ୀ /043526 33 79 38ସେ ାଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ପାଥର୍  ସାରଥୀ େବେହରା YVY1115856

ପ ୁ /43527 68 79 39ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ OR/06/043/124596
ୀ /43528 63 79 40ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/124597

ପ ୁ /43529 37 79 41ଅଭିଜିତ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାସ JTV2534311
ୀ /43530 30 79 42ସାତୀ ସାଗତିକା ଦାସ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0275164

ପ ୁ /43531 63 79 43ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ନଉନିଧି ନାୟକ JTV2534063
ୀ /43532 60 79 44ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ଧର ନାୟକ JTV2441731

ପ ୁ /43533 39 79 45ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ଧର ନାୟକ JTV2390441
ପ ୁ /43534 35 79 46ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ଧର ନାୟକ JTV2390433
ପ ୁ /43535 44 79 47ବିେନାଦ ଲାଲ ପରିଜା ପି ଚକଧର ପରିଜା YVY0421982
ୀ /43536 43 79 48ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପରିଜା ସା ବିେନାଦ ଲାଲ ପରିଜା JTV2392124
ୀ /43537 34 79 49ସଚିୁତା ରାଉତ ସା ଦିପକ କମୁାର ରାଉତ YVY0275156

ପ ୁ /53538 37 79 50ଭାଗୀରଥି େଭାଇ ପି ଭଜନ େଭାଇ JTV1628650
ୀ /63539 42 79 51ସକୁା ି େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା JTV1706621

ପ ୁ /63540 42 79 52ଅକ୍ଷୟ େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା OR/06/043/150020
ୀ /63541 36 79 53ଅନୁସୟା େଜନା ସା ନିମର୍ଳ େଜନା YVY0421859

ପ ୁ /63542 36 79 54ସ ୟ କମୁାର େଜନା ପି ବନମାଳୀ େଜନା JTV2390870
ପ ୁ /63543 33 79 55ପିୟମଦା େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା YVY0421826
ୀ /63544 24 79 56ଦୀପାଳି େଜନା ସା ଚିତର ନ େଜନା YVY1042803
ୀ /73545 43 79 57ଝୁନୁ ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ JTV1706613
ୀ /73546 27 79 58ରୂପାଲୀ ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ YVY0657619

ପ ୁ /73547 26 79 59େସୗମଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ମେହ  କମୁାର ଦାସ YVY0887422
ୀ /73548 50 79 60ଚାରୁ େଦଇ ସା ମନିଆ ଦାସ OR/06/043/150024

ପ ୁ /73549 30 79 61ଅସିମ ଅମିତାଭ ପ ା ପି ଧୀେର  କମୁାର ପ ା YVY0777623
ୀ /73550 39 79 62ଚିନୟୀ ତିପାଠୀ ସା େଗାପାଳକୃ  ତିପାଠୀ JTV2392397
ୀ /83551 32 79 63ସଜୁାତା ମହାନ ିଆ ସା ଚି  ର ନ େବେହରା YVY1274950
ୀ /83552 39 79 64କନିୁ ମହା ି ସା ବନମାଳୀ ମହା ି YVY0730564
ୀ /93553 42 79 65କ ନା ମହା ି ସା ରାେଜନ ମହା ି JTV2391977
ୀ /93554 51 79 66ବିେନାଦିନୀ ପାତ ସା େମାହନ ପାତ OR/06/043/150026

ପ ୁ /93555 39 79 67ଶ ର ପାତ ପି େମାହନ ପାତ JTV2391829
ପ ୁ /103556 71 79 68ରେମଶ େଭାଇ ପି େଦୖତାରୀ େଭାଇ YVY0658542
ୀ /103557 59 79 69ଗୀତା େଭାଇ ସା ଅେଲଖ େଭାଇ OR/06/043/150033

ପ ୁ /103558 56 79 70ଅେଲଖ େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ OR/06/043/150032
ପ ୁ /103559 48 79 71ନାରାୟଣ େଭାଇ ପି ମନି େଭାଇ JTV1651496
ୀ /103560 46 79 72କମଳା େଭାଇ ସା ନାରାୟଣ େଭାଇ JTV1651637
ୀ /103561 45 79 73େଗୗରୀ େଭାଇ ସା େଗାେଲଖ େଭାଇ JTV2391571

ପ ୁ /103562 45 79 74ତପନକମୁାର େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ JTV2391266
ପ ୁ /103563 43 79 75ତୟା େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ YVY0730366
ୀ /103564 37 79 76ଦୁଲଣା େଭାଇ ସା ତୟା େଭାଇ YVY0203323

ପ ୁ /103565 37 79 77ନିର ନ େଭାଇ ପି ଭିକାରୀ େଭାଇ YVY0275172
ୀ /103566 36 79 78ମମତା େଭାଇ ସା ତପନ େଭାଇ JTV2391589

ପ ୁ /103567 32 79 79ଅନିଲ େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ YVY0275198
ୀ /103568 28 79 80ସସିତା େଭାଇ ସା ନିର ନ େଭାଇ YVY0275180
ୀ /103569 27 79 81ଚା ିନୀ େଭାଇ ପି େଗାେଲଖ େଭାଇ YVY1012053

ପ ୁ /103570 25 79 82ସନିୁଲ େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ YVY0962530
ପ ୁ /103571 25 79 83ସନୁୀଲ େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ YVY1106178
ୀ /103572 24 79 84ଲିତା େଭାଇ ସା ଅନିଲ େଭାଇ YVY1216241
ପ ୁ /103573 35 79 85ଶୀଧର ଦାସ ପି ମନିଆ ଦାସ JTV2391365
ୀ /103574 25 79 86ଝିଲୀ ମାଝୀ ସା ସେରାଜ ମାଝୀ YVY1274117
ୀ /113575 30 79 87ସସିତା େଭାଇ ସା ହୃଦାନ  ଦାସ YVY1012103
ପ ୁ /113576 59 79 88ଫକିର ଚରଣ ଦାସ ପି ରାଧ ୁଦାସ OR/06/043/150037
ୀ /113577 55 79 89ଗଭୀ ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/150038
ୀ /113578 50 79 90ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ଫକିର ଦାସ OR/06/043/150039
ପ ୁ /113579 38 79 91ହୃଷିେକଶ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV2392207
ପ ୁ /113580 36 79 92ହୃଦାନ  ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV2391209
ପ ୁ /113581 30 79 93ବିକାଶ ଦାସ୍ ପି ଫକିର ଚରଣ ଦାସ YVY0962548
ୀ /113582 28 79 94ପିୟ ା ଦାସ ପି ଫକିର ଚରଣ ଦାସ YVY0719609
ପ ୁ /113583 25 79 95େଦବାନ  ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YVY0069369
ପ ୁ /113584 36 79 96ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ YVY0203349
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ୀ /113585 34 79 97ପଜ୍ଞା ପରମିତା ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ YVY0203331
ୀ /123586 60 79 98ସଭୁଦା େଭାଇ ସା ଛଇନ େଭାଇ OR/06/043/150041

ପ ୁ /123587 37 79 99ବିଭୂତିଭୂଷଣ େଭାଇ ପି ଚୁଇନ େଭାଇ JTV2391068
ୀ /123588 33 79 100ରାନୁ େଭାଇ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େଭାଇ YVY0275206

ପ ୁ /123589 33 79 101ରାେଜଶ େଭାଇ ପି ଛଇନା େଭାଇ YVY0203356
ୀ /123590 31 79 102ପାବର୍ ତୀ େଭାଇ ସା ରାେଜଶ େଭାଇ YVY0887448
ୀ /123591 27 79 103ପାକନ ଦାସ ସା ରାେଜ  େଭାଇ YVY0962571

ପ ୁ /133592 43 79 104ଦିପକ େଭାଇ ପି ଯଗୁଳ େଭାଇ YVY0962365
ପ ୁ /133593 67 79 105ପାଣଆୁ ଦାସ ପି ଖଲିଆ ଦାସ YVY1011642
ପ ୁ /133594 65 79 106େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି ରାମ ଚ  ଦାସ OR/06/043/150044
ୀ /133595 44 79 107ନିରୁପମା ଦାସ ସା ଦିପକ୍ େଭାଇ YVY0887380
ୀ /133596 35 79 108ଅନୁପମା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ JTV2391845

ପ ୁ /133597 34 79 109ମାନସକମୁାର ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0275354
ୀ /133598 52 79 110ତିେଳା ମା େଦଇ ସା େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/043/150045

ପ ୁ /143599 68 79 111ବିଜୟ ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ OR/06/043/150048
ୀ /143600 54 79 112ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/150049
ୀ /143601 39 79 113ମମତା ଦାସ ସା ପି.ଭି ପସାଦ JTV2392199

ପ ୁ /143602 29 79 114ବିକମ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0719617
ପ ୁ /153603 55 79 115େଗୗତମ େଭାଇ ପି ପରୀକ୍ଷୀତ େଭାଇ JTV1636810
ପ ୁ /153604 24 79 116ସତଯ୍ଜିତ େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ YVY1115930
ପ ୁ /153605 65 79 117ଗ ବର୍  ଦାସ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ଦାସ OR/06/043/150054
ୀ /153606 50 79 118ଈଲି େଦଇ ସା ଗ ବର୍  ଦାସ JTV1651629
ୀ /153607 43 79 119ସେୁଲାଚନା େଦଇ ସା େଗାେଲଖ େଭାଇ OR/06/043/150056

ପ ୁ /153608 51 79 120ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଲଛମନ ସାହୁ YVY0657627
ୀ /163609 56 79 121ପମିଳା େଭାଇ ସା ଅେଶାକ େଭାଇ OR/06/043/150060

ପ ୁ /163610 33 79 122ରାେକଶ େଭାଇ ପି ଅେଶାକ େଭାଇ JTV2390573
ପ ୁ /163611 28 79 123ଅମିତ୍ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅେଶାକ େଭାଇ YVY1011766
ୀ /163612 27 79 124ପ ୁ ଲତା େଭାଇ ପି ଅେଶାକ େଭାଇ YVY1012046

ପ ୁ /173613 68 79 125ସେୁର  େଭାଇ ପି ମେହ  େଭାଇ OR/06/043/150068
ୀ /173614 60 79 126କନକଲତା େଭାଇ ସା େକଦାର େଭାଇ OR/06/043/150063
ୀ /173615 59 79 127ପମିଳା େଭାଇ ସା ରେମଶ େଭାଇ OR/06/043/150065

ପ ୁ /173616 56 79 128ଅରୁଣ କମୁାର େଭାଇ ପି ମେହଶର େଭାଇ YVY0070359
ୀ /173617 55 79 129ନିମର୍ଳା େଭାଇ ସା ସେୁର  େଭାଇ OR/06/043/150069
ୀ /173618 41 79 130ମୀନତି େଭାଇ ସା ସ ୀତ େଭାଇ YVY0275222

ପ ୁ /173619 40 79 131ସ ିତ େଭାଇ ପି େକଦାର େଭାଇ JTV2392264
ୀ /173620 39 79 132ମାମୀନା େଭାଇ ସା ଟୁକନୁା େଭାଇ YVY0275214

ପ ୁ /173621 37 79 133ର ିତ େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ YVY0697433
ପ ୁ /173622 36 79 134ସେରାଜକମୁାର େଭାଇ ପି ସେୁର  େଭାଇ JTV2391282
ୀ /173623 34 79 135ଗୀତା େଭାଇ ସା ର ିତ କମୁାର େଭାଇ YVY0657858
ୀ /173624 31 79 136କମୁାରୀ ରୁବି େଭାଇ ପି ରେମଶ କମୁାର େଭାଇ YVY0657882
ୀ /173625 29 79 137ସସିତା େଭାଇ ସା ସେୁରାଜ କମୁାର େଭାଇ YVY0657767
ୀ /173626 26 79 138ସଂଗିତା େଭାଇ ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଭାଇ YVY1012038

ପ ୁ /173627 53 79 139ଗେଣଶ ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ JTV2391159
ୀ /173628 39 79 140ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ଗେଣଶ ଦାସ JTV2391134
ୀ /173629 21 79 141ସନିୁତା ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ YVY1115831

ପ ୁ /173630 39 79 142େଗାପାଳ କି ା ତିପାଠୀ ପି ଭାଗିରଥୀ ତିପାଠୀ YVY0777581
ୀ /183631 73 79 143କମଳା େଭାଇ ସା ବଂଶୀଧର େଭାଇ OR/06/043/150072
ୀ /183632 47 79 144ବାସ ୀ େଭାଇ ସା ଗନୁାକାର େଭାଇ YVY0888172

ପ ୁ /183633 21 79 145ଚିନୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ଗନୁା କର େଭାଇ YVY1165968
ପ ୁ /203634 71 79 146ବା ନିଧୀ ବାରିକ ପି ଫକିର ବାରିକ YVY0658344
ୀ /203635 75 79 147ରମା େଭାଇ ସା ରାଧ ୁେଭାଇ OR/06/043/150075
ୀ /203636 65 79 148ଫଲୁ େଭାଇ ସା ଜଗ ୁେଦଇ OR/06/043/150077
ପ ୁ /203637 64 79 149ସକୁା  େଭାଇ ପି ରାଧ ୁେଭାଇ JTV1564764
ପ ୁ /203638 62 79 150ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େଭାଇ ପି ରାଧ ୁେଭାଇ OR/06/043/150078
ୀ /203639 59 79 151ଉଲାସ େଭାଇ ସା ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େଭାଇ OR/06/043/150079
ୀ /203640 54 79 152ଶଷୁମା େଭାଇ ସା ସକୁା  େଭାଇ OR/06/043/150081
ପ ୁ /203641 50 79 153ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ ପି ରାଧ ୁେଭାଇ OR/06/043/150082
ୀ /203642 48 79 154ସବିତା େଭାଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ OR/06/043/150083
ପ ୁ /203643 46 79 155ବାଳକୃ  େଭାଇ ପି ରାଧ ୁେଭାଇ OR/06/043/150084
ୀ /203644 44 79 156ଠୁକରୁୀ େଭାଇ ସା ବାଳକୃ  େଭାଇ JTV2534220
ପ ୁ /203645 40 79 157ଦିଲିପ କମୁାର େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ JTV2390615
ପ ୁ /203646 40 79 158ଅଜିତ କମୁାର େଭାଇ ପି ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େଭାଇ JTV2391431

59 137/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 55ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /203647 38 79 159ସଜିୁତ େଭାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େଭାଇ JTV2441749
ପ ୁ /203648 36 79 160ସଜିୁତ୍ େଭାଇ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ େଭାଇ YVY0888107
ପ ୁ /203649 35 79 161ସ ିତ େଭାଇ ପି ସକୁା  େଭାଇ JTV2390656
ୀ /203650 35 79 162ରଶିତା େଭାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େଭାଇ JTV2390649
ୀ /203651 33 79 163ଲିପିକା େଭାଇ ପି ସେୁରଶ େଭାଇ JTV2391126
ୀ /203652 31 79 164ଦିପିକା େଭାଇ ପି ସେୁରଶ େଭାଇ JTV2391118
ୀ /203653 31 79 165ମାମନୂୀ େଭାଇ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଭାଇ YVY1106194
ୀ /203654 31 79 166ମାମନୂୀ େଭାଇ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଭାଇ YVY1171149
ୀ /203655 30 79 167ସରିତା େଭାଇ ସା ସ ୀତ େଭାଇ YVY1171123
ୀ /203656 27 79 168ଅ ିତା େଭାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ YVY0888057
ୀ /203657 26 79 169ର ିତା େଭାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ YVY0887992
ୀ /203658 26 79 170ବବିନା େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ YVY0887943
ୀ /203659 22 79 171ଗୀତା େଭାଇ ସା ସଜୁୀତ େଭାଇ YVY1165927

ପ ୁ /203660 21 79 172ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ଲକି୍ଷଧର ଦାସ YVY1106244
ୀ /203661 46 79 173ନିତମିନୀ ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି YVY0816355
ୀ /203662 30 79 174ଜିନି ସାହୁ ସା ମାନସ କମାର ସାହୁ YVY0887406

ପ ୁ /203663 67 79 175ପଦନାଭ ସାହୁ ପି କପିଳ ସାହୁ JTV2441855
ୀ /203664 64 79 176ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ପଦନାଭ ସାହୁ JTV2441970

ପ ୁ /203665 40 79 177ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ JTV2442515
ପ ୁ /203666 36 79 178ଯେଶାବ  ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ JTV2441863
ପ ୁ /203667 50 79 179ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ  ଚ  ସାଇଁ YVY0828533
ପ ୁ /213668 69 79 180ପଫଲୁ େଭାଇ ପି ପହଲାଦ େଭାଇ OR/06/043/150087
ୀ /213669 65 79 181ସକିୁ େଭାଇ ସା ପଫଲୁ େଭାଇ OR/06/043/150088

ପ ୁ /213670 45 79 182ପେମାଦ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ JTV2390987
ପ ୁ /213671 42 79 183ପଦିପ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ JTV1651546
ୀ /213672 40 79 184କଲଯ୍ାଣୀ େଭାଇ ସା ପେମାଦ େଭାଇ JTV2390995
ୀ /213673 37 79 185ସବିତା େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ JTV2391258

ପ ୁ /213674 36 79 186ପସନନ୍ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ JTV2391001
ପ ୁ /213675 35 79 187ପକାଶ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ JTV2391019
ୀ /213676 35 79 188ରଶିତା େଭାଇ ସା ପସନନ୍ େଭାଇ JTV2391217
ୀ /213677 33 79 189ବାସ ି େଭାଇ ସା ପଦିପ୍ େଭାଇ YVY1011717

ପ ୁ /213678 31 79 190ପତୀପ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ YVY0275230
ୀ /213679 26 79 191ସମିୁତା େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ YVY1011964

ପ ୁ /213680 24 79 192ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ ପି ପେମାଦ କମୁାର େଭାଇ YVY1171057
ପ ୁ /223681 67 79 193ପଭାକର େଭାଇ ପି ପହାଦ େଭାଇ OR/06/043/150089
ୀ /223682 58 79 194କା ନ େଭାଇ ସା ପଭାକର େଦଇ OR/06/043/150090

ପ ୁ /223683 39 79 195ଗେଣଶ େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ JTV2390862
ୀ /223684 33 79 196ସସିତା େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ JTV2391233
ୀ /223685 33 79 197ସସିତା େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ YVY0888149

ପ ୁ /223686 30 79 198ସଂେତାଷ େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ YVY1171032
ପ ୁ /223687 30 79 199ସେରାଜ େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ YVY1171016
ୀ /223688 40 79 200ମଧସିୁତା େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା YVY1011634
ୀ /233689 85 79 201ଜହନ୍ େବୱା ସା ଶୀଧର େଭାଇ OR/06/043/150094
ୀ /233690 52 79 202ଗିତା ଳି େଭାଇ ପି ଶୀଧର େଭାଇ OR/06/043/150096

ପ ୁ /233691 47 79 203ସମୀର େଭାଇ ପି ବିଶନାଥ େଭାଇ YVY0658591
ୀ /233692 42 79 204ଉମିର୍ଳା େଭାଇ ସା ସମୀର େଭାଇ YVY0658658
ୀ /233693 23 79 205ଲିଜା େଭାଇ ପି ସମୀର େଭାଇ YVY1011980

ପ ୁ /233694 83 79 206ତରଣି େସନ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YVY0658823
ପ ୁ /233695 59 79 207ଧୀେର  କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀଧର େଭାଇ JTV1564756
ୀ /243696 80 79 208ସରସତୀ େବୱା ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଭାଇ OR/06/043/150098
ୀ /243697 44 79 209ମ  ୁେବୱା ସା ନେଗନ େଭାଇ JTV2534295
ୀ /243698 59 79 210ଭବାନୀ େଭାଇ ସା କା ାଳୀ େଭାଇ OR/06/043/150100
ପ ୁ /243699 57 79 211ଗଗନ େଭାଇ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଭାଇ OR/06/043/150101
ୀ /243700 55 79 212ସେୁଲାଚନା େଭାଇ ସା ଗଗନ େଭାଇ JTV1651736
ପ ୁ /243701 45 79 213ରବି  େଭାଇ ପି କା ାଳି େଭାଇ OR/06/043/150103
ପ ୁ /243702 40 79 214ସମୀର କମୁାର େଭାଇ ପି କା ାଳୀ େଭାଇ JTV1651660
ୀ /243703 36 79 215ସମିୁତା େଭାଇ ସା ସମୀର େଭାଇ YVY0070367
ପ ୁ /243704 25 79 216େମାହନ େଭାଇ ପି ଗଗନ େଭାଇ YVY0888123
ପ ୁ /243705 25 79 217ଭାରତ େଭାଇ ପି ନାଜନ େଭାଇ YVY1170992
ୀ /243706 22 79 218ସନୁୟନା େଭାଇ ପି ନେଗନ୍ େଭାଇ YVY1165232
ୀ /243707 34 79 219ରାନୁବାଳା ଦାସ ସା ଅଭିଜିତ ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0657783
ୀ /243708 38 79 220ସଭୁଦା େଦାରା ପି ଆପାରାଓ େଦାରା YVY0070375
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ପ ୁ /253709 71 79 221େଗୗରା  େଭାଇ ପି କାଳ ି େଭାଇ OR/06/043/150105
ପ ୁ /253710 48 79 222ଅକ୍ଷୟ େଭାଇ ପି େଗୗରା  େଭାଇ OR/06/043/150107
ପ ୁ /253711 29 79 223ର ିତ କମୁର ସାହୁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ YVY1077288
ପ ୁ /263712 47 79 224ସେୁର  ନାଥ େଭାଇ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େଭାଇ OR/06/043/150114
ୀ /263713 41 79 225ସନୁ ା େଭାଇ ସା ସେୁର  େଭାଇ JTV2442002
ୀ /263714 39 79 226େଜଯ୍ାସନ୍ା େଭାଇ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଭାଇ JTV2441996
ୀ /263715 39 79 227ସପୁଭା େଭାଇ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଭାଇ YVY0275248

ପ ୁ /263716 74 79 228ପ ାନନ ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ OR/06/043/150111
ୀ /263717 70 79 229ପମିଳା ଦାସ ସା ପ ାନନ ଦାସ OR/06/043/150112

ପ ୁ /263718 52 79 230ନେର  କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ OR/06/043/150113
ପ ୁ /263719 49 79 231ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ OR/06/043/150115
ୀ /263720 43 79 232େକୗଶଲଯ୍ା ଦାସ ସା ନେର  ଦାସ JTV2441921
ୀ /273721 91 79 233ସରସତୀ େବୱା ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଭାଇ YVY0658526

ପ ୁ /273722 79 79 234ବିଶନାଥ େଭାଇ ପି ଭୀକାରୀ େଭାଇ OR/06/043/150117
ପ ୁ /273723 75 79 235ରୁଷିନାଥ େଭାଇ ପି ଭିକାରୀ େଭାଇ OR/06/043/150119
ୀ /273724 70 79 236େଜମା େଭାଇ ସା ରୁଷିନାଥ େଭାଇ OR/06/043/150120
ୀ /273725 69 79 237କମା େଭାଇ ସା ବିଶନାଥ େଭାଇ JTV1628643
ୀ /273726 48 79 238ରୀତା େଭାଇ ସା ନିର ନ େଭାଇ JTV2391670

ପ ୁ /273727 39 79 239ବିଶଜିତ େଭାଇ ପି ରୁଷିନାଥ େଭାଇ JTV2391514
ପ ୁ /273728 38 79 240ପଶା  େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ YVY1011873
ପ ୁ /273729 38 79 241ନିର ନ େଭାଇ ପି େଲାକନାଥ େଭାଇ JTV1629658
ୀ /273730 37 79 242ଲକ୍ଷୀପିୟା େଭାଇ ପି ପଶା  େଭାଇ YVY0777508

ପ ୁ /273731 34 79 243ପତାପ େଭାଇ ପି ବିଶନାଥ େଭାଇ JTV2390581
ପ ୁ /273732 33 79 244ରଂଜନ େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ YVY0231712
ୀ /273733 27 79 245ନମିତା େଭାଇ ପି ରୁଷିନାଥ େଭାଇ YVY1011956
ୀ /273734 27 79 246ସନିୁତା େଭାଇ ପି ବିଶନାଥ େଭାଇ YVY0719674
ୀ /273735 23 79 247ପଜୁା େଭାଇ ପି ନିର ନ େଭାଇ YVY1011972

ପ ୁ /283736 37 79 248ସୟଦ ମହସିନ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଏନାଜି ଅଲୀ YVY0887521
ପ ୁ /283737 53 79 249ଶୀକା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା YVY1011659
ପ ୁ /283738 76 79 250ବଂଶୀଧର ମଲିକ ପି ଭମର ମଲିକ OR/06/043/150125
ପ ୁ /283739 65 79 251ଅମଲୁଯ୍ ମଲିକ ପି ଭମର ମଲିକ OR/06/043/150127
ୀ /283740 55 79 252ସେୁଲାଚନା ମଲିକ ସା ଅମଲୁଯ୍ ମଲିକ OR/06/043/150128
ୀ /283741 40 79 253କଲଯ୍ାଣୀ ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ JTV2574366
ୀ /283742 67 79 254େଦବଜାନୀ ମଲିକ ସା ବଂଶୀଧର ମଲିକ YVY0658781

ପ ୁ /283743 40 79 255ପରମାନ  ମଲିକ ପି ଅମଲୁଯ୍ ମଲିକ JTV1551134
ପ ୁ /283744 40 79 256ପବିତ ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ JTV1551217
ୀ /283745 36 79 257ରୀତା ଳି ମଲିକ ସା ପବିତ କମୁାର ମଲିକ YVY0658625
ୀ /283746 35 79 258ପତିମା ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ YVY0658849
ୀ /283747 34 79 259ପମିଳା ମଲିକ ପି ଅମଲୂଯ୍ ମଲିକ JTV2534162
ୀ /283748 32 79 260ଭାରତୀ ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ YVY0658807
ୀ /283749 31 79 261ଅନୁପମା ମଲିକ ସା ପରମାନ  ମଲିକ YVY1011923
ୀ /293750 81 79 262ରମା େବୱା ସା ଗ ାଧର ମଲିକ OR/06/043/150133
ୀ /293751 80 79 263ଲାବଣଯ୍ବତୀ ମଲିକ ସା ଭାଗୀରଥି ମଲିକ OR/06/043/150132

ପ ୁ /293752 66 79 264ନୃଶଂିହ ମଲିକ ପି ଗ ାଧର ମଲିକ OR/06/043/150131
ପ ୁ /293753 57 79 265ଶରତଚ  ମଲିକ ପି ଭାଗିରଥି ମଲିକ OR/06/043/150134
ପ ୁ /293754 52 79 266ପିତବାସ ମଲିକ ପି ଭାଗିରଥି ମଲିକ OR/06/043/150135
ପ ୁ /293755 50 79 267େଗୗରା  ମଲିକ ପି ଭାଗିରଥି ମଲିକ OR/06/043/150136
ୀ /293756 48 79 268ରୀନା ମଲିକ ସା ନୃସିଂହ ମଲିକ OR/06/043/150137
ୀ /293757 48 79 269ଉମିର୍ଳା ମଲିକ ସା ଶରତ ମଲିକ OR/06/043/150138
ପ ୁ /293758 29 79 270ନାେଗଶର ମଲିକ ପି ପିତାେବସ ମଲିକ YVY1171099
ୀ /293759 47 79 271ଜୟ ି ମଲିକ ସା ପୀତବାସ ମଲିକ JTV1551159
ପ ୁ /293760 39 79 272େଗାେଲଖ ଚ  ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ JTV1550995
ପ ୁ /293761 32 79 273ଜୀବନ ମଲିକ ପି ପିତବାସ ମଲିକ JTV2534352
ୀ /293762 28 79 274ମିତାଲି ମଲିକ ପି ଶରତ ଚ  ମଲିକ YVY0658864
ୀ /293763 28 79 275ସସିତା ମଲିକ ସା େଗୗରା  ମଲିକ YVY0719625
ୀ /293764 28 79 276ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ YVY0719690
ପ ୁ /293765 47 79 277ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ଆଦିକ  ନାୟକ JTV2442523
ପ ୁ /303766 38 79 278ଅଜୟ ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ YVY0069401
ୀ /303767 36 79 279େରାଜାଲିନ୍ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ YVY0069419
ପ ୁ /303768 75 79 280ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ ପି ନଟବର ମଲିକ OR/06/043/150140
ୀ /303769 71 79 281ଶକୁ ଳା ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ OR/06/043/150141
ୀ /303770 45 79 282ବବିତା ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ JTV1551142
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ପ ୁ /303771 43 79 283ଅେଶାକ ମଲୀକ ପି ଲକ୍ଷଣ ମଲୀକ JTV1550987
ପ ୁ /303772 40 79 284ଦିପକ ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ YVY0837252
ପ ୁ /303773 40 79 285ଦୀପକ କମୁାର ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ YVY1106111
ୀ /303774 30 79 286ସବିତା ମଲୀକ ସା ଅେଶାକ ମଲୀକ YVY0962522
ୀ /303775 25 79 287ଲିଲି ମଲିକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ମଲିକ YVY1106129
ୀ /313776 26 79 288ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ରତନ କମୁାର ମଲିକ YVY0887471
ୀ /313777 80 79 289ରଜନୀ େଦଇ ସା ଧିେର  ମଲିକ OR/06/043/150143

ପ ୁ /313778 60 79 290ଜୀବନ ଚ  ମଲିକ ପି ଧିେର  ମଲିକ OR/06/043/150144
ୀ /313779 52 79 291ପ ୁ ଲତା ମଲିକ ସା ଜୀବନ ମଲିକ OR/06/043/150145
ୀ /313780 45 79 292ଟୁକନିୁ ମଲିକ ସା ପେମାଦ ମଲିକ OR/06/043/150774

ପ ୁ /313781 44 79 293ଉଦୟନାଥ ମଲିକ ପି ଧିେର  ମଲିକ JTV1651702
ୀ /313782 46 79 294ପଭାତୀ ମଲିକ ସା ଉଦୟନାଥ ମଲିକ YVY0730275

ପ ୁ /313783 38 79 295ରତନ୍ କମୁାର ମଲିକ ପି ଜୀବନଚ  ମଲିକ YVY0275362
ପ ୁ /313784 36 79 296ଜୀତନ କମୁାର ମଲିକ ପି ଜୀବନ ଚ  ମଲିକ JTV2534030
ୀ /313785 32 79 297ପିୟ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ମଲିକ ସା ଜିେତନ କମୁାର ମଲିକ YVY1115955

ପ ୁ /313786 87 79 298ଧିେର  ନାଥ ମଲିକ ପି ଜଗ ୁମଲିକ OR/06/043/150142
ପ ୁ /313787 53 79 299ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ ପି ଧୀେରଂଦ ନାଥ ମଲିକ OR/06/043/150775
ୀ /313788 27 79 300ପିୟଦଶର୍ନୀ ମଲିକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ YVY0719666

ପ ୁ /313789 26 79 301ପିତର ନ ମଲିକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ YVY1011915
ପ ୁ /313790 46 79 302ସନିୁଲ ଶମର୍ା ପି ଛବିନ ପସାଦ ଶମର୍ା YVY0887778
ୀ /313791 41 79 303ନୂତନ ଶମର୍ା ସା ସନୁୀଲ ଶମର୍ା YVY0887737

ପ ୁ /313792 35 79 304କନୁା ସାଇଁ ପି ପା ବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2391936
ପ ୁ /313793 30 79 305ବଟକୃ  ସାଇଁ ପି ପା ବ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0275255
ୀ /323794 69 79 306ସଷୁମା େଦଇ ସା ପ  ୁମଲିକ OR/06/043/150154

ପ ୁ /323795 56 79 307କା ିର୍କ ମଲିକ ପି ସନିଆ ମଲିକ OR/06/043/150155
ପ ୁ /323796 78 79 308ମ ୁ ମଲିକ ପି ଦୁଃଖି ମଲିକ OR/06/043/150159
ପ ୁ /323797 67 79 309ପ  ୁମଲିକ ପି ଦୁଖି ମଲିକ OR/06/043/150153
ପ ୁ /323798 46 79 310ଗୟାଧର ମଲିକ ପି ସନିଆ ମଲିକ OR/06/043/150157
ପ ୁ /323799 45 79 311ରବି  ମଲିକ ପି ମନିଆ ମଲିକ OR/06/043/150158
ୀ /323800 42 79 312େଦୗପଦି ମଲିକ ସା ରବି  ମଲିକ YVY0983403

ପ ୁ /323801 24 79 313େସାମନାଥ ମଲିକ ପି ଅେଲଖ ମଲିକ YVY1171156
ୀ /323802 50 79 314କି ା ମଲିକ ସା କା ିର୍କ ମଲିକ JTV1596527

ପ ୁ /323803 49 79 315ଅେଲଖ ମଲିକ ପି ଗନୁା ମଲିକ YVY0658690
ୀ /323804 41 79 316େକତକୀ ମଲିକ ସା ଅେଲଖ ମଲିକ YVY0658674

ପ ୁ /323805 38 79 317ବାଇଧର ମଲିକ ପି ସନିଆ ମଲିକ JTV1651710
ୀ /323806 37 79 318ତିେଳା ମା ମଲିକ ସା ବାଇଧର ମଲିକ YVY1011626
ୀ /323807 36 79 319େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମଲିକ ସା ଗୟାଧର ମଲିକ YVY0730382

ପ ୁ /323808 35 79 320ସେୁରସ ମଲିକ ପି ପ  ୁମଲିକ JTV2391100
ୀ /323809 20 79 321ସପିୁୟା ମଲିକ ପି କାତିର୍କ ଚଂଦ ମଲିକ YVY1278928
ୀ /323810 32 79 322େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମଲୀକ ସା ଗୟାଧର ମଲୀକ YVY1011907

ପ ୁ /323811 26 79 323ତିନାଥ ମଲିକ୍ ପି ରବି  ମଲିକ୍ YVY1011931
ୀ /323812 26 79 324ସଶିତା ମଲିକ ପି ପ  ୁମଲିକ YVY1011857
ୀ /323813 23 79 325ସପୁଭା ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ YVY1011774

ପ ୁ /333814 58 79 326ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାବି ଚ  ଦାଶ JTV1550755
ପ ୁ /333815 54 79 327ଅମଜୁ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାବି ଚ  ଦାଶ YVY0568105
ୀ /333816 54 79 328ଅରୁ ତୀ ଦାଶ ସା ଅମଜୁ କମୁାର ଦାଶ JTV1551233
ୀ /333817 53 79 329ସଂଘମିତା ଦାଶ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ JTV1551019
ୀ /333818 53 79 330ଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ JTV1551126

ପ ୁ /333819 50 79 331ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YVY0568097
ୀ /333820 37 79 332ନମିତା ଦାଶ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାଶ YVY0568089
ପ ୁ /343821 73 79 333ବି ୁ ଚରଣ ମଲିକ ପି ଅ ୁର୍ନ ମଲିକ JTV1550789
ୀ /343822 63 79 334ପମିଳା ମଲିକ ସା ବି ୁ ଚରଣ ମଲିକ JTV1550797
ୀ /343823 42 79 335ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମଲିକ JTV1550805
ୀ /343824 41 79 336ରାଜଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମଲିକ JTV1550813
ୀ /343825 36 79 337ଜୟଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମଲିକ JTV2390623
ପ ୁ /343826 35 79 338ଶୀ ବିନାୟକ ପସାଦ ମଲିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମଲିକ JTV2390680
ପ ୁ /343827 38 79 339େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାଥ ନାୟକ JTV2534287
ପ ୁ /353828 52 79 340ପଦୀପ ର ନ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/150162
ୀ /353829 47 79 341ଶଭୁଶୀ କବି ସା ପଦୀ  ର ନ ଦାସ JTV1551175
ପ ୁ /353830 80 79 342ପ ୁ ର୍ଚ  ମଲିକ ପି ବାଲୁ ମଲିକ OR/06/043/150160
ପ ୁ /363831 57 79 343ସେୁର  ବାରିକ ପି ପା ବ ବାରିକ YVY0069427
ୀ /363832 50 79 344କ ନା ବାରିକ ସା ସେୁର  ବାରିକ YVY0658732
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ପ ୁ /363833 27 79 345ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ସେୁର  ବାରିକ YVY0658757
ପ ୁ /363834 22 79 346ବିକାଶ କମୁାର ବାଲର୍ା ପି ମାଗା ମ ୁ ା YVY1115864
ପ ୁ /363835 46 79 347ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା ପି ବୁଧିରାମ ଗୁ ା YVY0887729
ୀ /363836 44 79 348ଉଶା ଗୁ ା ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା YVY0887752

ପ ୁ /363837 59 79 349ବନମାଳି ମଲିକ ପି କମୁର ମଲିକ OR/06/043/150166
ୀ /363838 49 79 350ଅନୁରାଧା ମଲିକ ସା ରତନ୍ ାକର ମଲିକ OR/06/043/150781

ପ ୁ /363839 60 79 351ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ ପି ହରି ଚରଣ ମଲିକ JTV1596345
ୀ /363840 49 79 352ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମଲିକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ JTV1596337

ପ ୁ /363841 47 79 353ସାଧ ୁମଲିକ ପି ବାବାଜୀ ମଲିକ OR/06/043/150168
ୀ /363842 36 79 354ପଦାବତୀ ମଲିକ ସା ସାଦୁଆ ମଲିକ JTV2390813

ପ ୁ /363843 28 79 355ଅନୀଲ କିରଣ ମଲିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ YVY0719708
ୀ /363844 27 79 356ଅମିକା ମଲିକ ପି ରତନ୍ ାକର ମଲିକ YVY0657809
ୀ /363845 24 79 357େମନକା ମଲିକ ପି ରତନ୍ ାକର ମଲିକ YVY1011824

ପ ୁ /363846 23 79 358େସୗମ୍ଯା ର ନ ମଲିକ ପି ରତନ୍ ାକର ମଲିକ YVY1011782
ପ ୁ /363847 30 79 359ସନୁୀଲ କୀରଣ ମଲିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ YVY0275263
ପ ୁ /363848 52 79 360ମାଗା ମ ୁ ା ପି ମ ଲ ମ ୁ ା JTV1596493
ୀ /363849 51 79 361ସାଲମୀ ମ ୁ ା ସା ମାଗା ମ ୁ ା JTV1596485

ପ ୁ /363850 60 79 362ପଭାତ ଚ  ପଧାନ ପି ପାଣ ବ ୁ ପଧାନ YVY0887695
ପ ୁ /363851 60 79 363ପଭାତ ଚ  ପଧାନ ପି ପାଣବ ୁ ପଧାନ JTV2442549
ୀ /363852 51 79 364ମାନସୀ ପଧାନ ସା ପଭାତ ଚ  ପଧାନ JTV2442531
ୀ /363853 51 79 365ମାନସୀ ପଧାନ ସା ପଭାତ ଚ  ପଧାନ YVY0887703
ୀ /363854 27 79 366େମୖାସମୁୀ ପଧାନ ପି ପଭାତ ଚ  ପଧାନ YVY0777524

ପ ୁ /363855 24 79 367ଆଷେୁତାଶ ପଧାନ ପି ପଭାତ ଚ  ପଧାନ YVY1011865
ପ ୁ /373856 35 79 368ପବିତ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0658906
ୀ /373857 24 79 369ରିସିକୀଶନ୍ା ଦାସ ମା ସଂଜୂ ରାଣୀ ରାୟ YVY1142751

ପ ୁ /373858 29 79 370େଗୗତମ େଦବନାଥ ପି େଗୗର େଦବନାଥ YVY1115922
ୀ /373859 24 79 371ଅଂଜନା େଦବନାଥ ସା େଗୗତମ େଦବନାଥ YVY1115914
ୀ /373860 67 79 372ସ ର୍ଲତା େଦଇ ସା ରାମଚ  େଦଇ OR/06/043/150174

ପ ୁ /373861 47 79 373ରତନ୍ ାକର ମଲିକ ପି ଭରତ ମଲିକ YVY0070391
ପ ୁ /373862 41 79 374ଅନିରୁ  ମଲିକ ପି ରାମଚ  ମଲିକ JTV1551191
ୀ /373863 38 79 375ସେ ାଷିନି ମଲିକ ସା ରତନ୍ ାକର ମଲିକ YVY0070383
ୀ /373864 35 79 376ସସିତା ମଲିକ ପି ରାମଚ  ମଲିକ JTV2390730

ପ ୁ /373865 32 79 377ଅଜିତ ମଲିକ ପି ରାମଚ  ମଲିକ YVY0231738
ପ ୁ /373866 41 79 378ସଂଗାମ କିେଶାର ସାହୁ ପି େଗୗ ମ କମୁାର ସାହୁ YVY0658880
ୀ /383867 60 79 379ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା େଭାଳି େବେହରା JTV2392298

ପ ୁ /383868 47 79 380ଶଶୀକା  େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା JTV2392256
ୀ /383869 40 79 381ସବିତା େବେହରା ସା ଶଶୀକା  େବେହରା JTV2392306
ୀ /383870 33 79 382ରଶତିା େବେହରା ପି େଭାଳି େବେହରା JTV2392389

ପ ୁ /383871 25 79 383ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଶଶକିା  େବେହରା YVY1216134
ୀ /383872 22 79 384ସଣର୍ା ଳୀ େବେହରା ପି ଶଶକିା  େବେହରା YVY1216142

ପ ୁ /383873 66 79 385େଗୗରା  ଚ  େଚମି ପି ଦିଜବର େଚମି JTV1703602
ୀ /383874 62 79 386ଲତାରାଣୀ େଚମି ସା େଗୗରା  ଚ  େଚମି JTV1703610

ପ ୁ /383875 42 79 387ର ନ କମୁାର େଚମି ପି େଗୗରା  ଚ  େଚମି JTV1703628
ପ ୁ /383876 38 79 388ପଦିପ କମୁାର େଚମି ପି େଗୗରା  ଚ  େଚମି JTV1703636
ପ ୁ /383877 45 79 389କପିଳ ଚରଣ ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ JTV2574374
ୀ /383878 39 79 390ଜୟ ୀ ଦାସ ସା କପିଳ ଚରଣ ଦାସ JTV2391597
ୀ /383879 21 79 391ପଣୁିର୍ମା ଦାସ ପି କପିଳ ଚରଣ ଦାସ YVY1216274
ୀ /383880 65 79 392ପମିଳା େଦଇ ସା ଶତୃଘନ ମଲିକ OR/06/043/150176

ପ ୁ /383881 71 79 393ଶତୃଘନ ମଲିକ ପି ବିର ମଲିକ OR/06/043/150175
ପ ୁ /383882 40 79 394େକଶବ ମଲିକ ପି ଶତୁଘନ୍ ମଲିକ JTV1550953
ୀ /383883 35 79 395ଭାରତୀ ମଲିକ ପି ଶତୁଘନ୍ ମଲିକ JTV2391563
ୀ /383884 34 79 396ସରସତି ମଲିକ ସା ଉମାଶ ର ମଲିକ YVY1216282
ୀ /383885 35 79 397ତମା ମଲିକ ସା େକଶବ ମଲିକ YVY0331827
ୀ /383886 31 79 398ଲିପସା ସାହୁ ସା ଫକିର ସାହୁ YVY1011832
ପ ୁ /393887 36 79 399ସତଯ୍ଜିତ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ହାରାଧନ ବାନାଜର୍ ୀ YVY0777599
ୀ /393888 37 79 400ସମିୁତା େଭାଇ ସା ଭଗୀରଥୀ େଭାଇ YVY1216233
ୀ /393889 39 79 401ଗୀତା ରାଣୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ଚ ନ ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/043/150181
ପ ୁ /393890 84 79 402ମନେମାହନ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି େଯାେଗଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/043/150177
ପ ୁ /393891 52 79 403ର ନ ଚାଟାଜିର୍ ପି ମନେମାହନ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/043/150183
ପ ୁ /393892 49 79 404ସାଧନ ଚାଟାଜିର୍ ପି ମନେମାହନ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/043/150179
ୀ /393893 45 79 405ଦୀ ି ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ର ନ ଚାଟାଜର୍ ୀ JTV1691716
ୀ /393894 45 79 406ବୀଣାପାଣି ଚାଟାଜିର୍ ପି ମନେମାହନ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/043/150180
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ପ ୁ /393895 42 79 407ଚ ନ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ମନେମାହନ ଚାଟାଜର୍ ୀ JTV1651488
ୀ /393896 41 79 408େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ମନେମାହନ ଚାଟାଜର୍ ୀ JTV1691708

ପ ୁ /393897 58 79 409ପ ୂ ର୍ଚ  ମାଟୀ ପି ଫକିର ମାଟୀ JTV1558394
ୀ /393898 46 79 410ମମତାରାଣୀ ନାଥ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମାଟୀ JTV1558386
ୀ /413899 63 79 411େରଣ ୁେଦଇ ସା ପ  ୁନାୟକ JTV1596436
ୀ /413900 53 79 412ମକୁ୍ତା େଦଇ ସା ପରମାନ  ନାୟକ JTV1703354
ୀ /413901 65 79 413ହିରା ନାଏକ ସା ମଷୂା ନାଏକ YVY1011667
ୀ /413902 42 79 414ପ ଜିନୀ ନାଏକ ସା ସନାତନ ନାଏକ YVY1011675

ପ ୁ /413903 24 79 415ରିଶବ ନାଇକ ପି ଅ ଯର୍ାମୀ ନାଇକ YVY1216316
ପ ୁ /413904 69 79 416ପ  ୁନାୟକ ପି ଶକୁରିୁଆ ନାୟକ JTV1596428
ପ ୁ /413905 67 79 417ସ ିଦାନ  ନାୟକ ପି ସକୁରିୁଆ ନାୟକ JTV1550854
ୀ /413906 62 79 418େବ  ନାୟକ ସା ସ ିଦାନ  ନାୟକ JTV1550912

ପ ୁ /413907 62 79 419ପରମାନ  ନାୟକ ପି ଶକୁରିୁଆ ନାୟକ YVY0837245
ପ ୁ /413908 43 79 420ଭରତ ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ JTV1596444
ୀ /413909 41 79 421ଶା ି ନାୟକ ସା ଭରତ ନାୟକ JTV1596451
ୀ /413910 41 79 422ପତିମା ନାୟକ ସା ନେର  ନାୟକ JTV1703362

ପ ୁ /413911 41 79 423େସବାନ  ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ନାୟକ JTV1550847
ୀ /413912 38 79 424ବିତଯ୍ତୁପଭା ନାୟକ ସା େସବାନ  ନାୟକ JTV2534154

ପ ୁ /413913 35 79 425କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YVY0275271
ୀ /413914 34 79 426ସତଯ୍ଭାମା ନାୟକ ସା ପରମାନ  ନାୟକ YVY0658179

ପ ୁ /413915 33 79 427େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ସ ିତା ନ  ନାୟକ JTV2441871
ପ ୁ /413916 32 79 428ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YVY0070409
ୀ /413917 31 79 429ରୂପା ନାୟକ ସା େଦବାଶସି ନାୟକ YVY0962563
ୀ /413918 30 79 430ମିରା ନାୟକ ସା ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ YVY0331835
ୀ /413919 30 79 431ସ ୀତା ନାୟକ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ YVY1115948
ୀ /413920 25 79 432ମିନୁ ନାୟକ ପି ଅନାଥ ନାୟକ YVY1012087

ପ ୁ /423921 59 79 433ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି ଯଦୁମଣି ସାହୁ OR/06/043/153149
ୀ /423922 52 79 434ମମତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ OR/06/043/152906
ୀ /433923 35 79 435ମମତା େବେହରା ପି େଭାଳି େବେହରା JTV2392314

ପ ୁ /433924 60 79 436ଅନାଥ ପାତ ପି ଧଳିୁ ପାତ OR/06/043/150189
ୀ /433925 54 79 437ବାସ ି ପାତ ସା ଅନାଥ ପାତ OR/06/043/150190

ପ ୁ /443926 65 79 438େକୖଳାଶ ବାରିକ ପି ମାନ ବାରିକ JTV2391357
ପ ୁ /443927 42 79 439ଦିଲିପ ବାରିକ ପି େକୖଳାଶ ବାରିକ YVY0730523
ପ ୁ /443928 41 79 440ସେରାଜ ବାରିକ ପି େକୖଳାଶ ବାରିକ YVY1011816
ପ ୁ /443929 39 79 441ନିର ନ ବାରିକ ପି େକୖଳାଶ ବାରିକ JTV2392066
ୀ /443930 36 79 442ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ଦିଲିପ ବାରିକ YVY0428300

ପ ୁ /443931 35 79 443ମେନାଜ ବାରିକ ପି େକୖଳାଶ ବାରିକ YVY0657585
ୀ /443932 34 79 444ଆଶା ବାରିକ ସା ମେନାଜ ବାରିକ YVY0657569
ୀ /443933 33 79 445ମମତା ବାରିକ ସା ନିର ନ ବାରିକ YVY0568113
ୀ /443934 24 79 446କ ନା ବାରିକ ପି େକୖଳାଶ ବାରିକ YVY1011899
ୀ /443935 30 79 447ରିତା ଦାସ ସା ଆକାଶ କମୁାର ନାହାକ YVY0888206
ୀ /443936 58 79 448ପମିଳା ନାହାକ ସା ମାୟାଧର ନାହାକ JTV2392025

ପ ୁ /443937 38 79 449ମେନାଜ କମୁାର ନାହାକ ପି ମାୟାଧର ନାହାକ JTV1622141
ପ ୁ /443938 33 79 450ପକାଶ କମୁାର ନାହାକ ପି ମାୟାଧର ନାହାକ YVY0069435
ପ ୁ /443939 32 79 451ଆକାଶ କମୁାର ନାହାକ ପି ମାୟାଧର ନାହାକ YVY0888313
ପ ୁ /443940 31 79 452ଅରୁନ୍ ନାହାକ ପି ମାୟାଧର ନାହାକ YVY0888248
ପ ୁ /443941 30 79 453ଦୀପକ ନାହକ ପି ମାୟାଧର ନାହକ YVY1011998
ୀ /443942 29 79 454ଅ ଳି ନାହକ ସା ପକାଶ କମୁାର ନାହକ YVY1012079
ୀ /443943 23 79 455ଇତିନା ନାୟକ ସା ଦିପକ ନାହକ YVY1012004
ୀ /443944 23 79 456ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଅରୁନ କମୁାର ନାହକ YVY1011790
ୀ /443945 68 79 457ନିମର୍ଳା ପାତ ସା ଧନୁ ପାତ OR/06/043/150192
ପ ୁ /443946 46 79 458ପଦିପ ପାତ ପି ଧନୁ ପାତ OR/06/043/150193
ୀ /443947 41 79 459ପତିମା ପାତ ପି ଧନି ପାତ YVY0887844
ୀ /443948 39 79 460ଲକ୍ଷୀପିୟା ପାତ ସା ପଦୀପ ପାତ JTV1622232
ପ ୁ /453949 46 79 461ବିଜୟ ପାତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପାତ JTV1621168
ୀ /453950 45 79 462ନମିତା ପାତ ସା ବିଜୟ ପାତ JTV1621184
ପ ୁ /453951 44 79 463ଅଜୟ ପାତ ପି ପ ୁ ର୍ ନ  ପାତ OR/06/043/150197
ପ ୁ /453952 42 79 464ବଳରାମ ପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାତ JTV1621176
ପ ୁ /453953 40 79 465ଭବାନୀ ଶ ର ପାତ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ପାତ JTV1621150
ୀ /453954 40 79 466କମୁଦିୁନୀ ପାତ ସା ବଳରାମ ପାତ YVY0203372
ୀ /453955 40 79 467ଶମିର୍ଳା ପାତ ସା ଅଜୟ ପାତ JTV1622208
ୀ /453956 39 79 468ଅନିତା ପାତ ସା ଊବାନୀ ଶ ର ପାତ JTV1621143
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ୀ /453957 34 79 469େମାହିନୀ ପାତ ପି ଅନାଥ ପାତ YVY0069492
ପ ୁ /453958 33 79 470ମେନାଜ କମୁାର ପାତ ପି ଅନାଥ ପାତ YVY0069484
ପ ୁ /453959 29 79 471ମାନସ କମୁାର ପାତ ପି ଅନାଥ ପାତ YVY0888222
ପ ୁ /453960 23 79 472ରାେଜଶ ପାତ ପି ଅଜୟ ପାତ YVY1011683
ପ ୁ /463961 56 79 473ରତନ୍ ାକର ଘେଡଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଘେଡଇ OR/06/043/352801
ୀ /463962 52 79 474େହମଲତା ଘେଡଇ ସା ରତନ୍ ାକର ଘେଡଇ OR/06/043/952302

ପ ୁ /463963 38 79 475ସଶୁା  ଘେଡଇ ପି ରତନ୍ ାକର ଘେଡଇ JTV1620608
ପ ୁ /463964 33 79 476ଶା ନୁ ଘେଡଇ ପି ରତନ୍ ାକର ଘେଡଇ YVY0069526
ୀ /463965 33 79 477ଶସିତା ଘେଡଇ ସା ସଶୁା  ଘେଡଇ YVY0069534
ୀ /463966 28 79 478ଡଲି ଘେଡଇ ପି ରତନ୍ ାକର ଘେଡଇ YVY1012095
ୀ /463967 22 79 479ସନୁୀତା ଘେଡଇ ସା ଶା ନୁ ଘେଡଇ YVY1106160

ପ ୁ /463968 21 79 480ସଧୁାକର ଘେଡଇ ପି ରତନ୍ ାକର ଘେଡଇ YVY1106228
ପ ୁ /463969 56 79 481ବିଜୟ ନାଏକ ପି ବା ାନିଧି ନାଏକ JTV2442093
ପ ୁ /463970 28 79 482କରନ କମୁାର ନାଏକ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ନାଏକ YVY0719765
ପ ୁ /463971 68 79 483ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ JTV2442051
ୀ /463972 58 79 484ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ବୁଲୁ ନାୟକ JTV2442119
ୀ /463973 46 79 485ମମତା ନାୟକ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ JTV2392132

ପ ୁ /463974 45 79 486ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବା ାନିଧି ନାୟକ JTV2442432
ୀ /463975 45 79 487ବସମୁତୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ JTV2442424
ୀ /463976 44 79 488ସକୁା ି ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2392140
ୀ /463977 40 79 489ରୂପା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ YVY0730481
ୀ /463978 32 79 490ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ YVY0719658

ପ ୁ /463979 29 79 491ରଶିତା ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ YVY0777557
ପ ୁ /463980 22 79 492ତନୟ ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ YVY1106293
ପ ୁ /473981 69 79 493ଦୟାନୀଧି ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ OR/06/043/150198
ୀ /473982 65 79 494ସଷୁମା ନାୟକ ସା ଦୟାନୀଧି ନାୟକ OR/06/043/150199
ୀ /473983 44 79 495ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ JTV1622216

ପ ୁ /473984 27 79 496ଧରମାନ  ନାୟକ ପି ଉମିର୍ଳା ନାୟକ YVY1011808
ୀ /473985 25 79 497ବନିତା ନାୟକ ସା ଧରମାନ  ନାୟକ YVY1011840
ୀ /483986 43 79 498ବିେଘନ୍ସ୍ଵରୀ େବାଇତୀ ସା ପେରଶର େବାଇତୀ YVY1216324

ପ ୁ /483987 65 79 499ଭିକାରୀ ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ OR/06/043/150202
ୀ /483988 55 79 500କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ ସା ଭୀକାରୀ ନାୟକ OR/06/043/150204
ୀ /483989 53 79 501ନମିତା ନାୟକ ସା ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/043/150203

ପ ୁ /483990 42 79 502ସଂଗାମ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ JTV1622273
ୀ /483991 38 79 503େରଖା ନାୟକ ସା ସଂଗାମ ନାୟକ JTV1622158

ପ ୁ /483992 34 79 504ମ  ୁନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ YVY0069559
ପ ୁ /483993 33 79 505ଲିଟୁ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ YVY0069542
ୀ /483994 28 79 506ପଜୂା ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ YVY0962555
ୀ /483995 28 79 507ଗୀତାଞଳୀ ପଧାନ ସା ମ  ୁନାୟକ YVY1216175

ପ ୁ /483996 28 79 508ଜୟ  କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ YVY0719740
ପ ୁ /493997 60 79 509ଶ ର ନାୟକ ପି େକ୍ଷତବାସି ନାୟକ OR/06/043/150205
ୀ /493998 55 79 510େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା ଶ ର ନାୟକ OR/06/043/150206

ପ ୁ /493999 36 79 511ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YVY0428284
ପ ୁ /494000 33 79 512ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YVY0428292
ୀ /494001 42 79 513ରଶିେରଖା ସାହୁ ସା ରାଜୁ ସାହୁ JTV2392173
ୀ /504002 34 79 514ମୀନା ନାଏକ ପି କଳୁମଣୀ ନାଏକ YVY0888289
ୀ /504003 65 79 515ଛବି ନାୟକ ସା କଳୁମଣି ନାୟକ OR/06/043/150843
ୀ /504004 46 79 516ଜୟ ି ନାୟକ ସା ମାନସ ନାୟକ YVY0069567

ପ ୁ /504005 42 79 517ଶୀମ  ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ OR/06/043/150845
ୀ /504006 46 79 518ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0837138
ୀ /514007 61 79 519ମଣି େଦଇ ସା ନିବାସୀ ନାଏକ YVY1197540
ପ ୁ /514008 70 79 520ନୀବାସି ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/043/150209
ୀ /514009 51 79 521ମିନତି ନାୟକ ସା କିେଶାର ନାୟକ YVY0275289
ପ ୁ /514010 48 79 522କିେଶାର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ JTV2390797
ୀ /514011 40 79 523ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ JTV2391316
ପ ୁ /514012 35 79 524ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ନିବାସୀ ନାୟକ JTV1620863
ପ ୁ /514013 34 79 525ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ ପି ନିବାସି ନାୟକ JTV2391530
ପ ୁ /514014 29 79 526ଦିପକ ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ YVY0657973
ୀ /514015 28 79 527ଲିପ ୁନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ YVY0657957
ୀ /514016 27 79 528ମିନୁ ନାୟକ ସା ଲିପ ୁନାୟକ YVY0657932
ୀ /514017 26 79 529େରାଜାଲିନ ନାୟକ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ YVY0962449
ୀ /524018 58 79 530େବଲାରାଣି େଗାସାମୀ ସା ନାରାୟଣ ଚ  େଗାସାମୀ OR/06/043/150216
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ପ ୁ /524019 38 79 531ସତଯ୍ଜିତ୍ େଗାସାମୀ ପି ନାରାୟଣ ଚ  େଗାସାମୀ JTV2391993
ୀ /524020 33 79 532ଇତିଶୀ େଗାସାମୀ ପି ନାରାୟଣ ଚ  େଗାସାମୀ YVY0428276

ପ ୁ /534021 86 79 533ଶ ନୁାଥ େଗାସାମି ପି ଅେଯାଧଯ୍ାନାଥ େଗାସାମି OR/06/043/150211
ୀ /534022 70 79 534ଶ ରୀ େଗାସାମି ସା ଶ ନୁାଥ େଗାସାମି OR/06/043/150212
ୀ /534023 48 79 535ଅରବି  େଗାସାମି ପି ଶ ନୁାଥ େଗାସାମି OR/06/043/150782

ପ ୁ /534024 36 79 536ପବିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି େଗାକଳିୁ ମହାରଣା JTV1712207
ୀ /534025 44 79 537େସାଚନା ମ ଳ ସା ଅରବି  େଗାସାମୀ JTV2534196

ପ ୁ /544026 26 79 538ଅଭିେଷକ ଚକବ ର୍ୀ ପି ଶୀମ  ଚକବ ର୍ୀ YVY1011733
ପ ୁ /544027 58 79 539ଶୀମ  ଚକବ ର୍ୀ ପି ନ ୀେଗାପାଳ ଚକବ ର୍ୀ JTV1485846
ପ ୁ /544028 84 79 540ପତିତପାବନ େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ଅେଯାଧଯ୍ା ନାଥ େଗାସ୍ଵାମୀ YVY1301415
ୀ /544029 75 79 541ଇତୁରାଣୀ େଗାସାମୀ ସା ପତିତପାବନ େଗାସ୍ଵାମୀ YVY1301423

ପ ୁ /544030 50 79 542ପଦିପ େଗାସାମୀ ପି ପତିତପାବନ େଗାସାମୀ YVY1301399
ୀ /544031 37 79 543ଚୁମକୀ େଗାସ୍ଵାମୀ ସା ପଦୀପ େଗାସ୍ଵାମୀ YVY0730507
ୀ /554032 35 79 544ସମିଲା କି ା େଭାଇ ସା େଦବାଶଷି ସାହୁ YVY0816306
ୀ /554033 80 79 545ଆଶାମଣି ଦାଶ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାଶ OR/06/043/150218

ପ ୁ /554034 62 79 546ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାଶ OR/06/043/150220
ୀ /554035 52 79 547କନକ ପଭା ଦାଶ ସା ଅମୀୟ ଦାଶ OR/06/043/150222
ୀ /554036 50 79 548ଗୀତା ଳୀ ଦାଶ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/150221
ୀ /554037 42 79 549ଆକସିତା ଦାଶ ସା ସଧିୁର କମୁାର ପ ା YVY0837237

ପ ୁ /554038 38 79 550େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ଦାଶ JTV2392215
ପ ୁ /554039 37 79 551ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ଦାଶ JTV2392165
ୀ /554040 30 79 552ପଜ୍ଞା ପାରମୀତା ଦାଶ ସା େସୗଭାଗଯ୍ ଦାଶ YVY0657668

ପ ୁ /554041 29 79 553ସଂଜିତ ଦାଶ ପି ଅଭୟ ଦାଶ YVY0657544
ୀ /554042 28 79 554େସନ୍ହାସିନୀ ଦାଶ ପି ଅଭୟ ଦାଶ YVY0658633

ପ ୁ /554043 51 79 555ସଧିୁର କମୁାର ପ ା ପି ସେବର୍ ଶର ପ ା YVY0837146
ୀ /554044 28 79 556ସଜୁାତା ପ ା ସା ସଂଜୟ କମୁର ଦାଶ YVY1011881
ୀ /564045 40 79 557ଭବାନୀ ବାନାଜର୍ ୀ ସା ସତଯ୍ଜିତ ବାନାଜର୍ ୀ YVY0658021
ୀ /564046 55 79 558ଆରତୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଧନ ୟ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0658005
ୀ /564047 60 79 559ମାଧରିୁ େଦବି ସା ଲି ରାଜ ପ ା OR/06/043/150226

ପ ୁ /564048 59 79 560ମ ରାଜ ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା OR/06/043/150228
ପ ୁ /564049 54 79 561ଗ ାଧର ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା OR/06/043/150227
ୀ /564050 52 79 562େସନ୍ହଲତା ପ ା ସା ମ ରାଜ ପ ା YVY0203380
ୀ /564051 46 79 563ସସିତା ପ ା ସା ଗ ାଧର ପ ା JTV2391373

ପ ୁ /564052 38 79 564ରଶ ିର ନ ପ ା ପି ଲି ରାଜ ପ ା JTV2391522
ୀ /564053 33 79 565ସବିତା ପ ା ସା ରଶରି ନ ପ ା YVY0719633
ୀ /564054 39 79 566ଶବିାନୀ ସର ସା ବସ  କମୁାର ସର YVY0657916
ୀ /574055 78 79 567ପମିଳା େଦବି ସା ଉେପ  ପ ା OR/06/043/150236
ୀ /574056 53 79 568ଗୀତା ଳି େଦବି ସା ଦିଲିପ ପ ା OR/06/043/150240

ପ ୁ /574057 33 79 569ଶତୁଘନ ନାଏକ ପି ପ  ୁନାଏକ JTV2390706
ପ ୁ /574058 63 79 570ବଟକୃ  ପ ା ପି ଉେପ  ପ ା OR/06/043/150237
ପ ୁ /574059 61 79 571ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା ପି ଉେପ  ପ ା OR/06/043/150239
ୀ /574060 58 79 572େକୗଶଲଯ୍ା ପ ା ସା ବଟକୃ  ପ ା OR/06/043/150238

ପ ୁ /574061 35 79 573ପଦିପ କମୁାର ପ ା ପି ବଟକୃ  ପ ା YVY0069583
ପ ୁ /574062 35 79 574ଦୀପକ କମୁାର ପ ା ପି ବଟକୃ  ପ ା JTV2442010
ପ ୁ /574063 33 79 575ଚି  ର ନ ପ ା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା YVY0069591
ପ ୁ /574064 33 79 576ଅମୀୟ ର ନ ପ ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା JTV2391605
ୀ /574065 25 79 577ଶବିାନୀ ପ ା ସା ପଦିପ କମୁାର ପ ା YVY0962472
ୀ /584066 41 79 578ବିେନାଦିନୀ ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା YVY0069609
ୀ /584067 82 79 579ଚିତେରଖା ପ ା ସା ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/150241
ପ ୁ /584068 60 79 580ଶୀଧର ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/150242
ପ ୁ /584069 51 79 581ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/150243
ୀ /584070 50 79 582ରୀତା ଳି ପ ା ସା ଶୀଧର ପ ା OR/06/043/150825
ପ ୁ /584071 28 79 583ସି ାଥର୍  ଶବଣ ପ ା ପି ଶୀଧର ପ ା YVY0719641
ପ ୁ /584072 22 79 584ସବୁତ ପ ା ପି ଶୀଧର ପ ା YVY1166008
ପ ୁ /594073 78 79 585ରାଧାଚରଣ ଚକବ ିର୍ ପି େବୖକୁ  ଚକବ ିର୍ OR/06/043/150793
ପ ୁ /594074 41 79 586ବିଜୟ ଚକବ ିର୍ ପି ରାଧାରମଣ ଚକବ ିର୍ YVY0730598
ୀ /594075 37 79 587ରଶତିା ଚକବ ିର୍ ସା ବିଜୟ ଚକବ ିର୍ YVY0069617
ୀ /594076 64 79 588ମିନାକ୍ଷୀ ଚକବ ର୍ୀ ସା ରାଧା ଚରଣ ଚକବ ର୍ୀ OR/06/043/150245
ୀ /594077 41 79 589େରାଜାଲିନ୍ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଚକବ ର୍ୀ YVY0837153
ୀ /604078 70 79 590ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/043/150247
ପ ୁ /604079 53 79 591ପଦି  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/043/150248
ପ ୁ /604080 48 79 592ପେମାଦ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/043/150249
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ୀ /604081 40 79 593ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ JTV1654268
ପ ୁ /614082 80 79 594ଡମରୁଧର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/150250
ପ ୁ /614083 40 79 595ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଡମରୁଧର ସାହୁ YVY0069625
ୀ /614084 70 79 596ପମିଳା ସାହୁ ସା ଡମରୁଧର ସାହୁ OR/06/043/150251

ପ ୁ /614085 45 79 597ମାନସ ସାହୁ ପି ଡମରୁଧର ସାହୁ OR/06/043/150252
ପ ୁ /614086 38 79 598ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଡମରୁଧର ସାହୁ JTV1654433
ୀ /624087 40 79 599ପତିମା ଦାଶ ସା ଜିେତ  ପ ା YVY0421909
ୀ /624088 60 79 600କବିତା େଦବି ସା ଶଚି ନାଥ େଦବି OR/06/043/150258

ପ ୁ /624089 38 79 601ଅେଶାକକମୁାର ନାୟକ ପି ଭବାନି ନାୟକ JTV2391696
ପ ୁ /624090 34 79 602ପିତବାସ ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ନାୟକ YVY0568121
ପ ୁ /624091 68 79 603ଶଚି ନାଥ ପ ା ପି ଚି ାମଣି ପ ା OR/06/043/150257
ୀ /624092 62 79 604କା ନବାଳା ପ ା ସା ରବି  ପ ା OR/06/043/151402
ୀ /624093 60 79 605ପତିମା ପ ା ସା ଫନି  ନାଥ ପ ା OR/06/043/150256

ପ ୁ /624094 44 79 606ଜିେତ  ପ ା ପି ଫନୀ ନାଥ ପ ା JTV1486075
ପ ୁ /624095 42 79 607ରାେଜ  ପ ା ପି ଫନୀ ନାଥ ପ ା JTV1486083
ପ ୁ /624096 39 79 608ଧେମର୍  ପ ା ପି ଫନୀ ନାଥ ପ ା JTV1486091
ପ ୁ /624097 38 79 609େଜଯ୍ାତିର ନ ପ ା ପି ସଚୀ ନାଥ ପ ା JTV1486109
ୀ /634098 57 79 610ପତିମା େଦବୀ ସା ଗିରିଧାରି େଦବୀ OR/06/043/150269

ପ ୁ /634099 64 79 611ଦିବାକର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YVY0730283
ୀ /634100 57 79 612ଶନୂଯ୍ ନାୟକ ସା ଦିବାକର ନାୟକ YVY0837161
ୀ /634101 75 79 613ରତନ୍ ାମଣୀ ପ ା ସା ନରହରି ପ ା OR/06/043/150270

ପ ୁ /634102 70 79 614େଗାକଳିୁ ପ ା ପି ବିେନାଦ ପ ା OR/06/043/150265
ପ ୁ /634103 61 79 615ଗିରିଧାରି ପ ା ପି ଦୀଜବର ପ ା OR/06/043/150268
ୀ /634104 60 79 616ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା େଗାକଳିୁ ପ ା OR/06/043/150266

ପ ୁ /634105 51 79 617ମାନସକମୁାର ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା OR/06/043/150271
ୀ /634106 46 79 618ଦି ୀଲତା ପ ା ସା ମାନସ କମୁାର ପ ା JTV2441947

ପ ୁ /634107 43 79 619ସବୁାଷ କମୁାର ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା JTV2391878
ପ ୁ /634108 31 79 620ଦିଗାମର ପ ା ପି ଗିରିଧାରୀ ପ ା YVY0275297
ପ ୁ /634109 36 79 621ସାକମଣି ଟୁଡୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ଟୁଡୁ JTV2442333
ପ ୁ /644110 35 79 622ପପ ୁକମୁାର ସାହୁ ପି ବିଭୁ ର ନ ସାହୁ YVY0275305
ପ ୁ /644111 32 79 623ଦିପକ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଭୁ ର ନ ସାହୁ YVY0275313
ୀ /644112 84 79 624ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/150667

ପ ୁ /644113 60 79 625ବିଭୁର ନ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/150276
ପ ୁ /644114 52 79 626ଧିେର ନାଥ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/150277
ୀ /644115 52 79 627ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ବିଭୁ ସାହୁ OR/06/043/508038
ୀ /654116 50 79 628ଚାରୁଲତା ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ JTV2391183

ପ ୁ /654117 41 79 629ସବୁାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/150832
ୀ /654118 40 79 630ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ JTV2391175

ପ ୁ /654119 39 79 631ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ JTV2390474
ପ ୁ /654120 51 79 632ବସ  ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/150280
ୀ /664121 31 79 633ସିପା ବାନାଜର୍ ୀ ସା େଦବାଶଷି ଚକବ ର୍ୀ YVY1128180
ପ ୁ /664122 58 79 634ସେ ାଷ ଚକବ ର୍ୀ ପି ପିୟନାଥ ଚକବ ର୍ୀ OR/06/043/150282
ୀ /664123 52 79 635େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ଚକବ ିର୍ ସା ସେ ାଷ ଚକବ ିର୍ OR/06/043/150283

ପ ୁ /664124 32 79 636େଦବାଶଷି ଚକବ ିର୍ ପି ସେ ାଷ ଚକବ ିର୍ JTV2534253
ପ ୁ /664125 31 79 637ଆଶଷି ଚକବ ର୍ୀ ପି ସେ ାଷ ଚକବ ର୍ୀ YVY0719682
ପ ୁ /664126 53 79 638କାଳ ୀ ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା YVY1216159
ପ ୁ /664127 22 79 639ପୀତମ ଓଝା ପି କାଳ ୀ ଓଝା YVY1216167
ପ ୁ /664128 63 79 640େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YVY0701862
ପ ୁ /664129 53 79 641େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ JTV2391142
ପ ୁ /664130 28 79 642ଗେଣଶ ଚ  ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY0701854
ୀ /664131 47 79 643ମମତା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ JTV1485812
ପ ୁ /674132 43 79 644ଯଯାତିେକଶରୀ ପଧାନ ପି ଉଲାସ ଚ  ପଧାନ JTV1551209
ୀ /684133 85 79 645ପମିଳା େବୱା ସା ଶବି ସାହୁ OR/06/043/150293
ୀ /684134 68 79 646ପନୁୀ େଦଇ ସା ନବଘନ ସାହୁ OR/06/043/150289
ୀ /684135 60 79 647ଝୁନି େଦଇ ସା େଦବ ସାହୁ OR/06/043/150292
ପ ୁ /684136 72 79 648ନବ କିେଶାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/150288
ପ ୁ /684137 45 79 649ସବୁାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/150290
ପ ୁ /684138 37 79 650ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି େଦବ ସାହୁ JTV2392082
ପ ୁ /684139 68 79 651େଦବ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/150291
ୀ /684140 47 79 652ସକୁା ି ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ YVY0730515
ପ ୁ /684141 38 79 653ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/150842
ୀ /694142 85 79 654ଟୂକନିୁ େଦବି ସା େଲାକନାଥ ପ ା OR/06/043/150295
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ପ ୁ /694143 58 79 655ନ କିେଶାର ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା OR/06/043/150296
ପ ୁ /694144 55 79 656େଗାବି  ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା OR/06/043/150298
ୀ /694145 51 79 657ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପ ା ସା େଗାବି  ପ ା JTV1691690
ୀ /694146 50 79 658ନିମର୍ଳା ପ ା ସା ନ କିେଶାର ପ ା OR/06/043/150297

ପ ୁ /694147 50 79 659େଗାପାଳ ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା OR/06/043/150299
ପ ୁ /694148 48 79 660ରବି  ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା OR/06/043/150300
ପ ୁ /694149 46 79 661ନବକିେଶାର ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା OR/06/043/150302
ୀ /694150 39 79 662ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା ସା େଗାପାଳ ପ ା JTV1651595

ପ ୁ /694151 27 79 663ସନୁୀଲ କମୁାର ପ ା ପି େଗାବି  ପ ା YVY0719732
ପ ୁ /694152 27 79 664ନିହାର ର ନ ପ ା ପି ନ  କିେଶାର ପ ା YVY0777607
ପ ୁ /704153 52 79 665ନିଳକ  ପ ା ପି ଅେଲଖ ପ ା OR/06/043/150306
ପ ୁ /704154 49 79 666ନାରାୟଣ ପ ା ପି ଅେଲଖ ପ ା OR/06/043/150307
ୀ /704155 43 79 667ମଧସିୁତା ପ ା ସା ନାରାୟଣ ପ ା YVY0275370
ୀ /704156 42 79 668ଶଭୁ ଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା ନିଳ କ  ପ ା JTV1651694
ୀ /704157 36 79 669ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ା ସା ନବକିେଶାର ପ ା YVY0657692
ୀ /714158 90 79 670ଶୀମତୀ େଗହା େଦବୀ ସା ଜୟରାମ ପ ା OR/06/043/150309
ୀ /714159 65 79 671ମ ଲୁତା େଦବୀ ସା ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/043/150311
ୀ /714160 65 79 672ବି ୁପିୟା େଦବି ସା ସେୁର  ପ ା OR/06/043/150317
ୀ /714161 63 79 673ଆହୁତୀ େଦବୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା OR/06/043/150315
ୀ /714162 56 79 674ପତିମା େଦବି ସା ନିର ନ ପ ା OR/06/043/150319

ପ ୁ /714163 73 79 675ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା JTV1485739
ପ ୁ /714164 64 79 676ନିର ନ ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା OR/06/043/150318
ପ ୁ /714165 57 79 677ଧିେର  କମୁାର ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା OR/06/043/150320
ପ ୁ /714166 56 79 678ବିେର  ନାଥ ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା OR/06/043/150322
ପ ୁ /714167 55 79 679ମେନାଜ ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା OR/06/043/150323
ପ ୁ /714168 53 79 680ଚି ର ନ ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା OR/06/043/150324
ୀ /714169 52 79 681ରଶିବାଳା ପ ା ସା ଧିେର  କମୁାର ପ ା OR/06/043/150321
ୀ /714170 49 79 682ସସିତା ପ ା ସା ବିେର  ପ ା JTV1485762
ୀ /714171 46 79 683ବିଦଯ୍ତୁଲତା ପ ା ସା ମେନାଜ ପ ା JTV1485788

ପ ୁ /714172 46 79 684ର ିତ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/043/150312
ୀ /714173 44 79 685ମିତା ଳୀ ପ ା ସା ଚି ର ନ ପ ା JTV1485770

ପ ୁ /714174 42 79 686ସଜିୁତ କମୁାର ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା JTV1485721
ପ ୁ /714175 41 79 687ଅଂଶମୁାନ ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା JTV1485713
ୀ /714176 38 79 688ସଂଘମିତା ପ ା ସା ର ିତ କମୁାର ପ ା JTV2534121

ପ ୁ /714177 38 79 689ପାଥର୍ସାରଥୀ ପ ା ପି ସେୁର  ପ ା JTV1485754
ୀ /714178 35 79 690ଅଭିସ ା ପ ା ପି ଲକ୍ଷିଧର ପ ା JTV2534170
ୀ /714179 33 79 691ଅନୁକ ା ପ ା ପି ଲକ୍ଷିଧର ପ ା JTV2534006
ୀ /714180 32 79 692ପ ୂ ିର୍ମା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା JTV2534113

ପ ୁ /714181 32 79 693ଚୀର ିବି ପ ା ପି ଧିେର  କମୁାର ପ ା JTV2534139
ୀ /714182 25 79 694ସେୁଦସନ୍ା ପ ା ପି ବିେର  ନାଥ ପ ା YVY1042811

ପ ୁ /724183 80 79 695କୃ େମାହନ ପ ା ପି ବଜେମାହନ ପ ା OR/06/043/150328
ୀ /724184 75 79 696ଲାବଣଯ୍ବତୀ ପ ା ସା କୃ େମାହନ ପ ା OR/06/043/150329

ପ ୁ /724185 51 79 697ଅରୁଣ ପ ା ପି କୃ େମାହନ ପ ା YVY0730317
ୀ /724186 46 79 698ଦୀ ିମୟୀ ପ ା ସା ଅରୁଣ ପ ା YVY0730242

ପ ୁ /724187 45 79 699ଅନିଲ କମୁାର ପ ା ପି କୃ େମାହନ ପ ା YVY0421933
ୀ /724188 37 79 700ମଧସିୁତା ପ ା ସା ଅନୀଲ କମୁାର ପ ା JTV2534147

ପ ୁ /734189 70 79 701ସକୁା  ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ OR/06/043/150862
ୀ /734190 60 79 702ଧରଣି ମହାପାତ ସା ସକୁା  ମହାପାତ YVY0730143

ପ ୁ /734191 42 79 703ଜୟ  ମହାପାତ ପି ସକୁା  ମହାପାତ YVY0730606
ପ ୁ /734192 41 79 704େହମ  ମହାପାତ ପି ସକୁା  ମହାପାତ YVY0730622
ୀ /734193 35 79 705ରୁକଣୀ ମହାପାତ ପି ସକୁା  ମହାପାତ JTV2391084
ପ ୁ /744194 65 79 706ସଧୁାକର ପ ା ପି େବୖରାଗି ପ ା OR/06/043/150232
ପ ୁ /744195 58 79 707େଦବାଶଷି ପ ା ପି ଅଭିନ ପ ା YVY0203414
ୀ /744196 52 79 708ସଭୁାଶନିୀ ପ ା ସା ସଧୁାକର ପ ା OR/06/043/150233
ୀ /744197 50 79 709ବବିତା ପ ା ସା େଦବାଶଷି ପ ା JTV2391167
ପ ୁ /744198 42 79 710ଦିବାକର ପ ା ପି େବୖରାଗି ପ ା YVY0730200
ୀ /744199 34 79 711ସସିତା ପ ା ପି ସଧୁାକର ପ ା JTV2534279
ପ ୁ /744200 33 79 712େଦବବତ ପ ା ପି ସଧୁାକର ପ ା JTV2534055
ୀ /744201 32 79 713ଶଭୁସିତା ପ ା ପି ସଧୁାକର ପ ା YVY0069633
ପ ୁ /754202 90 79 714ଉତମ ଚରଣ ପ ା ପି ଅପ ିର୍ ପ ା OR/06/043/150827
ୀ /754203 80 79 715ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପ ା ସା ଉତମ ପ ା OR/06/043/150837
ୀ /764204 71 79 716କ୍ଷୀର ପ ା ସା ଦାେମାଦର ପ ା OR/06/043/150332
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ପ ୁ /764205 37 79 717ଜୟ  ପ ା ପି ଦାେମାଦର ପ ା JTV2391746
ୀ /774206 75 79 718ଟୁନୀ ପ ା ସା ଶବି ପ ା OR/06/043/150336

ପ ୁ /774207 60 79 719ଶରତ ପ ା ପି ଶବି ପ ା YVY0069641
ପ ୁ /774208 53 79 720ଅେଶାକ ପ ା ପି ଶବି ପ ା OR/06/043/150338
ପ ୁ /774209 50 79 721ସବୁାଶ ଚ  ପ ା ପି ଶବି ପ ା OR/06/043/150339
ୀ /774210 47 79 722ସବିତା ପ ା ସା ଅେଶାକ ପ ା JTV1651611
ୀ /774211 41 79 723ସଚିୁତା ପ ା ସା ସବୁାଷ ପ ା JTV1651579

ପ ୁ /774212 37 79 724ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା ମା ଟୁନି ପ ା JTV2391498
ପ ୁ /784213 82 79 725ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଲାକନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2442390
ୀ /784214 66 79 726ସାବିତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0422022
ୀ /784215 39 79 727ସଚିୁତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0422006

ପ ୁ /784216 53 79 728ଅଜୟ କମୁାର ନ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନ JTV2442473
ୀ /784217 45 79 729ଟିକିନା ନ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନ JTV2534329
ୀ /784218 42 79 730ଚ  ପଭା ନାୟକ ସା ଚି  ର ନ ନାୟକ JTV2442382

ପ ୁ /784219 84 79 731ମାୟାଧର ପ ା ପି ଭାଗବତ ପ ା OR/06/043/150340
ୀ /784220 78 79 732ଉମିର୍ଳା ପ ା ସା ମାୟାଧର ପ ା OR/06/043/150341

ପ ୁ /784221 59 79 733ଶରତ ଚ  ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା OR/06/043/150344
ପ ୁ /784222 58 79 734ସେ ାଷ ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା OR/06/043/150342
ପ ୁ /784223 56 79 735ସେରାଜ କମୁାର ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା YVY0983411
ୀ /784224 54 79 736ସପୁଭା ପ ା ସା ସେ ାଷ ପ ା OR/06/043/150343

ପ ୁ /784225 50 79 737ଭରତଲାଲ ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା YVY0730333
ପ ୁ /784226 49 79 738େଦବଦତ ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା OR/06/043/150345
ୀ /784227 47 79 739ସବିତା ପ ା ସା ଭରତଲାଲ ପ ା JTV1485994
ୀ /784228 47 79 740ବନଲତା ପ ା ସା ସେରାଜ ପ ା OR/06/043/150768
ୀ /784229 46 79 741ହରପୀୟା ପ ା ସା େଦବଦ  ପ ା JTV1485978
ୀ /784230 43 79 742ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା ଶରତ ଚ  ପ ା YVY0331843
ୀ /784231 32 79 743ଦିପିକା ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା JTV2534261

ପ ୁ /784232 26 79 744େସାମନାଥ ପ ା ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ ା YVY0777516
ୀ /794233 72 79 745ପତିମା େଦବି ସା େଗୗରା  ପ ା OR/06/043/150356

ପ ୁ /794234 80 79 746େଗୗରା  ଚରଣ ପ ା ପି କାହନ୍  ୁପ ା OR/06/043/150355
ପ ୁ /794235 50 79 747ମେନାର ନ ପ ା ପି େଗୗରା  ପ ା OR/06/043/150790
ୀ /794236 27 79 748ସଈଦା ସଈଦା ସା ମଲିକ ଇସାଇଲ YVY1252675
ୀ /804237 55 79 749ର ିତା େଦବି ସା ବି ୁ େଦବି OR/06/043/150364
ୀ /804238 52 79 750ବି ୁ େଦବି ସା ବହାନ  ପ ା OR/06/043/150362
ୀ /804239 46 79 751ଲକ୍ଷୀ େଦବି ସା ମେହଶର ପ ା OR/06/043/150366

ପ ୁ /804240 54 79 752ବି ୁଚରଣ ପ ା ପି ମାଧବ ପ ା OR/06/043/150363
ପ ୁ /804241 52 79 753ମେହଶର ପ ା ପି ମାଧବ ପ ା OR/06/043/150365
ପ ୁ /804242 40 79 754ର ିତ ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା JTV2391613
ପ ୁ /804243 33 79 755ସ ିତ ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା JTV2391738
ୀ /804244 31 79 756ସେରାଜିନୀ ପ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ା YVY0069658
ୀ /804245 26 79 757ପ ଜିନୀ ପ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ା YVY1012012
ୀ /814246 87 79 758ରସାମଣୀ ଦାଶ ସା ରାେଜ  ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0657981
ୀ /814247 85 79 759ଉମା େଦବି ସା ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/043/150368
ୀ /814248 70 79 760ଶଶ ିେଦବି ସା େକ୍ଷତବାସି ପ ା OR/06/043/150370
ୀ /814249 19 79 761ସାଗରିକା ମହାରାଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରାଣା YVY1273911

ପ ୁ /814250 75 79 762େନତାନ  ପ ା ପି ଧେନଶର ପ ା OR/06/043/150379
ପ ୁ /814251 52 79 763ଜୟେଦବ ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/043/150375
ପ ୁ /814252 50 79 764ସେ ାଷ ପ ା ପି େକ୍ଷତବାସି ପ ା OR/06/043/150371
ପ ୁ /814253 50 79 765ଟୁଟୁ ପ ା ପି େନତାନ  ପ ା OR/06/043/150381
ୀ /814254 50 79 766କନକଲତା ପ ା ସା ନିର ନ ପ ା OR/06/043/150374
ପ ୁ /814255 49 79 767ପକାଶ କମୁାର ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା YVY0422030
ପ ୁ /814256 43 79 768େକୖଳାସଚ  ପ ା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପ ା JTV2391290
ପ ୁ /814257 42 79 769ସବୁାଷ ଚ  ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/043/150377
ୀ /814258 42 79 770ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପ ା ସା ଜୟେଦବ ପ ା JTV1486067
ୀ /814259 41 79 771ଉବର୍ ଶୀ ପ ା ସା ସେ ାଷ ପ ା JTV2391332
ୀ /814260 39 79 772ଗେ ାତୀ ପ ା ସା େକୖଳାସଚ  ପ ା JTV2391308
ପ ୁ /814261 39 79 773ରାେଜଶକମୁାର ପ ା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପ ା JTV2391399
ୀ /814262 36 79 774ସମିୁତା ପ ା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା YVY0069666
ପ ୁ /814263 33 79 775ରାେକଶ କମୁାର ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା JTV2390540
ୀ /824264 60 79 776କମଳା େଦବୀ ସା ବିଜୟ ସାହୁ OR/06/043/150386
ୀ /824265 31 79 777ସମିୁତା ସାହୁ ସା ର ିତ ସାହୁ YVY0697425
ପ ୁ /824266 70 79 778ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/06/043/150385
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ୀ /824267 48 79 779ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/150388
ପ ୁ /824268 41 79 780ଗେଣଶର ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ JTV1651686
ପ ୁ /824269 39 79 781କା ର୍ୀକ ଚ  ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ JTV1486125
ୀ /824270 39 79 782ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଗେଣଶର ସାହୁ YVY0421941

ପ ୁ /824271 36 79 783ସ ିତ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0275388
ୀ /824272 34 79 784ଲକି୍ଷପିୟା ସାହୁ ସା ସ ିତ୍ ସାହୁ YVY0275396

ପ ୁ /834273 49 79 785ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ JTV1596329
ୀ /834274 49 79 786ସବିତା ଦାସ ସା ର ାଧର ଦାସ JTV1596303
ୀ /834275 41 79 787ପଭାସିନ ଦାସ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାସ JTV1596311

ପ ୁ /834276 54 79 788ର ାଧର ଦାଶ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାଶ YVY0837179
ୀ /834277 23 79 789ସଚୁରିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ଦାଶ ପି ର ାଧର ଦାଶ YVY1106137
ୀ /834278 74 79 790ଚିଲି େଦବୀ ସା ଧିେର  ପ ା OR/06/043/150400

ପ ୁ /834279 47 79 791ନବଘନ େମାହାପାତ ପି ମଦନ େମାହନ େମାହାପାତ YVY1106202
ୀ /834280 84 79 792ଶଶମିଣି ପ ା ସା ପହାଦ ପ ା OR/06/043/150390

ପ ୁ /834281 68 79 793ପକାଶ ପ ା ପି ପହଲାଦ ପ ା YVY0837195
ପ ୁ /834282 67 79 794େଦେବ ନାଥ ପ ା ପି ପହାଦ ପ ା OR/06/043/150391
ପ ୁ /834283 62 79 795ଭୁବନାନ  ପ ା ପି ପହଲାଦ ପ ା OR/06/043/150393
ପ ୁ /834284 58 79 796ମନେମାହନ ପ ା ପି ପହାଦ ପ ା OR/06/043/150397
ୀ /834285 58 79 797ଶୀମତି ପ ା ସା ଭୁବନାନ  ପ ା OR/06/043/150394

ପ ୁ /834286 57 79 798ନେଗନ କମୁାର ପ ା ପି ପହାଦ ପ ା OR/06/043/150795
ୀ /834287 56 79 799ଅ ନା ପ ା ସା େଦେବ  ପ ା OR/06/043/150392

ପ ୁ /834288 52 79 800ର ନ କମୁାର ପ ା ପି ଧିେର  ପ ା YVY0730267
ୀ /834289 52 79 801ଗୀତା ଳୀ ପ ା ସା ମନେମାହନ ପ ା YVY0069682
ୀ /834290 51 79 802ସ ର୍ପଭା ପ ା ସା ନେଗନ ପ ା OR/06/043/570142
ୀ /834291 50 79 803ପମିଳା ପ ା ସା ପକାଶ ପ ା OR/06/043/150396

ପ ୁ /834292 48 79 804କାଳ ି ପ ା ପି ଧିେର  ପ ା JTV1485887
ୀ /834293 41 79 805ସାବିତୀ ପ ା ସା ର ନ କମୁାର ପ ା YVY0069690

ପ ୁ /834294 38 79 806ସନୁୀଲ କମୁାର ପ ା ପି ଭୂବନା ନ  ପ ା JTV2391548
ପ ୁ /834295 38 79 807ଅନୀଲ କମୁାର ପ ା ପି େଦେବ  କମୁାର ପ ା YVY0837187
ପ ୁ /834296 37 79 808ସଂଜୀବ କମୁାର ପ ା ପି ଭୂବନାନ  ପ ା JTV2390763
ପ ୁ /834297 36 79 809ଅଜୟକମୁାର ପ ା ପି େଦେବ ନାଥ ପ ା JTV2391621
ପ ୁ /834298 33 79 810ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ପକାଶ କମୁାର ପ ା JTV2390672
ପ ୁ /834299 33 79 811ବିକମ େକଶରୀ ପ ା ପି ପକାଶ ପ ା YVY0331868
ୀ /844300 70 79 812ସରସତୀ େଦଇ ସା ମରୁଲିଧର େଦଇ OR/06/043/150413
ୀ /844301 75 79 813ମରୁଲୀଧର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ OR/06/043/150412
ୀ /844302 36 79 814ଗାୟତୀ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାହୁ JTV2533792

ପ ୁ /844303 34 79 815ଶୀଧର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାହୁ JTV2534048
ୀ /844304 30 79 816ସଜୁାତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0331876
ୀ /844305 26 79 817ପୀୟ ା ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0933937
ୀ /844306 26 79 818ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ସନୁାକର ସାହୁ YVY0887794

ପ ୁ /844307 90 79 819ବଂଶଧିର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ OR/06/043/150404
ପ ୁ /844308 70 79 820ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ OR/06/043/150414
ୀ /844309 66 79 821ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବଂଶଧିର ସାହୁ OR/06/043/150405
ୀ /844310 64 79 822କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ମନେମାହନ ସାହୁ OR/06/043/150415

ପ ୁ /844311 60 79 823ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ OR/06/043/150406
ପ ୁ /844312 55 79 824ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ OR/06/043/150408
ୀ /844313 53 79 825ଶା ିଲତା ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ JTV1551167
ୀ /844314 50 79 826େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/150407
ୀ /844315 46 79 827ମମତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/043/150409
ପ ୁ /844316 44 79 828େଯାେଗ  ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ YVY0730549
ପ ୁ /844317 40 79 829ବେର  ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ JTV1486117
ପ ୁ /844318 40 79 830ଭିକାରି ସାହୁ ପି ମରୁଲିଧର ସାହୁ OR/06/043/150839
ୀ /844319 40 79 831ସପନ୍ାରାଣି ସାହୁ ସା ଭିକାରି ଚରଣ ସାହୁ JTV1654359
ପ ୁ /844320 32 79 832ପପନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0069708
ୀ /854321 60 79 833ଶା ି େବୱା ସା ରବି  ଓଝା OR/06/043/150418
ୀ /854322 65 79 834ନୟନା େଦଇ ସା ପହଲି େଦଇ OR/06/043/150417
ପ ୁ /854323 43 79 835ରେମଶ ଚ  ଓଝା ପି ପହଲାଦ ଓଝା JTV1485960
ୀ /854324 43 79 836େପମିନା ଓଝା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଓଝା YVY0069724
ପ ୁ /854325 42 79 837ସବୁାସ କମୁାର ଓଝା ପି ରବି  କମୁାର ଓଝା YVY0983429
ପ ୁ /854326 40 79 838ସେୁର  ଚ  ଓଝା ପି ପହଲାଦ ଓଝା JTV1630136
ୀ /854327 35 79 839ଭାଗଯ୍ଶୀ ଓଝା ସା ସବୁାଷ କମୁାର ଓଝା YVY0069732
ପ ୁ /864328 70 79 840ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ OR/06/043/150420
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ୀ /864329 57 79 841ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/150421
ପ ୁ /864330 36 79 842ଶବ  ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV2391050
ୀ /874331 56 79 843ପମିଳା େଦବି ସା ଶ ର ଓଝା OR/06/043/150426

ପ ୁ /874332 86 79 844ଶବି ଓଝା ପି ବରଜୁ ଓଝା OR/06/043/150423
ୀ /874333 77 79 845ଶ ାମଣି ଓଝା ସା ଶବି ଓଝା OR/06/043/150424

ପ ୁ /874334 55 79 846ଶ ର ଓଝା ପି ଧଡି ଓଝା OR/06/043/150425
ପ ୁ /874335 45 79 847ଦାଶରଥି ଓଝା ପି ଶବି ଓଝା OR/06/043/150427
ପ ୁ /874336 44 79 848ଦିଲିପ୍ ଓଝା ପି ଶବି ଓଝା OR/06/043/150428
ପ ୁ /874337 43 79 849ବାବୁଲି ଓଝା ପି ଶବି ଓଝା JTV1551043
ୀ /874338 42 79 850ସଷୁମା ଓଝା ସା ଦିଲିପ ଓଝା JTV2441954

ପ ୁ /874339 35 79 851ପଫଲୁ କମୁାର ଓଝା ପି ଶ ର ଓଝା JTV2392017
ୀ /874340 33 79 852େବବିନା ଓଝା ପି ଶ ର ଓଝା JTV2533982
ୀ /874341 31 79 853ପତିମା ଓଝା ସା ବାବୁଲି ଓଝା YVY0657825

ପ ୁ /874342 38 79 854ଶୀରାମ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV1712439
ପ ୁ /884343 37 79 855ଭଜମନ ବରାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବରାଳ JTV2533974
ୀ /894344 64 79 856ଯମନୁା େଦବୀ ସା ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/150431

ପ ୁ /894345 75 79 857ନିର ନ ସାହୁ ପି େବୖରାଗି ସାହୁ OR/06/043/150430
ୀ /894346 26 79 858ଲୀନା ସାହୂ ସା ପସାଂତ ସାହୂ YVY1171073
ୀ /894347 43 79 859ଜୟଶୀ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ JTV1485879

ପ ୁ /894348 41 79 860ପଶା  ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ JTV1485796
ୀ /894349 39 79 861ମମତା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ JTV1485861

ପ ୁ /894350 38 79 862ପକାଶ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY0069765
ୀ /904351 70 79 863ଚାରୁଲତା େଦବୀ ସା େକଦାରନାଥ ସାହୁ OR/06/043/150434
ୀ /904352 41 79 864ବିଦୁସିତା ସାହୁ ସା ସସୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY0657551
ୀ /904353 21 79 865ସେ ାଷୀ ସାହୁ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ସାହୁ YVY1115872

ପ ୁ /904354 48 79 866ଜାନକିବଲଭ ସାହୁ ପି େକଦାରନାଥ ସାହୁ OR/06/043/150435
ପ ୁ /904355 45 79 867ଶଷୁା  ସାହୁ ପି େକଦାର ନାଥ ସାହୁ JTV1625417
ୀ /904356 43 79 868ମମତା ସାହୁ ସା ଜାନକୀ ବଲଭ ସାହୁ JTV2442036
ୀ /914357 80 79 869ସନୁାମଣି େଦବୀ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/150438
ୀ /914358 45 79 870ପ ୁ ଶୀ ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ OR/06/043/150849

ପ ୁ /914359 55 79 871ସଧୁାକର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/150439
ୀ /924360 85 79 872ରତନି େଦବୀ ସା ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/150441

ପ ୁ /924361 56 79 873ନବକିେଶାର ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ YVY0777573
ୀ /924362 50 79 874ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/150445
ୀ /924363 45 79 875ତାରାମଣୀ ସାହୁ ସା ଭାବଗାହୀ ସାହୁ JTV2392249

ପ ୁ /924364 42 79 876ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YVY0777565
ପ ୁ /924365 32 79 877େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ନବ କିେଶାର ସାହୁ YVY0069773
ୀ /924366 24 79 878ମାମନିୁ ସାହୁ ପି ପ ଆୁ ସାହୁ YVY0962381

ପ ୁ /924367 45 79 879ଭାବଗାହି ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/150447
ପ ୁ /934368 73 79 880େଗାଲକ ଚ  େବେହରା ପି ଋଷିନାଥ େବେହରା YVY0837203
ୀ /934369 80 79 881ହାରାମଣି େଦବୀ ସା ମେହ  ଓଝା OR/06/043/150450
ପ ୁ /934370 90 79 882ମେହ  ଓଝା ପି ବା ାନିଧି ଓଝା OR/06/043/150449
ପ ୁ /934371 50 79 883ପାଣକୃ  ଓଝା ପି ମେହ  ଓଝା OR/06/043/150452
ୀ /934372 45 79 884ସକୁା  ଓଝା ପି ମେହ  ଓଝା OR/06/043/150453
ୀ /934373 38 79 885ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଓଝା ସା ପାଣକୃ  ଓଝା YVY0983437

ପ ୁ /944374 78 79 886କମୁର ଓଝା ପି ବିେନାଦ ଓଝା OR/06/043/150460
ୀ /944375 65 79 887କମୁଦିୁନୀ ଓଝା ସା କମୁର ଓଝା OR/06/043/150461

ପ ୁ /944376 46 79 888ପଶା  ଓଝା ପି କମୁର ଓଝା JTV1551076
ୀ /944377 40 79 889ଅନୁପମା ଓଝା ସା ପଶା  ଓଝା JTV2391811
ୀ /944378 38 79 890େସୗଦାମିନି ଓଝା ପି କମୁାର ଚରଣ ଓଝା JTV2391886
ୀ /944379 37 79 891ସବୁାସିନି ଓଝା ପି କମୁାର ଚରଣ ଓଝା JTV2391787
ପ ୁ /944380 35 79 892ଯେଶାବ  ଓଝା ପି କମୁାର ଚରଣ ଓଝା JTV2441848
ୀ /954381 46 79 893େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େଭାଳ ସା ସ ିବ କମୁାର େଲ ା JTV2533941
ୀ /954382 72 79 894େହମଲତା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/150463
ପ ୁ /954383 49 79 895ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/150465
ୀ /964384 100 79 896ଭାବ େବୱା ସା ଧଡି ଓଝା OR/06/043/150466
ୀ /984385 82 79 897େମନକା େଦବୀ ସା ଅନ  ମହାରଣା OR/06/043/150468
ପ ୁ /984386 48 79 898କା ାଳି ମହାରଣା ପି ଅନ  ମହାରଣା YVY0578898
ପ ୁ /984387 45 79 899ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା ପି ଅନ  ମହାରଣା OR/06/043/150470
ପ ୁ /984388 43 79 900କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି ଅନ  ମହାରଣା JTV1654409
ୀ /984389 42 79 901ରମା ମହାରଣା ସା କା ାଳି ମହାରଣା JTV2391894
ୀ /984390 39 79 902ମ ାକିନି ମହାରଣା ସା କା ିର୍କ ମହାରଣା JTV2391803
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ପ ୁ /984391 48 79 903ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା ପି େମନକା େଦବୀ YVY0658104
ପ ୁ /994392 76 79 904ଶତୁଘନ୍ ଓଝା ପି ବଳରାମ ଓଝା JTV2390532
ପ ୁ /994393 57 79 905ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି କାଳ ି ଓଝା JTV1551225
ୀ /994394 48 79 906ପଭାସିନି ଓଝା ସା ବିଜୟ ଓଝା JTV2391795

ପ ୁ /994395 43 79 907ଅଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି କାଳ ି ଓଝା OR/06/043/150473
ୀ /994396 26 79 908ବିଦଯ୍ାଭାରତୀ ଓଝା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା YVY0887976

ପ ୁ /994397 22 79 909ଜଗବ ୁ ଓଝା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା YVY1216290
ୀ /1004398 66 79 910ପମିଳା ଓଝା ସା ଶତୁଘନ ଓଝା JTV2391191
ୀ /1014399 39 79 911ପମିଳା ନାୟକ ସା କୃତିବାସ ନାୟକ JTV2390953

ପ ୁ /1014400 45 79 912େଦବାଶଷି େସନାପତି ମା ଲବ  େସନାପତି JTV2391415
ୀ /1014401 43 79 913ମିନତୀ େସନାପତି ସା େଦବାଶଷି େସନାପତି JTV2390946

ପ ୁ /1024402 25 79 914ରାେଜଶ୍ କମୁାର େସନାପତି େସନ ପି ପଫଲୁ େସନାପତି YVY0887620
ୀ /1024403 50 79 915ଜୟଶୀ େସନାପତି ସା ପଫଲୁ େସନାପତି OR/06/043/150482

ପ ୁ /1024404 45 79 916ପଦି  କିେଶାର େସନାପତି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େସନାପତି OR/06/043/150485
ୀ /1024405 42 79 917ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସନାପତି ସା ପଦି  କିେଶାର େସନାପତି JTV1485820

ପ ୁ /1024406 25 79 918ମେୁକଶ େସନାପତି ପି ପସନନ୍  େସନାପତି YVY0962332
ପ ୁ /1024407 21 79 919ଶୀନିବାସ େସନାପତି ପି ପଦି  କିେଶାର େସନାପତି YVY1135250
ପ ୁ /1024408 19 79 920ଆଶଷି େସନାପତି ପି ପଦି ା କିେଶାର େସନାପତି YVY1239797
ପ ୁ /1034409 71 79 921ଶୀଧର େସନାପତି ପି ବିକଳ େସନାପତି OR/06/043/150499
ପ ୁ /1034410 65 79 922ଧିେର  େସନାପତି ପି ବିକଳ େସନାପତି OR/06/043/150500
ପ ୁ /1034411 54 79 923ସକୁା  େସନାପତି ପି ବିକଳ େସନାପତି OR/06/043/150502
ୀ /1034412 52 79 924ସପୁଭା େସନାପତି ସା ଶୀଧର େସନାପତି OR/06/043/150501
ୀ /1034413 50 79 925ସ କୁ୍ତା େସନାପତି ସା ଧୀେର  େସନାପତି YVY0837211
ୀ /1034414 32 79 926ଗାୟତୀ େସନାପତି ପି ଶୀଧର େସନାପତି YVY0331892

ପ ୁ /1034415 30 79 927େଦବଦ  େସନାପତି ପି ଶୀଧର େସନାପତି YVY0331884
ପ ୁ /1044416 70 79 928ମିହିର େସନାପତି ପି ଧଡି େସନାପତି OR/06/043/150504
ୀ /1044417 62 79 929କା ନ େସନାପତି ସା ମିହିର େସନାପତି OR/06/043/150505

ପ ୁ /1044418 54 79 930ରବୀ  େସନାପତି ପି ଧଡି େସନାପତି OR/06/043/150506
ୀ /1044419 48 79 931ଟିକିନା େସନାପତି ସା ରବି  େସନାପତି JTV1651678

ପ ୁ /1044420 41 79 932ସଦୁାମଚରଣ େସନାପତି ପି ମିହିର େସନାପତି JTV2391035
ୀ /1044421 35 79 933ସସିତା େସନାପତି ସା ସଦୁାମ େସନାପତି YVY0730648
ୀ /1044422 20 79 934ରାଜଲକ୍ଷୀ େସାରନ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େସାରନ YVY1276260

ପ ୁ /1054423 80 79 935ଉେପଦ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/150509
ୀ /1054424 70 79 936ନୟନା ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଉେପ  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/150510

ପ ୁ /1054425 43 79 937ଦିଲୀପ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଉେପ ନାଥ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV1486141
ୀ /1054426 43 79 938ଅମିକା ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଉେପ ନାଥ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV1651645

ପ ୁ /1064427 55 79 939ବିରକିେଶାର ମିଶ ପି ନେର ନାଥ ମିଶ OR/06/043/146272
ୀ /1064428 51 79 940କୃ ା ମିଶ ପି ନେର ନାଥ ମିଶ OR/06/043/146273

ପ ୁ /1064429 50 79 941ସଂଗାମ କିେଶାର ମିଶ ପି ନେର ର୍ନାଥ ମିଶ OR/06/043/146274
ପ ୁ /1064430 61 79 942ସନାତନ ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ମହା ି JTV2442481
ୀ /1064431 56 79 943ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ସନାତନ ମହା ି JTV2442499
ପ ୁ /1064432 29 79 944ଶଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0962399
ୀ /1064433 24 79 945ପଜୂାରାଣୀ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି YVY0962407
ୀ /1064434 22 79 946ପ ୁ ାରାଣୀ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି YVY1115849

ପ ୁ /1064435 55 79 947ଧିେର  ନାଥ ପାଲ ପି େହମ  ପାଲ JTV2442358
ୀ /1064436 50 79 948ଅ ଳୀ ପାଲ ସା ଧିେର  ପାଲ JTV2441814
ୀ /1064437 27 79 949ପଜୂା ପାଲ ପି ଧୀେର ନାଥ ପାଲ YVY0777532
ୀ /1064438 60 79 950କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ OR/06/043/150530

ପ ୁ /1064439 48 79 951ଶୀବାସ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/150527
ୀ /1064440 43 79 952ତପସିନୀ ସାହୁ ସା ଶୀନିବାସ ସାହୁ JTV1486034
ୀ /1064441 41 79 953ସିତା ସାହୁ ସା ଶୀବ  ସାହୁ JTV1486026
ପ ୁ /1074442 52 79 954ଶୀବ  ରାଉତରାୟ ପି ସେୁର  ରାଉତରାୟ YVY0069799
ୀ /1074443 46 79 955େପମଲତା ରାଉତରାୟ ସା ଶୀବ  ରାଉତରାୟ YVY0069807
ପ ୁ /1084444 42 79 956ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଅମଲୂଯ୍ ଚରଣ ମହା ି YVY0069815
ପ ୁ /1094445 81 79 957େଗାପାଳ ଚ  େବାଷ ପି ହରିହର େବାଷ YVY0962480
ପ ୁ /1094446 35 79 958ପି ବି କିେଶାର ପି ପି େକ ବାସ ୁ YVY0069831
ପ ୁ /1094447 39 79 959ସଶୁା  ମହା ି ପି ଶକୁେଦବ ମହା ି YVY0203430
ୀ /1094448 40 79 960ମିଲନ ପାତ ସା ରେମଶ ପାତ YVY0069823
ପ ୁ /1094449 27 79 961ବିଜୟ େମାହନ ସାହୁ ପି ଲାଲ େମାହନ ସାହୁ YVY0657718
ୀ /1094450 48 79 962ସବିତା ସାହୁ ସା ଲାଲ େମାହନ ସାହୁ YVY0069849
ପ ୁ /1094451 52 79 963ପେମାଦ ସାଇଁ ପି ବଳରାମ ସାଇଁ YVY0962498
ୀ /1094452 40 79 964ମେନାରମା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ ସାଇଁ YVY0962506
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ପ ୁ /1104453 47 79 965େକୖଳାଶ ଚ  ଦାଶ ପି ଦିବାକର ଦାଶ JTV1551084
ପ ୁ /1104454 55 79 966ମ ରାଜ େସଠୀ ପି େଭାଳାନାଥ େସଠୀ OR/06/043/150534
ୀ /1104455 52 79 967ମଇନା େସଠୀ ପି େଭାଳାନାଥ େସଠୀ OR/06/043/150533

ପ ୁ /1104456 50 79 968ଗ ାଧର େସଠୀ ପି େଭାଳାନାଥ େସଠୀ OR/06/043/150536
ୀ /1104457 50 79 969ଉମା େସଠୀ ସା ମ ରାଜ େସଠୀ OR/06/043/150535

ପ ୁ /1104458 44 79 970ସଦାଶବି େସଠୀ ପି େଭାଳାନାଥ େସଠୀ YVY0069864
ୀ /1104459 42 79 971କ ନା େସଠୀ ପି େଭାଳାନାଥ େସଠୀ YVY0983445
ୀ /1104460 42 79 972ମମତା େସଠୀ ସା ଗ ାଧର େସଠୀ YVY0069856
ୀ /1104461 36 79 973ସପୁଭା େସଠୀ ସା ସଦାଶବି େସଠୀ YVY0331918
ୀ /1104462 30 79 974ସେରାଜିନୀ େସଠୀ ପି ମ ରାଜ େସଠୀ YVY0331900
ୀ /1114463 65 79 975ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଭାଗିରଥି ସାହୁ OR/06/043/150540

ପ ୁ /1114464 55 79 976ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ OR/06/043/150541
ୀ /1114465 41 79 977ବାସ ୀ ସାହୁ ସା େଦବାଶଷି ସାହୁ YVY0730713
ୀ /1124466 65 79 978ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ନେର  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/150546

ପ ୁ /1124467 64 79 979ନେର  ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ OR/06/043/150545
ୀ /1124468 31 79 980ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ ସାହୁ YVY0719724

ପ ୁ /1124469 60 79 981ଧିେର  ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ OR/06/043/150547
ପ ୁ /1124470 42 79 982ମେନାଜ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ JTV1485838
ପ ୁ /1134471 82 79 983ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା OR/06/043/150554
ପ ୁ /1134472 58 79 984ସଧୁାକର ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା OR/06/043/150550
ପ ୁ /1134473 53 79 985ଗଗନ ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା OR/06/043/150551
ପ ୁ /1134474 52 79 986ପବନା ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା YVY0730697
ୀ /1134475 52 79 987ଅନୁପମା ମହାରଣା ସା ସଧୁାକର ମହାରଣା JTV1654342
ୀ /1134476 49 79 988ଅ ର୍ପଣୂର୍ା ମହାରଣା ସା ପବନା ମହାରଣା JTV1654326
ୀ /1134477 48 79 989ଅତର ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା OR/06/043/150553
ୀ /1134478 44 79 990ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା JTV1654334

ପ ୁ /1134479 27 79 991ଅମୀର ମହାରଣା ପି ଗଗନ ମହାରଣା YVY0719781
ୀ /1134480 25 79 992େଦବସିତା ମହାରଣା ପି ସଧୁାକର ମହାରଣା YVY0962415
ୀ /1134481 48 79 993କନିୁ ମହାରଣା ସା ଗଗନ ମହାରଣା OR/06/043/150552

ପ ୁ /1134482 46 79 994ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା JTV2391480
ୀ /1134483 45 79 995େଡଜୀ ମହାରଣା ସା ଅମିୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY0887828

ପ ୁ /1134484 28 79 996ସମୀର ମହାରଣା ପି ଗଗନ ମହାରଣା YVY0887539
ପ ୁ /1134485 23 79 997ପଶା  ମହାରଣା ପି ସଧୁାକର ମହାରଣା YVY1106145
ପ ୁ /1134486 39 79 998ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ JTV1712413
ୀ /1144487 33 79 999ସଜୁାତା େଲ ା ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର େଲ ା YVY1273507

ପ ୁ /1144488 20 79 1000ସବୁତ କମୁାର େଲ ା ପି ପବିତ େଲ ା YVY1274208
ୀ /1144489 28 79 1001ପିୟ ା ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ YVY0719757
ୀ /1144490 26 79 1002ପିୟଦଶର୍ନୀ ସାହୁ ପି ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0962431

ପ ୁ /1144491 82 79 1003ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/150559
ପ ୁ /1144492 54 79 1004ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଭୁତି ସାହୁ OR/06/043/150561
ୀ /1144493 50 79 1005ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ OR/06/043/150562
ପ ୁ /1144494 32 79 1006ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0275404
ପ ୁ /1154495 28 79 1007ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0658088
ପ ୁ /1154496 27 79 1008ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0658062
ପ ୁ /1154497 74 79 1009ଲଛମନ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/150564
ୀ /1154498 72 79 1010ପମିଳା ସାହୁ ସା ଲଛମନ ସାହୁ OR/06/043/150565
ୀ /1154499 43 79 1011ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ OR/06/043/150007

ପ ୁ /1164500 60 79 1012ର ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଖୁ ିଆ OR/06/043/154849
ୀ /1164501 58 79 1013ମିନତୀ ଖୁ ିଆ ସା ର ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV1551118
ପ ୁ /1164502 32 79 1014ରାହୁଲ ଖୁ ିଆ ପି ର ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0203448
ପ ୁ /1164503 27 79 1015ଗରୁୁଜନ ଖୁ ିଆ ପି ର ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0658583
ୀ /1164504 29 79 1016ବଷର୍ା ମହାପାତ ସା ରାହୁଲ ଖୁ ି ାଆ YVY0962290
ପ ୁ /1164505 33 79 1017ଶୀନିବାସ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV2391407
ପ ୁ /1164506 32 79 1018ସଶୁା  ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YVY0962456
ପ ୁ /1164507 28 79 1019ରାେକଶ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0719799
ପ ୁ /1164508 28 79 1020ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YVY1239789
ପ ୁ /1164509 21 79 1021ଲିପନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି କନୁା ସାହୁ YVY1239805
ୀ /1164510 74 79 1022େଶାଭାରାଣି ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ OR/06/043/150575
ପ ୁ /1164511 57 79 1023ସଧିୁର ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ OR/06/043/150572
ପ ୁ /1164512 55 79 1024ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ OR/06/043/150576
ୀ /1164513 55 79 1025ମେନାରମା ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ OR/06/043/150571
ପ ୁ /1164514 50 79 1026କନୁା ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ OR/06/043/150578
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ୀ /1164515 49 79 1027ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ସଧିୁର ସାହୁ OR/06/043/150573
ୀ /1164516 48 79 1028ରୁନୁ ସାହୁ ସା କନୁା ସାହୁ JTV2442507
ୀ /1164517 48 79 1029ନମିତା ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/150577
ୀ /1174518 40 79 1030ମମତା ସାହୁ ସା ନଟବର ସାହୁ YVY0962316
ୀ /1174519 35 79 1031ରାନୁ ସାହୁ ମା କନିୁ ସାହୁ YVY0203455
ୀ /1174520 34 79 1032ଚିନୟୀ ସାହୁ ମା କନିୁ ସାହୁ YVY0203463

ପ ୁ /1174521 33 79 1033ଅଜୟ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ YVY0962324
ୀ /1174522 31 79 1034ରାନୁ ସାହୁ ମା କନିୁ ସାହୁ YVY0203471
ୀ /1174523 27 79 1035ଡଲି ସାହୁ ସା ଅଜୟ ସାହୁ YVY0962308

ପ ୁ /1174524 26 79 1036ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ଅରୁଣ ସାହୁ YVY0962373
ୀ /1174525 26 79 1037ରିନୁ ସାହୁ ସା କନିୁ ସାହୁ YVY0962423

ପ ୁ /1174526 62 79 1038ବାଇଧର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ OR/06/043/150580
ୀ /1174527 58 79 1039ବାସ ି ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/043/150581
ୀ /1174528 55 79 1040କନିୁ ସାହୁ ସା ଚଗଲି ସାହୁ OR/06/043/150583

ପ ୁ /1174529 52 79 1041ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ OR/06/043/150584
ୀ /1174530 46 79 1042ଖଲୁଣା ସାହୁ ସା ଅରୁଣ ସାହୁ OR/06/043/150856
ୀ /1174531 43 79 1043ସବିତା ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ YVY0069872

ପ ୁ /1174532 34 79 1044ବିଶନାଥ ସାଇଁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ YVY0887901
ୀ /1174533 32 79 1045ବବିତା ସାଇଁ ସା ବିଶନାଥ ସାଇଁ YVY0887364
ୀ /1184534 33 79 1046ପଜ୍ଞା ପରମିତା ସା ବିକମ େକଶରୀ ବ ିଆ YVY1273424

ପ ୁ /1184535 90 79 1047ବନମାଳି ସାହୁ ପି ଫଗ ୁସାହୁ OR/06/043/150706
ପ ୁ /1194536 64 79 1048ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଭୁତି ମହାରଣା OR/06/043/150707
ୀ /1194537 29 79 1049ନୂତନ ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY1106186
ୀ /1194538 60 79 1050ଆଶାଲତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ ମହାରଣା OR/06/043/150708
ୀ /1204539 55 79 1051ସାବିତୀ େଜଠୀ ସା ବଂଶୀଧର େଜଠୀ OR/06/043/150586
ୀ /1204540 35 79 1052ମାମା େଜଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େଜଠୀ JTV2441897

ପ ୁ /1204541 33 79 1053ରବି ନାରାୟଣ େଜଠି ପି ବଂଶୀଧର େଜଠି YVY0069898
ୀ /1204542 33 79 1054ସକୁା ୀ େଜଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େଜଠୀ JTV2441988
ୀ /1214543 82 79 1055ରମା େଦବୀ ସା ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/043/150590

ପ ୁ /1214544 43 79 1056ଲଲାଟ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ YVY0837229
ପ ୁ /1224545 27 79 1057ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0719773
ୀ /1224546 50 79 1058ମିନତୀ ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/150852
ୀ /1234547 75 79 1059ପାବର୍ ତି ପ ୃ ି ସା ବି ୁଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/043/150597

ପ ୁ /1234548 35 79 1060ଅରୁଣ ପ ୃ ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ୃ ି YVY0275412
ୀ /1234549 27 79 1061ପି ି  ପ ୃ ି ସା ଅରୁଣ ପ ୃ ି YVY0962514
ୀ /1244550 57 79 1062ସଷୁମା େଦବୀ ସା ଧିେର  ସାହୁ OR/06/043/150599
ୀ /1244551 54 79 1063ଛବିରାଣୀ େଦବୀ ସା େହମ  ସାହୁ OR/06/043/150601

ପ ୁ /1244552 72 79 1064ଧିେର  ନାଥ ସାହୁ ପି ମାଧବ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/150598
ପ ୁ /1244553 39 79 1065ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧିେର  ସାହୁ JTV2391662
ୀ /1244554 38 79 1066ସିଲା ସାହୁ ପି େହମ  ସାହୁ JTV2391639

ପ ୁ /1244555 36 79 1067ତପନ ସାହୁ ପି େହମ  ସାହୁ JTV2392322
ପ ୁ /1244556 65 79 1068େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/06/043/150600
ୀ /1244557 39 79 1069ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ପି େହମ  ସାହୁ JTV1691757
ୀ /1244558 39 79 1070ସସୀତା ସାହୁ ପି ଧିେର  ସାହୁ JTV2441780

ପ ୁ /1244559 35 79 1071ଦୀପକ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଧିେର  କମୁାର ସାହୁ JTV2441806
ୀ /1254560 25 79 1072ଉ ଲୀ େଗାସାମୀ ସା ଶୀମ  ଚକବ ର୍ୀ JTV1712215
ୀ /1254561 41 79 1073ସସୀତା ମହାରଣା ପି କିେଶାର ମହାରଣା JTV1596543

ପ ୁ /1254562 71 79 1074ଶୀଧର ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/150605
ୀ /1254563 37 79 1075ସସିତା ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ JTV2391647
ୀ /1254564 35 79 1076ସନିୁତା ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ JTV2391654
ପ ୁ /1254565 34 79 1077େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2390938
ୀ /1254566 30 79 1078ଦିପାନ୍ଜଳି ସାହୂ ସା ବି ୁ ସାହୂ YVY1275536
ପ ୁ /1254567 25 79 1079ସଭୁାସିଷ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ YVY0887661
ପ ୁ /1254568 21 79 1080େସୗମ୍ଯାଶୀଶ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ YVY1239755
ପ ୁ /1254569 70 79 1081ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/043/150611
ୀ /1254570 60 79 1082ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/150606
ୀ /1254571 56 79 1083େସୗଦାମିନି ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/043/150783
ପ ୁ /1254572 55 79 1084ପଭାକର ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/043/150612
ୀ /1254573 55 79 1085ମିନତି ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/150608
ୀ /1254574 52 79 1086ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0421958
ୀ /1254575 50 79 1087େରଣବୁାଳା ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/150789
ୀ /1254576 45 79 1088କାଦମିନୀ ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/043/150786
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ୀ /1254577 44 79 1089ବାସ ି ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ OR/06/043/150785
ୀ /1254578 38 79 1090ସଂଗୀତା ସାହୁ ପି ଧୀେର  ନାଥ ସାହୁ YVY0730168
ୀ /1264579 35 79 1091ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ତପନ ମହାରଣା YVY0502385
ୀ /1264580 70 79 1092ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ବାବଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0502369

ପ ୁ /1264581 37 79 1093ଶ ରଶଣ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YVY0502377
ପ ୁ /1264582 35 79 1094ଚକଧର ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YVY0502351
ପ ୁ /1274583 28 79 1095ସିେତଶ ଚ  େଶଖର ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା YVY0502393
ପ ୁ /1284584 54 79 1096ଅେଶାକ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YVY0657791
ୀ /1294585 67 79 1097ବସଂତ ମ ରୀ ସାହୂ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0657635

ପ ୁ /1294586 67 79 1098େଗୗରାଂଗ ଚରଣ ସାହୂ ପି ହରିହର ସାହୁ YVY0657650
ପ ୁ /1294587 43 79 1099ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0657601
ୀ /1294588 34 79 1100ସସୀତା ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0657759

ପ ୁ /1304589 54 79 1101ମନ େମାହନ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY0657874
ପ ୁ /1314590 71 79 1102ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ତେମଇ ବାରିକ YVY0658237
ପ ୁ /1314591 71 79 1103ରାଜୁ ବାରିକ ପି ଦାମ ବାରିକ YVY0658385
ପ ୁ /1314592 54 79 1104ମନେମାହନ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YVY0242875
ୀ /1314593 47 79 1105ଡଲି େବେହରା ସା ମନେମାହନ େବେହରା YVY0168542
ୀ /1314594 21 79 1106ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ମନେମାହନ େବେହରା YVY1128198
ୀ /1314595 70 79 1107ସେୁଲାଚନା େଭାଇ ସା େଗୗରା  େଭାଇ YVY0658302

ପ ୁ /1314596 53 79 1108ଅଭୟ କମୁାର େଭାଳ ପି ଦିବାକର େଭାଳ YVY0658435
ୀ /1314597 50 79 1109େଜମା େଦଇ ସା ରୁଷିନାଥ େଭାଇ YVY0658120
ୀ /1314598 71 79 1110କ୍ଷୀର େଦବୀ ସା ଦାେମାଦର ପ ା YVY0658476

ପ ୁ /1314599 32 79 1111ଅ ିତ ମଲିକ ପି ସଶୁଲି ଚ  ମଲିକ YVY0719716
ୀ /1314600 22 79 1112ହିମାଂଶ ୁମଲିକ ପି ସଶୁୀଲ ଚ  ମଲିକ YVY1106285

ପ ୁ /1314601 65 79 1113ସଶୁୀଲ ଚ  ମଲିକ ପି ଖେଗସର ମଲିକ YVY1011709
ପ ୁ /1314602 71 79 1114ତିନାଥ ମହାରଣା ପି ମେହ  ମହାରଣା YVY0658401
ୀ /1314603 37 79 1115ନମିତା ନାୟକ ସା ଅନିଲ ନାୟକ YVY0658260
ୀ /1314604 28 79 1116ଗିତା ଳୀ ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ YVY0658286
ୀ /1314605 50 79 1117େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ YVY0658369
ୀ /1314606 45 79 1118କାଦମିନୀ ସାହୁ ସା ବିେର  ସାହୁ YVY0658195
ୀ /1314607 71 79 1119ଆଶା ସାମଲ ସା ଶଉରି ସାମଲ YVY0658328

ପ ୁ /1314608 44 79 1120ଶଶା  େଶଖର େସନାପତି ପି ସନାତନ େସନାପତି YVY0658450
ୀ /1314609 32 79 1121ଇତିଶୀ େସନାପତି ସା ଶଶା  େଶଖର େସନାପତି YVY0658211
ୀ /1314610 29 79 1122ସସିତା େସଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ YVY0658492
ୀ /1314611 28 79 1123ନମିତା େସଠୀ ପି ସକୁେଦବ େସଠୀ YVY0658518
ୀ /1324612 42 79 1124କନିୁ ସାହୁ ସା େଗାପାଳ ସାହୁ YVY0658252
ୀ /1684613 41 79 1125ଶକୁ ଳା ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY0777540
ୀ /1714614 23 79 1126ରାଜଶୀ ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ରଜତ କମୁାର ମହାପାତ YVY1274935
ୀ /2214615 22 79 1127ସାସିତା ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1239227

ପ ୁ /QTR NO  24616 30 79 1128ରବୀ  ପାଲ ସିଂହ ସବରଵାଲ ପି ସରାଜ ସିଂହ ସବାରଵାଲ YVY1227347
ପ ୁ /2524617 65 79 1129ନିମାଇ ଁପସାଦ ପ ା ପି ଶୀ ରାଧାକୃ  ପ ା YVY0887596
ପ ୁ /5244618 67 79 1130ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ YVY0816348
ୀ /5244619 61 79 1131େସୖଳବାଳା ସାହୂ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YVY0816298

ପ ୁ /5244620 40 79 1132େଦବାଶୀଷ ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YVY0816322
ପ ୁ /5254621 55 79 1133ଅଜୟ କମୁାର ମଲୀକ ପି େକ୍ଷତୀବାସୀ ମଲୀକ LQN2068294
ୀ /5254622 52 79 1134ଅମୀୟା ମଲୀକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମଲୀକ YVY0887877

ପ ୁ /5254623 25 79 1135େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମଲିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ YVY0887505
ୀ /5254624 58 79 1136ପ ୂ ିର୍ମା ମିଶ ସା ଶୀ ନିମାଇ ଁପସାଦ ପ ା YVY0887570

ପ ୁ /5254625 31 79 1137ନୃେପନ କମୁାର ପ ା ପି ଶୀ ନିମାଇ ଁପସାଦ ପ ା YVY0887547
ପ ୁ /5264626 52 79 1138ଅଂତଯର୍ାମୀ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY1106236
ୀ /5264627 41 79 1139େଶାଭାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅଂତାରାମୀ ଦାସ YVY1106251
ପ ୁ /5264628 25 79 1140ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ଅଂତଯର୍ାମୀ ଦାସ YVY1106269
ପ ୁ /5264629 23 79 1141ସାଗର କମୁାର ଦାସ ପି ଅ ଯାମର୍ୀ ଦାସ YVY1128206
ୀ /5264630 52 79 1142ମିନତୀ ମିଶ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY1106335
ପ ୁ /5264631 54 79 1143କନୁ ଚ  ପଲାଉର ପି ଗ ବର୍  ପଲାଉର YVY0962340
ପ ୁ /5264632 30 79 1144ଜେନଜୟ ପ ା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY1106301
ପ ୁ /5264633 28 79 1145ଧନ ୟ ପ ା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY1106327
ପ ୁ /5264634 25 79 1146ବିନାୟକ ପିୟଦସର୍ୀ ପି କନୁ ଚ  ପଲାଉର YVY0962357
ୀ /5264635 24 79 1147େମାନାଲିସା ତିପାଠୀ ସା ଜେନଜୟ ତିପାଠୀ YVY1106319
ପ ୁ /5274636 59 79 1148ରେମଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଭିକାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/228041
ୀ /5274637 43 79 1149ରୀନା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରେମଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2394187
ୀ /5274638 71 79 1150ସୀତା େଦବୀ ସା ଭିକାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0962464
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ପ ୁ /5274639 69 79 1151େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ ପି ଲେମାଧର ମିଶ YVY1011725
ୀ /5274640 63 79 1152ନିଶାମଣି ମିଶ ସା େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ YVY1011741

ପ ୁ /5274641 43 79 1153ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ ପି େକୖଳାସ ମିଶ YVY1011758
ୀ /5284642 54 79 1154େପମଲତା ଭୂୟଁା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY1116052

ପ ୁ /5284643 35 79 1155ଅରୂପ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY1116045
ପ ୁ /5284644 25 79 1156ଅଭିେଷକ ଭୂୟଁା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY1116029
ୀ /5284645 26 79 1157ପିୟ ା େଜନା ସା ଅରୂପ କମୁାର ଭୂଯାନ YVY1116037

ପ ୁ /573/E/14646 21 79 1158ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମାଟି ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ମାଟି YVY1140631
ୀ /135/A4647 28 79 1159ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଅବିନାଶ ମହା ି TZI0733667

ପ ୁ /ward no 54648 21 79 1160ପି  ୁମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରାଣା YVY1319557
ୀ /1164649 24 79 1161େଲାରା ପିୟା ମହାରଣା ସା ସସୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY1325356

ପ ୁ /354650 20 79 1162ଓମ ଅମତୃ ଦାସ ପି ପଦି  ର ନ ଦାସ YVY1325364
ପ ୁ /5294651 40 79 1163ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YVY1328533
ୀ /5294652 37 79 1164ଝୁନୁଲତା ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1328541
ୀ /244653 26 79 1165ଦୀପିକା େଭାଇ ସା ଭରତ େଭାଇ YVY1328574
ୀ /154654 25 79 1166ମିକି ଦାସ ସା ଚ ନ େଭାଇ YVY1341593

ପ ୁ /999994655 18 79 1167ପଶା କମୁାର ମାଝୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମାଝୀ YVY1341601
ପ ୁ /154656 28 79 1168ଚ ନ େଭାଇ ପି େଗାେଲଖ େଭାଇ YVY1341619
ପ ୁ /154657 51 79 1169ଲାଲା ଇ ଜିତ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ YVY1341775
ୀ /SAHULANE4658 26 79 1170ପିୟମଦା ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY1350800

ପ ୁ /514659 18 79 1171ଲି ରାଜ େବେହରା ପି ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା YVY1350859
ୀ /.GALI SAH4660 26 80 1କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1288273

ପ ୁ /BIDYADHA4661 42 80 2ସଂଦୀପ କମୁାର ମହା ୀ ପି େଗାବିଂଦ ଚଂଦ ମହା ୀ YVY1288851
ୀ /BIDYADHA4662 41 80 3ପ ୁ ା ଳୀ ମହାପାତ ସା ସଂଦୀପ କମୁାର ମହା ୀ YVY1289966

ପ ୁ /BIDYADHA4663 24 80 4ସଂେତାଷ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ମହାରାଣା YVY1288323
ୀ /BIDYADHA4664 20 80 5ଶିୟା ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ YVY1288661

ପ ୁ /BIDYADHA4665 39 80 6ନାରାୟଣ ପସାଦ ସାହୁ ପି ଧେନଶ୍ଵର ସାହୁ YVY1290105
ୀ /BIDYADHA4666 35 80 7ବୀଜୁଲିରାନୀ ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ ସାହୁ YVY1290147
ୀ /BIDYADHA4667 30 80 8ପଜୁରାଣୀ ସାଇଁ ସା ସନୁ  ସାଇଁ YVY1288844

ପ ୁ /bidyadha4668 27 80 9ଅମର ଦାସ ପି ବାବୁଲୀ ଦାସ YVY1283308
ୀ /bidyadhr4669 25 80 10ରଶୀତା ପଟନାୟକ ପି େଜାେଗଂଦ ପଟନାୟକ YVY1279421

ପ ୁ /Jayram Bu4670 25 80 11ସଚିନ େମାହ ି ପି ସେୁର ା କମୁାର େମାହ ି YVY1306505
ୀ /KULASARI4671 49 80 12ଚପଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0522896

ପ ୁ /014672 26 80 13ଅମରଜୀତ ପ ା ପି ଅେଶାକ ପ ା YVY1305507
ପ ୁ /014673 23 80 14ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ YVY1305515
ପ ୁ /24674 32 80 15ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଫକିର ଚରଣ ଦାସ YVY0387845
ୀ /34675 45 80 16ସ ର୍ଲତା େଭାଇ ସା ଅକ୍ଷୟ େଭାଇ YVY0500272
ୀ /34676 67 80 17ଶକୁ ଳା ରାଉତ ସା ପ ାନନ ରାଉତ YVY0777706

ପ ୁ /44677 39 80 18ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ସଗାଂମ ନାୟକ YVY0889121
ୀ /44678 32 80 19ପଦିନୀ ପ ା ସା ବିଶଜିତ୍ େଭାଇ YVY0500280

ପ ୁ /54679 54 80 20ଚି ର ନ ମଲିକ ପି ଜଟାଧାରୀ ମଲିକ YVY0500421
ୀ /54680 51 80 21ଜୟଶୀ ମଲିକ ସା ସଶୁଲି ଚ  ମଲିକ YVY0500306
ୀ /54681 50 80 22ସଂଜୁକ୍ତା ମଲିକ ସା ଚି ର ନ ମଲିକ YVY0500314
ୀ /54682 44 80 23ପଭାତୀ ମଲିକ ସା ଉଦୟ ନାଥ ମଲିକ YVY0500439
ୀ /54683 30 80 24େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମଲିକ ପି ଜୀବନ ଚ  ମଲିକ YVY0500298
ୀ /64684 31 80 25ରୂପା ନାଏକ ସା େଦବାଶଷି ନାଏକ YVY0500447
ୀ /74685 38 80 26କମଳିନୀ େଚମି ସା ର ନ କମୁାର େଚମି YVY0388017
ୀ /74686 34 80 27ମଧସିୁତା େଚମି ସା ପଦିପ କମୁାର େଚମି YVY0388009
ୀ /84687 40 80 28ମମତା େଦଇ ସା କୃ ଚ  ନାଏକ YVY0500454
ପ ୁ /94688 32 80 29େଜଯ୍ାତି ର ନ ପ ା ପି ମ ରାଜ ପ ା YVY0387886
ପ ୁ /94689 31 80 30ବିଶର ନ ପ ା ପି ମ ରାଜ ପ ା YVY0387985
ପ ୁ /94690 30 80 31େସୗମଯ୍ର ନ ପ ା ପି ମ ାରାଜ ପ ା YVY0387977
ୀ /104691 34 80 32କ ନା ପ ା ପି ଶଚି  ନାଥ ପ ା YVY0387951
ୀ /104692 33 80 33ବ ନା ପ ା ପି ଶଚି  ନାଥ ପ ା YVY0387944
ପ ୁ /114693 29 80 34ଶଭୁାସିଷ ଚକବ ର୍ୀ ପି ସେ ାଷ ଚକବ ର୍ୀ YVY0500462
ୀ /124694 31 80 35େସାନାଲି ସଚିୁଶତିା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ YVY0500520
ୀ /134695 40 80 36ସସିତା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0500538
ୀ /144696 29 80 37ପଜ୍ଞା ପତାୟୀନି ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା YVY0500546
ୀ /154697 34 80 38ସନୁୀତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସବୁାଷ ଚ  ପ ା YVY0500553
ୀ /164698 29 80 39ସସିତା ସାହୁ ସା ସଜିୁତ ସାହୁ YVY0500561
ୀ /174699 38 80 40େରାସାଲିନ ଓଝା ସା ସକୁା  କମୁାର ଓଝା YVY0500686
ୀ /184700 28 80 41ରି ି  ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ YVY0500694
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1

ୀ /194701 27 80 42ମୀନାକ୍ଷୀ ରାଉତରାୟ ମା େପମଲତା ରାଉତରାୟ YVY0500702
ୀ /194702 25 80 43ଭାଗଯ୍ଶୀ ରାଉତରାୟ ପି ଶୀ ବ  ରାଉତରାୟ YVY0888818

ପ ୁ /204703 27 80 44ନିଗମାନ  ଭଂଜ ପି ଦାଶରଥୀ ଭଂଜ YVY1055730
ପ ୁ /204704 27 80 45ବିେବକାନ  ଭଂଜ ପି ଦାଶରଥି ଭଂଜ YVY1055953
ୀ /204705 31 80 46େମାହିନୀ େସଠୀ ପି ମ ରାଜ େସଠୀ YVY0500710

ପ ୁ /204706 29 80 47ସରୁ େସଠୀ ପି ମ ରାଜ େସଠୀ YVY0500777
ୀ /214707 46 80 48କୁ ି ସାହୁ ସା ବନମାଳି ମହା ୀ YVY0387993

ପ ୁ /224708 42 80 49ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉ ମ କମୁାର ସାହୁ YVY0500793
ୀ /224709 32 80 50ବାସ ୀ ଲତା ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0500785

ପ ୁ /234710 30 80 51ଲିଟୁ ମହାରଣା ପି ଅତର ମହାରଣା YVY0500801
ପ ୁ /234711 31 80 52ନବ କିେଶାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0500819
ୀ /244712 29 80 53ସ ୀତା ସାହୁ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0501924

ପ ୁ /254713 23 80 54େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY1043017
ପ ୁ /254714 44 80 55ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ YVY0501932
ୀ /254715 41 80 56ବନିତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0501940

ପ ୁ /254716 26 80 57ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ YVY1054535
ୀ /254717 24 80 58ଶ ା ଳି ସାହୁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ YVY0962779
ୀ /254718 24 80 59ପି ି  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0962845

ପ ୁ /264719 61 80 60ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0501957
ୀ /264720 56 80 61ଅନୁରାଧା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0501965

ପ ୁ /274721 28 80 62ରବିରାମ ମ ଳ ପି ଶ ର ମ ଳ YVY0659268
ୀ /274722 31 80 63େଦବଶୀ ସାହୁ ମା ନିରୁପମା ସାହୁ YVY0331934

ପ ୁ /274723 29 80 64ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YVY0387803
ୀ /284724 63 80 65ଚାରୁଲତା େଜଠୀ ସା ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/150617

ପ ୁ /284725 72 80 66ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ OR/06/043/150616
ୀ /284726 71 80 67ସଷୁମା ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ YVY0069906

ପ ୁ /284727 41 80 68ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ JTV2390912
ୀ /284728 37 80 69ଜୟଶୀ ସାହୁ ପି ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ JTV2392157
ୀ /284729 34 80 70ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0501981
ୀ /284730 29 80 71ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ସଂଗାମ ସାହୁ YVY0501973

ପ ୁ /284731 27 80 72ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଂଗାମ ସାହୁ YVY0659326
ପ ୁ /284732 66 80 73ସଂଗାମେକଶରୀ ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ OR/06/043/150618
ପ ୁ /284733 58 80 74ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ OR/06/043/150620
ୀ /284734 56 80 75ଅ ଳି ସାହୁ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ OR/06/043/150619
ୀ /294735 37 80 76ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0659060
ୀ /294736 31 80 77ପଭାସିନୀ ସାହୁ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ YVY1106400

ପ ୁ /294737 60 80 78ଶରତଚ  ସାହୁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/150622
ୀ /294738 54 80 79ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ଶରତଚ  ସାହୁ OR/06/043/150623

ପ ୁ /294739 45 80 80ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ JTV1550896
ପ ୁ /294740 41 80 81ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ JTV1550839
ପ ୁ /294741 39 80 82ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ JTV1550763
ୀ /304742 100 80 83େସବତି ପ ା ସା ଅପ ିର୍ ପ ା OR/06/043/150629
ୀ /304743 78 80 84କମଳା ପ ା ସା କା ିର୍କ ପ ା OR/06/043/150625

ପ ୁ /304744 72 80 85ରବିନାରାୟଣ ପ ା ପି ଅପ ିର୍ ପ ା OR/06/043/150632
ପ ୁ /304745 61 80 86ତିେଲାଚନ ପ ା ପି ଅପ ିର୍ ପ ା OR/06/043/150636
ପ ୁ /304746 61 80 87ନାରାୟଣ ପ ା ପି କା ିର୍କ ପ ା OR/06/043/150626
ୀ /304747 60 80 88ତିେଳାତମା ପ ା ସା ରବି ପ ା OR/06/043/150633

ପ ୁ /304748 56 80 89ଚ ନାରାୟଣ ପ ା ପି ଅପ ିର୍ ପ ା OR/06/043/150637
ୀ /304749 54 80 90ମିନତି ପ ା ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/043/150635
ୀ /304750 51 80 91ପତିମା ପ ା ସା ନାରାୟଣ ପ ା YVY0837351
ୀ /304751 50 80 92େପମଲତା ପ ା ସା ତିେଲାଚନ ପ ା YVY0732495
ପ ୁ /304752 49 80 93ନୃସିଂହଚରଣ ପ ା ପି କା ିର୍କ ପ ା OR/06/043/150627
ପ ୁ /304753 47 80 94ଶରତଚ  ପ ା ପି କା ିର୍କ ପ ା OR/06/043/150628
ପ ୁ /304754 45 80 95େହମ  କମୁାର ପ ା ପି କା ିର୍କ ପ ା YVY0837344
ୀ /304755 42 80 96ମାତା ଳୀ ପ ା ସା ଚ ନାରାୟଣ ପ ା YVY0732487
ୀ /304756 41 80 97ମଧସୁୀତା ପ ା ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ା JTV1550862
ପ ୁ /304757 39 80 98ସତୃୀର ନ ପ ା ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ା JTV1550771
ୀ /304758 36 80 99ଗୀତା ଳୀ ପ ା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ା YVY0331959
ୀ /304759 30 80 100ସସିତା ପ ା ମା ମିନତି ପ ା YVY0331942
ପ ୁ /304760 29 80 101େସୗମଯ୍ ର ନ ପ ା ପି ସଗର୍ତ ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ା YVY0501999
ପ ୁ /304761 26 80 102ପିତମ କମୁାର ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା YVY0962647
ୀ /304762 46 80 103ମିନତୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ା YVY0421800
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ୀ /304763 39 80 104ପ ୁ ା ଳୀ ପଶପୁାଳକ ସା କୁ  ବିହାରୀ ପଶପୁାଳକ YVY0962670
ୀ /314764 98 80 105ସଭୁଦା େଦବୀ ସା ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/150639
ୀ /314765 67 80 106ଛବିରାଣି େଦବୀ ସା କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/150641

ପ ୁ /314766 56 80 107କଳୁମଣି େଜନା ପି କମୁରବର େଜନା JTV1564970
ୀ /314767 50 80 108ଲଳିତା େଜନା ସା କଳୁମଣୀ େଜନା JTV1564962

ପ ୁ /314768 23 80 109ସମିତ େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା YVY1106384
ପ ୁ /314769 77 80 110କିେଶାର ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/150640
ପ ୁ /314770 39 80 111ତପନ କମୁାର ମହାରଣା ପି କିେଶାର ମହାରଣା JTV1485903
ୀ /314771 31 80 112ଅନିତା ସାହୁ ସା ତପନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0743005

ପ ୁ /314772 50 80 113ପ ୁ ର୍ଚ  ସାଥଆୁ ପି ମି ସାଥଆୁ OR/06/043/150642
ପ ୁ /314773 50 80 114େକୖଳାସ ସାଇଁ ପି ପ ାନନ ସାଇଁ JTV1596535
ୀ /314774 46 80 115େମନକା ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ସାଇଁ JTV1596550

ପ ୁ /314775 41 80 116ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ ପି ପ ାନନ ସାଇଁ JTV2390839
ୀ /324776 55 80 117େପମଲତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା OR/06/043/150796

ପ ୁ /324777 51 80 118ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା OR/06/043/150806
ପ ୁ /324778 35 80 119ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା JTV2390904
ୀ /334779 80 80 120ଜୁଳି ମହାରଣା ସା ନଟବର ମହାରଣା OR/06/043/150644
ୀ /344780 85 80 121ଉମା େଦବୀ ସା ଧବୃ ମହାରଣା OR/06/043/150648
ୀ /344781 65 80 122ଝୁନି ମହାରଣା ସା ପହାଦ ମହାରଣା OR/06/043/150650
ୀ /344782 55 80 123େରଣବୁାଳା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/043/150653

ପ ୁ /344783 51 80 124ଅରୁଣ ମହାରଣା ପି ଧବୃ ମହାରଣା OR/06/043/150656
ପ ୁ /344784 50 80 125ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଧବୃ ମହାରଣା OR/06/043/150652
ୀ /344785 47 80 126ସଧୁାଂଶବୁାଳା ମହାରଣା ସା ଅରୁଣ ମହାରଣା JTV1654417

ପ ୁ /344786 47 80 127ରେମଶ ମହାରଣା ପି ଧବୃ ମହାରଣା OR/06/043/150657
ପ ୁ /344787 43 80 128ସେୁରଶ ମହାରଣା ପି ପହାଦ ମହାରଣା OR/06/043/150778
ୀ /344788 36 80 129ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ସେୁରଶ ମହାରଣା JTV2391928
ୀ /344789 31 80 130ଅନିତା ମହାରଣା ସା ତପନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0888677
ୀ /344790 38 80 131କବିତା ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ନାଥ ସାହୁ YVY0732446
ୀ /354791 34 80 132ପଶା ି ଖଟୁଆ ପି ସମେର  ପାତ YVY1012145
ୀ /354792 43 80 133ସେୁରଖା ମହାରଣା ସା ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା YVY0231829
ୀ /354793 27 80 134ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ସଜୁତ୍ ମହାରଣା YVY1055979

ପ ୁ /354794 31 80 135ଦିଗାମର ପ ା ପି ଗିରିଧାରୀ ପ ା YVY0837336
ପ ୁ /354795 26 80 136ସମିତ୍ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା YVY1055987
ୀ /354796 24 80 137ଅପିର୍ତା ପାତ ପି ଜୱାହାରଲାଲ ପାତ YVY1012160
ୀ /364797 65 80 138ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ରବି  ନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/150275

ପ ୁ /364798 65 80 139ଧିେର ନାଥ ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା OR/06/043/150668
ୀ /364799 60 80 140ତିେଳା ମା ମହାରଣା ସା ଧିେର  ମହାରଣା OR/06/043/150669

ପ ୁ /364800 60 80 141କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା YVY0732479
ୀ /364801 53 80 142ସଷୁମା ମହାରଣା ସା କା ିର୍କ ମହାରଣା JTV2391852

ପ ୁ /364802 52 80 143ବିେର ନାଥ ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା OR/06/043/150670
ୀ /364803 46 80 144ସିତାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ବୀେର  ନାଥ ମହାରଣା JTV1654300
ପ ୁ /364804 44 80 145ନିର ନ ମହାରଣା ପି ରବି ନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/150671
ପ ୁ /364805 39 80 146ସଜିୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV1596816
ପ ୁ /364806 38 80 147ଅଜିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV1596808
ପ ୁ /364807 36 80 148ସନିୁଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା JTV2391449
ୀ /364808 34 80 149ସ ି ତା ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା JTV2391043
ୀ /364809 34 80 150ସନୁୀତା ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା JTV2391837
ୀ /364810 32 80 151ସଜୁାତା ମହାରଣା ପି ଧୀେର  ମହାରଣଆ YVY0659367

ପ ୁ /364811 28 80 152ଯତୀନ ମହାରଣା ପି ଧୀେର  ମହାରଣା YVY0659342
ୀ /364812 90 80 153ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା JTV2442135
ପ ୁ /364813 42 80 154ର ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରବୀ ନାଥ ମହାରଣା JTV1551068
ୀ /364814 37 80 155େସାନାଲିକା ମହାରଣା ସା ର ନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0962746
ୀ /364815 37 80 156େସାନାଲିକା ମହାରଣା ସା ର ନ କମୁାର େସନାପତି YVY0275321
ୀ /364816 32 80 157ସରିତା ମହାରଣା ପି ଧିେର  ନାଥ ମହାରଣା YVY0962803
ପ ୁ /364817 31 80 158ଅନିଲ ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା YVY0659375
ପ ୁ /364818 31 80 159ଅନିଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା YVY0331967
ୀ /374819 89 80 160ପାବର୍ ତି େଦବୀ ସା ବଂଶଧିର ମହାରଣା OR/06/043/150677
ୀ /374820 68 80 161ଉମିର୍ଳା େଦବୀ ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/150679
ପ ୁ /374821 73 80 162ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ବଂଶଧିର ମହାରଣା OR/06/043/150851
ପ ୁ /374822 43 80 163ଶୀନିବାସ ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/151042
ପ ୁ /374823 42 80 164ଶବିାଶଷି ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/150676
ପ ୁ /374824 38 80 165ଜୟେଦବ ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV1486133
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ୀ /374825 35 80 166ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ଶୀନିବାସ ମହାରଣା YVY0888792
ୀ /384826 78 80 167େଶାଭାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/150672

ପ ୁ /384827 54 80 168ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରଣା OR/06/043/150673
ପ ୁ /384828 51 80 169ସଜୁନ ମହାରଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରଣା OR/06/043/150675
ୀ /384829 49 80 170େଜଯ୍ାତି ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା OR/06/043/150674
ୀ /384830 49 80 171େଜଯ୍ାତିରାଣୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY0502005

ପ ୁ /384831 22 80 172ଲିପ ୁସାମଲ ପି ଶବିା ସାମଲ YVY1073816
ୀ /394832 72 80 173ଲକ୍ଷୀପିୟା େଦବୀ ସା େକଦାରନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/150681
ୀ /394833 52 80 174ଝରଣା େଦବୀ ସା ବିଜୟ ମହାରଣା YVY0732438

ପ ୁ /394834 68 80 175ପଭାକର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1596469
ପ ୁ /394835 62 80 176ଉେମଶ ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା YVY0732412
ୀ /394836 57 80 177େମନକା ମହାରଣା ସା ରେମଶ ମହାରଣା OR/06/043/150687

ପ ୁ /394837 57 80 178ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା OR/06/043/150682
ପ ୁ /394838 55 80 179ବିଜୟ ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/043/150688
ୀ /394839 55 80 180ସରୀତା ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା YVY0732461

ପ ୁ /394840 54 80 181ଅମର ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା OR/06/043/150684
ୀ /394841 48 80 182େସୗଭାଗିନି ମହାରଣା ସା ଅମର ମହାରଣା JTV2574382

ପ ୁ /394842 48 80 183ଗରୁୁପସାଦ ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା OR/06/043/150685
ପ ୁ /394843 36 80 184ସନୁାମଚରଣ ମହାରଣା ପି ରେମଶଚ  ମହାରଣା JTV2441830
ୀ /394844 35 80 185ଶ ା ଳୀ ମହାରଣା ପି ରେମଶଚ  ମହାରଣା JTV2442556

ପ ୁ /394845 69 80 186ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/150686
ୀ /394846 49 80 187ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ପଭାକର ମହାରଣା JTV1596477

ପ ୁ /394847 23 80 188ଆଶୀଷ ମହାରଣା ପି ଆଶୀଷ ମହାରଣା YVY1239185
ପ ୁ /404848 67 80 189ପତାପ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/043/150694
ୀ /404849 63 80 190େଶାଭାରାଣି ମହାରଣା ସା ପତାପ ମହାରଣା OR/06/043/150695
ୀ /404850 41 80 191ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ପି ପତାପ ମହାରଣା JTV1691740

ପ ୁ /404851 33 80 192ଲି ରାଜ ମହାରଣା ପି ପତାପ ମହାରଣା YVY0275420
ୀ /404852 32 80 193ସରସତୀ ମହାରଣା ପି ପତାପ ଚ  ମହାରଣା YVY0732388

ପ ୁ /404853 31 80 194ମ ରାଜ ମହାରଣା ପି ପତାପ ଚ  ମହାରଣା YVY0331975
ପ ୁ /404854 61 80 195ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ ବ ୁ ସାହୁ YVY0888768
ୀ /414855 80 80 196ମେନାରମା େଦବୀ ସା ରେମଶ ମହାରଣା OR/06/043/150699
ୀ /414856 62 80 197ମେନାରମା େଦବୀ ସା କିେଶାର ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/150701

ପ ୁ /414857 88 80 198ରେମଶଚ  ମହାରଣା ପି ବଜେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/150698
ପ ୁ /414858 57 80 199ଦୁଲର୍ ଭ ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା OR/06/043/150702
ପ ୁ /414859 52 80 200ସ ୟ ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା OR/06/043/150704
ୀ /414860 50 80 201ଦି ୀ ମହାରଣା ସା ଦୁଲର୍ ଭ ମହାରଣା OR/06/043/150703

ପ ୁ /414861 48 80 202ମେନାଜ ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା OR/06/043/150705
ୀ /414862 45 80 203ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ସଂଜୟ ମହାରଣା YVY0732404
ୀ /414863 37 80 204ସନିୁତା ମହାରଣା ପି କିେଶାର ଚ  ମହାରଣା JTV2392090

ପ ୁ /414864 75 80 205କିେଶାର ଚ  ମହାରଣା ପି ବଜେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/150700
ପ ୁ /414865 43 80 206ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା ପି କିେଶାର ଚ  ମହାରଣା JTV1551092
ୀ /414866 29 80 207ନିକିତା ମହାରଣା ସା ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା YVY0888537
ୀ /424867 78 80 208ଚ ଳା ମହାରଣା ସା ପରିକ୍ଷୀତ ମହାରଣା OR/06/043/150709

ପ ୁ /424868 71 80 209ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା OR/06/043/150710
ୀ /424869 62 80 210ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ନିମାଇ ଁମହାରଣା OR/06/043/150711
ୀ /424870 46 80 211ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାରଣା JTV1486018

ପ ୁ /424871 44 80 212ସଜିୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପରିକି୍ଷତ ମହାରଣା JTV1485986
ପ ୁ /424872 42 80 213ର ିତ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାରଣା JTV1486000
ପ ୁ /424873 35 80 214ସତଯ୍ଜିତ ମହାରଣା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାରଣା YVY0069914
ପ ୁ /424874 49 80 215ସ ିବ ମହାରଣା ପି ନିମାଇ ଁମହାରଣା OR/06/043/150712
ପ ୁ /434875 45 80 216ଶୀ ଭୂେଗାଳ କିେଶାର ଦାସ ପି ବାମେଦବ ଦାସ YVY0888636
ୀ /434876 35 80 217ସସିତା ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2534360
ପ ୁ /434877 72 80 218ପେମାଦ ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା OR/06/043/150714
ୀ /434878 71 80 219େମନକା ମହାରଣା ସା ପେମାଦ ମହାରଣା OR/06/043/150715
ପ ୁ /434879 61 80 220ପଫଲୁ ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା OR/06/043/150716
ୀ /434880 56 80 221ଉମା ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା OR/06/043/150717
ପ ୁ /434881 41 80 222ବି ୁପସାଦ ମହାରଣା ପି ପେମାଦ ମହାରଣା JTV1550821
ପ ୁ /434882 38 80 223ବିଭୂପସାଦ ମହାରଣା ପି ପେମାଦ ମହାରଣା JTV1550870
ୀ /434883 35 80 224େଦବଶୀ ମହାରଣା ସା ବି ୁ ପସାଦ ମହାରଣା YVY0502021
ୀ /434884 33 80 225ମମତା ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2534345
ୀ /434885 30 80 226ନମିତା ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା YVY0331983
ୀ /434886 30 80 227େଦବୀସିତା ମହାରଣା ସା ବିଭୂ ପସାଦ ମହାରଣା YVY0888602
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ପ ୁ /444887 32 80 228ରାଜୀବ େଜନା ପି େମାଚିରାମ େଜନା JTV2533933
ୀ /454888 70 80 229ମେନାରମା େବୱା ସା ବଂଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/150028

ପ ୁ /454889 52 80 230ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/150719
ପ ୁ /454890 49 80 231ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ବଂଶଧିର ମହାରଣା JTV2442374
ପ ୁ /454891 46 80 232ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବଂଶଧିର ମହାରଣା YVY0732370
ୀ /454892 38 80 233େସୗଦାମିନୀ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା JTV2442044

ପ ୁ /464893 65 80 234ଦୀଲିପ ମହାରଣା ପି ରାମ ମହାରଣା OR/06/043/150729
ପ ୁ /464894 58 80 235ଅନୁପ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/150002
ପ ୁ /464895 54 80 236ର ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା JTV1626043
ୀ /464896 52 80 237ସରଶତୀ ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ ମହାରଣା OR/06/043/150730
ୀ /464897 26 80 238ପିୟ ା ମହାରଣା ପି ର ନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0962837

ପ ୁ /464898 72 80 239କିେଶାର ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା OR/06/043/150724
ୀ /464899 30 80 240ସନୁୀତା ମହାରଣା ପି ଦିଲିପ୍ ମହାରଣା YVY0331991
ୀ /464900 28 80 241େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାରଣା ପି ଅନୁପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0502039

ପ ୁ /464901 27 80 242ସମୁ  ମହାରଣା ପି ଦିଲିପ ମହାରଣା YVY0658971
ୀ /464902 27 80 243ଚିନୟୀ ମହାରଣା ପି ଅନୁପ ମହାରଣା YVY0828558
ୀ /464903 25 80 244ସ ର୍ମୟୀ ମହାରଣା ପି ଅନୁପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0962696
ୀ /464904 24 80 245ସାରକୀ ପୀୟଦଶର୍ନୀ ପି ର ନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0962795

ପ ୁ /464905 67 80 246ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୁ JTV2391720
ପ ୁ /464906 35 80 247ପଦ େଲାଚନ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2390847
ପ ୁ /464907 29 80 248ରାଜାରାମ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ YVY0659235
ପ ୁ /464908 28 80 249ଅଭିରାମ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ YVY0659698
ୀ /464909 25 80 250ଶଦୁୀପା ସାହୁ ସା ପଦେଲାଚନ ସାହୁ YVY0962654
ୀ /464910 55 80 251ନମିତା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ YVY0069930

ପ ୁ /474911 31 80 252ଆଯଯ୍ର୍ ବଳବ ରାୟ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0332007
ୀ /474912 81 80 253ସେୁଲାଚନା େବୱା ସା ଯଧିୁ ିର େବୱା OR/06/043/150733

ପ ୁ /474913 88 80 254ନେଗ ନାଥ ଦାସ ପି ରାେଜ ନାଥ ଦାସ OR/06/043/150761
ୀ /474914 80 80 255ପମିଳାବାଳା ଦାସ ସା ନେଗ ନାଥ ଦାସ OR/06/043/150762

ପ ୁ /474915 56 80 256ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ନେଗ ନାଥ ଦାସ OR/06/043/150764
ୀ /474916 53 80 257ସନୁୀତା ଦାସ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/150765

ପ ୁ /474917 63 80 258ଗଗନ ସାହୂ ପି ଜୁଧି ିର ସାହୂ YVY1148808
ପ ୁ /474918 60 80 259ଚଗନ ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ OR/06/043/150736
ପ ୁ /484919 65 80 260ଅଭିଳାସ ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ମହାରଣା OR/06/043/150739
ୀ /484920 60 80 261ତିେଳା ମା ମହାରଣା ସା ଅଭିଳାସ ମହାରଣା OR/06/043/150740

ପ ୁ /484921 60 80 262ଭାବଗାହୀ ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ମହାରଣା OR/06/043/150741
ୀ /484922 55 80 263କୁ ଳା ମହାରଣା ସା ଭାବଗାହୀ ମହାରଣା OR/06/043/150742
ୀ /484923 50 80 264ଫଲୁରାଣୀ ମହାରଣା ସା େକଦାର ମହାରଣା JTV2534188

ପ ୁ /484924 38 80 265ଅେଲଖ ଚ  ମହାରଣା ପି ଅଭିଳାଷ ମହାରଣା JTV2392330
ପ ୁ /484925 36 80 266େଗାେଲଖଚ  ମହାରଣା ପି ଭାବଗାହି ମହାରଣା JTV2390896
ପ ୁ /484926 35 80 267ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ଭାବଗାହି ମହାରଣା JTV2390888
ପ ୁ /484927 35 80 268ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା JTV2533768
ପ ୁ /484928 32 80 269ଶୀଧର କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭାବଗାହୀ ମହାରଣା YVY0275438
ୀ /484929 29 80 270ସଭୁସୀତା ମହାରଣା ସା େଗାେଲଖ ଚଦ ମହାରଣା YVY1215888
ୀ /484930 26 80 271ପୀତିେରଖା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା YVY1215912
ୀ /484931 46 80 272ମମତା ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା YVY0502047
ୀ /484932 37 80 273ପିୟ ା ମହାରଣା ସା ଅେଲଖ ଚ  ମହାରଣା YVY0659284
ୀ /484933 26 80 274ପୀତିେରଖା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା YVY1239144

ପ ୁ /494934 65 80 275େକୖଳାସ ମହାରଣା ପି ଧମର୍ାନ  ମହାରଣା OR/06/043/150745
ପ ୁ /494935 54 80 276ପଫଲୁ ମହାରଣା ପି ଧମର୍ାନ  ମହାରଣା OR/06/043/150747
ୀ /494936 54 80 277ପଭାତି ମହାରଣା ସା େକୖଳାସ ମହାରଣା OR/06/043/150746
ୀ /494937 44 80 278ବ ନା ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା YVY0568139
ପ ୁ /494938 29 80 279ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହାରଣା YVY0502054
ପ ୁ /494939 27 80 280ଆେଲାକ ମହାରଣା ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମହାରଣା YVY0659516
ୀ /494940 24 80 281ଲିଜା ମହରଣା ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହରଣା YVY1108760
ୀ /494941 23 80 282େସନ୍ହା ଳୀ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା YVY1085539
ୀ /504942 26 80 283ଶି ା ମହାରଣା ପି େଦେବ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0962589
ପ ୁ /504943 26 80 284ଅନିଲ କମୁାର ପ ା ପି େଗାବି  ଚ  ପ ା YVY0962597
ପ ୁ /504944 31 80 285ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0732321
ୀ /514945 36 80 286ନିେବଦିତା ଦାଶ ସା ଅସିତ କମୁାର େଚୗଧରୀ YVY1215748
ପ ୁ /514946 74 80 287ପଦ ଚରଣ ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/043/150751
ୀ /514947 70 80 288ସାବିତୀ ମହାରଣା ସା ମିନେକତନ ମହାରଣା OR/06/043/150750
ୀ /514948 69 80 289ବିମଳା ମହାରଣା ସା ପଦ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/150752
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ପ ୁ /514949 68 80 290ପଭାତ ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/043/150753
ୀ /514950 60 80 291ଝୁନାମଣି ମହାରଣା ପି ପଭାତ ମହାରଣା OR/06/043/150754

ପ ୁ /514951 57 80 292ପତାପ ଚ  ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/043/150755
ୀ /514952 56 80 293ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ପତାପ ମହାରଣା OR/06/043/150756
ୀ /514953 52 80 294କାଦମିନୀ ମହାରଣା ପି ମୀନେକତନ ମହାରଣା JTV1550961
ୀ /514954 44 80 295ମାଣିକ ମହାରଣା ସା େଲାକନାଥ ମହାରଣା JTV1550979

ପ ୁ /514955 43 80 296ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ପଦଚରଣ ମହାରଣା JTV1485697
ପ ୁ /514956 43 80 297େଗାପୀନାଥ ମହାରଣା ପି ମୀନେକତନ ମହାରଣା OR/06/043/150760
ପ ୁ /514957 42 80 298କାଶନିାଥ ମହାରଣା ପି ମିନେକତନ ମହାରଣା YVY0732297
ୀ /514958 40 80 299ଲକି୍ଷପିୟା ମହାରଣା ସା େଗାପିନାଥ ମହାରଣା JTV2392074

ପ ୁ /514959 40 80 300ଲକି୍ଷଧର ମହାରଣା ପି ପଭାତ ଚ  ମହାରଣା JTV1485705
ୀ /514960 38 80 301ସସିତା ମହାରଣା ସା େସାମନାଥ ମହାରଣା JTV2533966
ୀ /514961 37 80 302ରାଜଲକି୍ଷ ମହାରଣା ପି ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0387787
ୀ /514962 36 80 303ଶଭୁଲକି୍ଷ ମହାରଣା ପି ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0387795
ୀ /514963 31 80 304ମହାଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0387779
ୀ /514964 28 80 305ଲିପି ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ YVY1215870

ପ ୁ /514965 54 80 306େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ମୀନେକତନ ମହାରଣା OR/06/043/150759
ପ ୁ /514966 47 80 307େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ପଦଚରଣ ମହାରଣା JTV1485804
ପ ୁ /514967 37 80 308ମେହଶର ମହାରଣା ପି ପତାପ ମହାରଣା JTV1485689
ପ ୁ /514968 35 80 309ପରେମଶର ମହାରଣା ପି ପତାପ ଚ  ମହାରଣ YVY0332015
ପ ୁ /514969 22 80 310ଅଭିେଷକ ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା YVY1055961
ୀ /514970 41 80 311ମିନତୀ ସାହୂ ସା କାଶୀନାଥ ମହାରଣା YVY1215847
ୀ /514971 28 80 312ଗାୟତୀ ସାହୂ ସା ପରେମଶର ମହାରଣା YVY1215862

ପ ୁ /524972 27 80 313ତାପସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0742999
ପ ୁ /524973 23 80 314ପକାଶ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY1043025
ୀ /524974 73 80 315େଗୗରୀ ସାହୁ ସା େକଦାରନାଥ ସାହୁ OR/06/043/150384

ପ ୁ /524975 54 80 316ଅେଶାକ ସାହୁ ପି େକଦାର ସାହୁ OR/06/043/150784
ପ ୁ /524976 50 80 317ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ପି େକଦାର ସାହୁ OR/06/043/150776
ୀ /524977 48 80 318ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/043/150791
ୀ /524978 47 80 319ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1486059

ପ ୁ /524979 45 80 320େକଶବ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଦାର ସାହୁ JTV1486042
ପ ୁ /534980 62 80 321ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା OR/06/043/150662
ପ ୁ /534981 55 80 322ବସ  ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା OR/06/043/150664
ୀ /534982 50 80 323ସ ଯ୍ାରାଣି ମହାରଣା ସା ସେରାଜ ମହାରଣା OR/06/043/150663

ପ ୁ /534983 37 80 324େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା JTV2534212
ୀ /534984 29 80 325ସସିତା ମହାରଣା ପି ସେରାଜ ମହାରଣା YVY0388033
ୀ /534985 90 80 326ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ଭରତ ମହାରଣା OR/06/043/150659

ପ ୁ /534986 65 80 327ନିର ନ ମହାରଣା ପି ଭରତ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/150660
ୀ /534987 64 80 328ଛବିରାଣୀ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/150661

ପ ୁ /534988 37 80 329ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV2390821
ୀ /534989 32 80 330ରଶିତା ମହାରଣା ସା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା YVY0502062
ପ ୁ /534990 26 80 331ଅମରନାଥ ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0828541
ୀ /534991 22 80 332ନିେବଦିତା ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY1085497

ପ ୁ /544992 85 80 333େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/274902
ୀ /544993 75 80 334ଜୟ ୀ ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ OR/06/043/570143

ପ ୁ /544994 50 80 335ହିମାଂଶ ୁଦାସ ପି େହମ  ଦାସ OR/06/043/274934
ପ ୁ /544995 45 80 336ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ JTV1558634
ୀ /544996 45 80 337ଝରଣା ଦାସ ସା ହିମାଂଶେୁଶଖର ଦାସ JTV2574390
ୀ /544997 42 80 338ଝରଣା ଦାସ ସା ହିଂମାଶ ୁକମୁାର ଦାସ YVY0962738
ପ ୁ /554998 24 80 339ଶଭୁମ ପଧାନ ପି ଚି ରଂଜନ ପଧାନ YVY0962787
ପ ୁ /564999 24 80 340ରାେକଶ କମୁାର ସାହୂ ରାେକଶ କୁ ପି ସରତ କମୁାର ସାହୂ YVY1305309
ପ ୁ /565000 98 80 341ଜଗବ ୁ େସଠି ପି ଅପ ିର୍ େସଠି OR/06/043/158496
ୀ /565001 88 80 342ସଭୁଦା େସଠି ସା ଜଗବ ୁ େସଠି OR/06/043/158497
ୀ /565002 58 80 343ଜାହନ୍ବୀ େସଠି ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସଠି OR/06/043/158499
ପ ୁ /565003 52 80 344ସ ିଦାନ  େସଠି ପି ଜଗବ ୁ େସଠି OR/06/043/158498
ପ ୁ /565004 31 80 345ଆନ  େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ YVY0502070
ପ ୁ /565005 68 80 346ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସଠୀ ପି ଜଗବ ୁ େସଠୀ JTV1666718
ୀ /565006 38 80 347ଗାୟତୀ େସଠୀ ସା ସ ିଦାନ  େସଠୀ YVY0332031
ପ ୁ /585007 77 80 348ବଂଶୀଧର ଓଝା ପି ନୀଳମଣି ଓଝା JTV1559541
ୀ /585008 65 80 349ମୀନା କମୁାରୀ ଓଝା ସା ବଂଶୀଧର ଓଝା JTV1559533
ପ ୁ /585009 48 80 350ସଶୁା  କମୁାର ଓଝା ପି ବଂଶୀଧର ଓଝା JTV1559517
ପ ୁ /585010 45 80 351ପଶା  କମୁାର ଓଝା ପି ବଂଶୀଧର ଓଝା JTV1559525
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ୀ /585011 42 80 352ଗାୟତୀ ଓଝା ସା ସଶୁା  କମୁାର ଓଝା YVY0069963
ୀ /585012 36 80 353ମଧସିୁତା ଓଝା ସା ପଶା  କମୁାର ଓଝା YVY0069955

ପ ୁ /595013 70 80 354ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ସାନ  ଦାସ JTV1551100
ପ ୁ /595014 34 80 355ଶତିୃକା  ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ JTV2390664
ପ ୁ /595015 29 80 356ମକିୁ୍ତକା  ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ YVY0659672
ପ ୁ /595016 55 80 357ସବୁାଷ ଚ  କର ପି ବିଚିତାନ  କର JTV1596287
ୀ /595017 44 80 358େସବତୀ କର ସା ସବୁାଷ ଚ  କର JTV1596295

ପ ୁ /595018 27 80 359ଅମେରଶ ଚ  କର ପି ସବୁାସ ଚ  କର YVY0935247
ୀ /595019 25 80 360େମାନାଲିସା କର ପି ସବୁାସ ଚ  କର YVY0935254
ୀ /595020 60 80 361ସ କୁ୍ତା ପତୀ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/152167

ପ ୁ /595021 61 80 362ଅରୁଣ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ୃ ି JTV2442069
ୀ /595022 53 80 363ପଭାତୀ ପ ୃ ି ସା ଅରୁଣ କମୁାର ପ ୃ ି JTV2442085
ୀ /605023 57 80 364ପମିଳା ସାଇଁ ସା ବିଚିତାନ  ସାଇଁ YVY0889097

ପ ୁ /605024 32 80 365ପିୟଜୀତ ସାଇଁ ପି ବିଚିତା ନ  ସାଇଁ JTV2533925
ପ ୁ /615025 64 80 366ଶବିାଜୀ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା JTV2441723
ୀ /615026 55 80 367ମୀନା କମୁାରୀ େବେହରା ସା ଶବିାଜୀ କମୁାର େବେହରା JTV2441715

ପ ୁ /615027 34 80 368ପାଥର୍  ସାରଥୀ େବେହରା ପି ଶବିାଜୀ କମୁାର େବେହରା JTV1712223
ପ ୁ /615028 31 80 369ସି ାଥର୍  କମୁାର େବେହରା ପି ଶବିାଜୀ କମୁାର େବେହରା YVY0332056
ପ ୁ /615029 65 80 370ଦାେମାଦର ଦଳାଇ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦଳାଇ OR/06/043/054237
ୀ /615030 58 80 371ପ ୁ ଲତା ଦଳାଇ ସା ଦାେମାଦର ଦଳାଇ OR/06/043/054238

ପ ୁ /615031 62 80 372ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା JTV2391456
ୀ /615032 47 80 373ମୀରାରାଣୀ େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2391464

ପ ୁ /615033 44 80 374ଅସୀମ କମୁାର େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2390714
ୀ /615034 31 80 375ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0275339

ପ ୁ /615035 56 80 376ର ନ ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ JTV2441756
ୀ /615036 53 80 377ତିେଳା ମା ମହାପାତ ସା ର ନ ମହାପାତ JTV2441764
ୀ /615037 33 80 378ରୁଚିରା ରୂପବଲୀ ମହାପାତ ପି ର ନ ମହାପାତ YVY0203505

ପ ୁ /625038 66 80 379ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ JTV1596402
ୀ /625039 39 80 380କ ରୁୀ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV1596386
ୀ /625040 37 80 381କାଜଲ କିରଣ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV1596410
ୀ /625041 35 80 382କମଲ୍ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV2390854

ପ ୁ /625042 33 80 383େଦବୀ ପସାଦ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV2391423
ୀ /625043 62 80 384ପତିମା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV1596394

ପ ୁ /625044 63 80 385ନେରଶ ପଧାନ ପି ନାଥ ପଧାନ OR/06/043/152563
ପ ୁ /635045 57 80 386ରବି ନାଥ ଦାସ ପି ବାମେଦବ ଦାସ JTV1596261
ୀ /635046 54 80 387ରୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ JTV1596279
ୀ /635047 54 80 388ସେରାଜିନୀ ଦାଶ ସା େବଯ୍ାମେକଶ ମିଶ JTV1558543

ପ ୁ /635048 58 80 389ମାଧବଚ  ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ JTV1596519
ୀ /635049 53 80 390େଶୖଳବାଳା ମହାପାତ ସା ମାଧବ ଚ  ମହାପାତ JTV1596501

ପ ୁ /635050 54 80 391େବଯ୍ାମେକଶ ମିଶ ପି ନାରାୟଣପସାଦ ମିଶ JTV1558501
ପ ୁ /635051 35 80 392ଜିେତ  ମହାପାତ ପି ମାଧବ ଚ  ମହାପାତ YVY0203513
ପ ୁ /635052 30 80 393ତପନ ମହାପାତ ପି ମାଧବ ଚ  ମହାପାତ YVY0659706
ପ ୁ /645053 74 80 394େଚୖତନଯ୍ େବେହରା ପି ବିକମ େବେହରା JTV1550946
ୀ /645054 70 80 395ବିମଳା େବେହରା ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା OR/06/043/152710

ପ ୁ /645055 50 80 396େଲାକନାଥ େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା JTV1651454
ୀ /645056 41 80 397ଶ ର୍ା ଳୀ େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା JTV1651462
ୀ /645057 38 80 398େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY0203521
ୀ /655058 38 80 399ବିନିତା ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ JTV1621135
ୀ /655059 24 80 400ମାମନିୁ ସାହୂ ସା ଚକଧର ସାହୂ YVY1215896
ପ ୁ /665060 51 80 401ଲି ରାଜ ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ JTV2442408
ୀ /675061 42 80 402ମିନତୀ େବେହରା ସା ନିେମଇ ଁେବେହରା JTV1596352
ପ ୁ /675062 40 80 403ଅନିରୁ  େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା JTV1596360
ପ ୁ /675063 40 80 404ଗେଣଶ ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ YVY0837260
ପ ୁ /675064 72 80 405ବାବାଜି ଚରଣ ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YVY0070417
ୀ /675065 64 80 406ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ବାବାଜି ଚରଣ ମହା ି YVY0070433
ପ ୁ /675066 41 80 407କମଳାକା  ମହା ି ପି ବାବାଜି ଚରଣ ମହା ି YVY0070441
ୀ /675067 39 80 408ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା କମଳାକା  ମହା ି YVY0332064
ପ ୁ /675068 38 80 409ଖେଗଶର ମହା ି ପି ବାବାଜି ଚରଣ ମହା ି JTV2391274
ପ ୁ /675069 37 80 410ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ବାବଜି ଚରଣ ମହା ି YVY0070425
ୀ /675070 35 80 411ସଂଯକୁ୍ତା ନାଏକ ସା ଜୁେରଷ ନାଏକ YVY0777664
ପ ୁ /675071 27 80 412କରଣ କମୁାର ନାଏକ ପି ସେୁରଷ କମୁାର ନାଏକ YVY0777672
ୀ /685072 86 80 413େମନକା ମହାରଣା ସା ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/152002
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ପ ୁ /685073 55 80 414ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/152003
ପ ୁ /685074 50 80 415ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/152004
ୀ /685075 46 80 416ସବିତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା YVY0732263
ୀ /695076 38 80 417େଜଯ୍ାତିପଭା ମହାରଣା ପି େମାହନ ମହାରଣା JTV1506302

ପ ୁ /695077 68 80 418େମାହନ ଚରଣ ମହାରଣା ପି କପିଳ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/152007
ୀ /695078 61 80 419କିରଣବାଳା ମହାରଣା ସା େମାହନ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/152008

ପ ୁ /695079 38 80 420ରଶି ରଂଜନ ମହାରଣା ପି େମାହନ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1502095
ୀ /695080 32 80 421େସନ୍ହ ପଭା ମହାରଣା ପି େମାହନ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0742940
ୀ /695081 24 80 422ମଧସିୁତା ପ ା ପି ଅଭିରାମ ପ ା YVY1012251
ୀ /695082 23 80 423େଦବସିତା ପ ା ପି ଅଭିରାମ ପ ା YVY1012293
ୀ /695083 37 80 424ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ରଶି ର ନ ମହାରଣା YVY1012285

ପ ୁ /705084 61 80 425ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ ପି ବନମାଳୀ ସାମଲ JTV2533651
ୀ /705085 52 80 426ଅନିତା ସାମଲ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ JTV2533917
ୀ /705086 32 80 427େମାନାଲିସା ସାମଲ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ JTV2533958
ୀ /715087 85 80 428ଶର େବୱା ସା ଚ ମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152009
ୀ /715088 60 80 429ଯମନୁା ମହାରଣା ପି ଚ ମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152011

ପ ୁ /715089 56 80 430ଲଛମନ ମହାରଣା ପି ଚ ମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152010
ୀ /715090 48 80 431ମୀତା ମହାରଣା ସା ଲଛମନ ମହାରଣା JTV1506211
ୀ /715091 47 80 432କନିୁ ମହାରଣା ପି ଚ ମଣି ମହାରଣା JTV1506450

ପ ୁ /715092 37 80 433େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ଲଛମନ ମହାରଣା YVY0659631
ପ ୁ /715093 27 80 434େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ଲଛମଣ ମହାରଣା YVY0889006
ପ ୁ /715094 27 80 435େଗାପିନାଥ ମହାରଣା ପି ଲଛମଣ ମହାରଣା YVY0889030
ପ ୁ /725095 50 80 436ତପନ ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152018
ୀ /725096 46 80 437େସନ୍ହଲତା ମହରଣା ସା ତପନ ମହରଣା JTV1505692
ୀ /725097 40 80 438ରଂଜିତା ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା JTV1505684
ୀ /725098 67 80 439ଗିତା ଳି ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152020
ୀ /725099 64 80 440ଲିତା ଳି ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152021

ପ ୁ /725100 56 80 441ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ JTV2533644
ୀ /725101 50 80 442ନୟନା ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2533909

ପ ୁ /725102 36 80 443ଆଶଶି କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2390748
ପ ୁ /735103 73 80 444ନୃସିଂହ ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା YVY0816439
ପ ୁ /735104 50 80 445ରବି  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବଂଶଧିର ମହାରଣା OR/06/043/152054
ୀ /735105 42 80 446ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା JTV1630425
ୀ /735106 73 80 447େରଣବୁାଳା ମହାରଣା ସା ନୃସିଂହ ମହାରଣା OR/06/043/152053

ପ ୁ /735107 50 80 448ର ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା OR/06/043/152056
ୀ /735108 39 80 449ସୀତା ରାଣୀ ପ ୃ ୀ ସା ର ନ କମୁାର ମହାରଣା JTV2391225
ୀ /735109 31 80 450ସନିୁ ସିଂ ସା ମନୁା ସିଂ YVY1078237
ୀ /745110 50 80 451କିରଣବାଳା ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା OR/06/043/153164
ୀ /745111 52 80 452କିରଣବାଳା ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା YVY1108752
ୀ /755112 90 80 453ମେନାରମା ବାନାଜିର୍ ସା ଗରୁୁପଦ ବାନାଜିର୍ OR/06/043/153047
ୀ /755113 70 80 454ଶବିାନୀ ଚକବ ିର୍ ସା େଗାବି  ଚକବ ିର୍ OR/06/043/152025
ପ ୁ /755114 51 80 455ର ନ ଚକବ ିର୍ ପି େଗାବି  ଚକବ ିର୍ OR/06/043/152029
ପ ୁ /755115 80 80 456େଗାବି  ଚକବ ର୍ୀ ପି କାଶୀ ଚକବ ର୍ୀ OR/06/043/153024
ପ ୁ /755116 37 80 457େହେମ  ଚକବ ର୍ୀ ପି ଶୀବାନି ଚକବ ର୍ୀ YVY0658963
ୀ /755117 37 80 458ଭବାନୀ ଚକବ ର୍ୀ ସା ର ନ କମୁାର ଚକବ ର୍ୀ YVY0659607
ୀ /755118 32 80 459ଶଭୁସିତା ଚକବ ର୍ୀ ମା ଶୀବାନି ଚକବ ର୍ୀ YVY0658948
ୀ /765119 39 80 460େଜା ାମୟୀ େବେହରା ପି କୁ ବିହାରୀ େବେହରା YVY0888719
ୀ /765120 41 80 461ସସିତା ମହାରଣା ପି ରବି  କମୁାର ମହାରଣା JTV1501451

ପ ୁ /765121 69 80 462ଦାେମାଦର ନାୟକ ପି କୁ  ବିହାରି ନାୟକ OR/06/043/152030
ୀ /765122 64 80 463େହମଲତା ନାୟକ ସା ଦାେମାଦର ନାୟକ OR/06/043/152031
ୀ /775123 41 80 464େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଦିଲିପ ସାହୁ YVY0203547
ପ ୁ /775124 75 80 465ଧେନଶର ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/152033
ୀ /775125 62 80 466ସଷୁମା ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ OR/06/043/152034
ପ ୁ /775126 45 80 467ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ JTV1505403
ପ ୁ /775127 42 80 468ପଦୀପ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ JTV1505411
ୀ /785128 80 80 469େପମଲତା େଦଇ ସା ନେର  େଦଇ OR/06/043/152016
ପ ୁ /785129 58 80 470େଦେବ  ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା OR/06/043/152017
ୀ /785130 50 80 471ହଷର୍ମୟୀ ମହାରଣା ସା େଦେବ  ମହାରଣା YVY0983452
ୀ /785131 48 80 472ଉଷାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା OR/06/043/153122
ପ ୁ /785132 45 80 473ଜିେତ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା OR/06/043/152987
ପ ୁ /785133 43 80 474ନିରଂଜନ ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା JTV1505627
ପ ୁ /785134 55 80 475ଦିଜବର ମହା ି ପି ଶବିପସାଦ ମହା ି YVY0182709
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ୀ /795135 58 80 476ଅନୁଶୟା ମହାରଣା ସା ନୃସିଂହ ମହାରଣା OR/06/043/152038
ପ ୁ /795136 53 80 477ନୃସିଂହ ମହାରଣା ପି ଧବୃ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/152037
ପ ୁ /795137 43 80 478ଶ ର ମହାରଣା ପି ପସନନ୍  ମହାରଣା JTV1504737
ପ ୁ /795138 39 80 479ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା JTV1504703
ୀ /795139 39 80 480ପଭାତି ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା YVY0069997
ୀ /795140 69 80 481ବିମଳା ମହାରଣା ସା ପସନନ୍  ମହାରଣା OR/06/043/152040

ପ ୁ /795141 35 80 482ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା YVY0069989
ୀ /805142 40 80 483ପିତିମୟୀ େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା YVY0837278
ୀ /805143 85 80 484େଗୗରୀ ମହାରଣା ସା ମେହ  ମହାରଣା OR/06/043/152043
ୀ /805144 55 80 485େପମଲତା ମହାରଣା ସା ତିନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/152045
ୀ /805145 55 80 486େମନକା ମହାରଣା ସା େଲାକନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/152047

ପ ୁ /805146 54 80 487େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ମେହ  ମହାରଣା OR/06/043/152048
ୀ /805147 53 80 488ଟିକିନା ମହାରଣା ସା େସାମନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/152049
ୀ /805148 45 80 489ସସୀତା ମହାରଣା ସା ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା JTV1505882

ପ ୁ /805149 44 80 490ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା ପି ମେହ  ମହାରଣା JTV1502111
ୀ /805150 44 80 491କନିୁ ମହାରଣା ସା ଉଦୟ ନାଥ ମହାରଣା YVY0070037

ପ ୁ /805151 39 80 492ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ତିନାଥ ମହାରଣା YVY0070003
ପ ୁ /805152 38 80 493ଚି ାମଣି ମହାରଣା ପି ତିନାଥ ମହାରଣା JTV2392116
ପ ୁ /805153 35 80 494ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା YVY0070011
ପ ୁ /805154 33 80 495ହିମାଂଶ ୁମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରଣା YVY0837286
ୀ /805155 32 80 496ରାଧାରାଣୀ ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା YVY0070029

ପ ୁ /805156 28 80 497ଲିଟୁନ ମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରଣା YVY0659532
ପ ୁ /805157 31 80 498ଗେଣଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ତିନାଥ ମହାରଣା YVY0659557
ୀ /805158 29 80 499ଅନୁପମା ମହାରଣା ସା ବିକମ ମହାରଣା YVY0659466

ପ ୁ /805159 28 80 500ବାପି ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା YVY0659490
ପ ୁ /805160 28 80 501ହିମାଂସ ୁମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରଣା YVY0659581
ୀ /805161 21 80 502ଶିୟା ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ YVY1148907

ପ ୁ /815162 43 80 503ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YVY0203562
ୀ /815163 42 80 504ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା YVY0203554

ପ ୁ /825164 48 80 505େହମ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା JTV1505478
ପ ୁ /835165 95 80 506ବସ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ମଦନ ମହାରଣା OR/06/043/152061
ପ ୁ /835166 71 80 507ନେଗନ ଚ  ମହାରଣା ପି ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା OR/06/043/152058
ୀ /835167 60 80 508କନକଲତା ମହାରଣା ସା ନେଗନ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152059

ପ ୁ /835168 56 80 509ଶା ନୁ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଯଧିୁ ୀର ମହାରଣା OR/06/043/152060
ୀ /835169 48 80 510ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ଶା ାନୁ କମୁାର ମହାରଣା JTV1506682

ପ ୁ /835170 42 80 511ପଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନେଗନ ଚ  ମହାରଣା JTV1506369
ୀ /835171 40 80 512ପଭାବତୀ ମହାରଣା ପି ନେଗନ ଚ  ମହାରଣା JTV1506674

ପ ୁ /835172 36 80 513ପକାଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ନେଗନ ଚ  ମହାରଣା JTV2390961
ପ ୁ /835173 36 80 514ର ିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2391688
ପ ୁ /845174 42 80 515ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YVY0502096
ୀ /845175 38 80 516ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0502088
ପ ୁ /845176 40 80 517ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି YVY0888974
ପ ୁ /845177 73 80 518ସେୁର  ନାଥ ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/043/152062
ପ ୁ /845178 68 80 519ଧିେର ନାଥ ମହାରଣା ପି େବନୁ ମହାରଣା OR/06/043/152067
ୀ /845179 64 80 520ଅନସୟୂା ମହାରଣା ସା ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/043/152063
ୀ /845180 60 80 521ରୁକଣି ମହାରଣା ସା ନେର  ମହାରଣା OR/06/043/152065

ପ ୁ /845181 43 80 522ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV1501915
ପ ୁ /845182 39 80 523ସବୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV1506047
ୀ /845183 35 80 524ସ ି ତା ମହାପାତ ସା ସବୁତ କମୁାର ମହାରଣା YVY0231860
ୀ /845184 47 80 525େସୗଭାଗିନୀ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ YVY1115765
ପ ୁ /855185 41 80 526ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV1502160
ପ ୁ /855186 50 80 527ଅନିରୁ  ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV2391506
ୀ /855187 46 80 528ସସିତା ଦାସ ସା ଅନିରୁ  ଦାସ JTV2391092
ପ ୁ /855188 47 80 529ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିରାକାର ମହାରଣା OR/06/043/152073
ପ ୁ /855189 46 80 530ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିରାକାର ମହାରଣା OR/06/043/152074
ୀ /855190 64 80 531ପତିମା ମହାରଣା ସା ନିରାକାର ମହାରଣା OR/06/043/152072
ପ ୁ /855191 22 80 532ନିେଳଶ୍ ପ ା ପି ନେଗନ୍ ପ ା YVY1055995
ୀ /855192 38 80 533ଲିନା ରାଉତ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0888917
ୀ /855193 45 80 534ସବିତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା YVY0332080
ୀ /855194 26 80 535ସ ୀତା ସାହୂ ସା ଜୟ  ସାହୂ YVY1215839
ପ ୁ /855195 46 80 536ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YVY1115674
ପ ୁ /865196 62 80 537ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା ପି ଶବିା ମହାରଣା OR/06/043/158459
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ୀ /865197 56 80 538ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/158460
ପ ୁ /865198 45 80 539ରଣଜିତ ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା OR/06/043/152085
ୀ /865199 45 80 540ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ରଂଜିତ କମୁାର ମହାରଣା JTV2391902

ପ ୁ /865200 44 80 541ଅଜିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା JTV1501899
ପ ୁ /865201 43 80 542ସଧିୁର କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV1596790
ୀ /865202 42 80 543ରାଧାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ସଜିୁତ କମୁାର ମହାରଣା JTV2391910

ପ ୁ /865203 42 80 544ସଜିୁତ ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା YVY0732214
ୀ /865204 33 80 545ସଜୁାତା ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV2574408
ୀ /865205 27 80 546ସି ୁନ ିନୀ ମହାରଣା ସା ସଜିୁତ କମୁାର ମହାରଣା YVY0962639
ୀ /865206 26 80 547େସୗଭାଗିନୀ ମହାରଣା ସା ସଧୁୀର କମୁାର ମହାରଣା YVY0936625
ୀ /865207 26 80 548େସୗଭାଗିନୀ ମହାରଣା ସା ସଧିୁର କମୁାର ମହାରଣା YVY0962613
ୀ /875208 82 80 549େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ଡଃ. ବିପଚରଣ ମିଶ JTV1505031

ପ ୁ /875209 82 80 550ଡଃ. ବିପଚରଣ ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ JTV1504760
ୀ /875210 45 80 551ଶଶେିରଖା ମିଶ ପି ଡଃ. ବିପଚରଣ ମିଶ JTV1504778
ୀ /885211 60 80 552କମୁ େବୱା ସା ବିଶନାଥ େବୱା OR/06/043/152094
ୀ /885212 92 80 553ସରି ମହାରଣା ସା ଧବୃ ମହାରଣା OR/06/043/152095

ପ ୁ /885213 91 80 554ଜେଳଶର ମହାରଣା ପି ରାଜୁ ମହାରଣା OR/06/043/152089
ୀ /885214 79 80 555ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ଝେଳଶର ମହାରଣା OR/06/043/152090
ୀ /885215 70 80 556ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ଟୁନ ମହାରଣା OR/06/043/152092

ପ ୁ /885216 52 80 557ଶରତ ମହାରଣା ପି ଝେଳଶର ମହାରଣା OR/06/043/152091
ୀ /885217 21 80 558ଲୀଜାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ଭାରତ ଚଦ ମହାରଣା YVY1239169
ୀ /895218 45 80 559ଆରତୀ ମହାରଣା ସା ଶା ନୁ ମହାରଣା JTV1506237

ପ ୁ /895219 25 80 560ଅେ ୁ ମହାରଣା ପି ସା ନୁ ମହାରଣା YVY1148824
ପ ୁ /895220 21 80 561ପେୂଣ୍ର୍ଦୁ ମହାରଣା ପି ସା ନୁ ମହାରଣା YVY1148881
ୀ /905221 62 80 562େହମଲତା ମହାରଣା ସା ଅେଲଖ ଚ  ମହାରଣା YVY0837302
ୀ /905222 48 80 563କନକଲତା ମହାରଣା ସା ଶରତ ଚ  ମହାରଣା JTV1506229

ପ ୁ /905223 43 80 564ର ିତ କମୁାର ମହାରଣା ମା େହମଲତା ମହାରଣା JTV2392058
ୀ /905224 43 80 565ପଭାତି ମହାରଣା ପି ଝୁନ ମହାରଣା JTV1506245

ପ ୁ /905225 33 80 566ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହାରଣା ମା େହମଲତା ମହାରଣା YVY0837294
ପ ୁ /905226 36 80 567ଶୀରାମ ମହାରଣା ମା େହମଲତା ମହାରଣା JTV2392041
ପ ୁ /905227 26 80 568କିେଶାର କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭରତ ଚ  ମହାରଣା YVY0962605
ପ ୁ /915228 51 80 569ରବି େମେହର ପି େକଶବ େମହର YVY0888859
ୀ /915229 47 80 570ମିଥିଳା େମହର ସା ରବି େମହର YVY0888479
ୀ /915230 33 80 571ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ଶେୁଭ ୁ ସାହୁ YVY0962662
ୀ /915231 42 80 572ରଶତିା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ YVY0070052
ୀ /915232 30 80 573ସାଗରିକା ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0332098
ୀ /915233 28 80 574ଖଲୁଣା ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0659656

ପ ୁ /915234 25 80 575ମୀନେକତନ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0888453
ୀ /915235 68 80 576ଝୁନାମଣି ସାହୁ ସା ଝେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152101
ୀ /915236 68 80 577ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/043/152104

ପ ୁ /915237 56 80 578ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ OR/06/043/152098
ୀ /915238 49 80 579ସୀମା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/043/152099

ପ ୁ /915239 43 80 580ରବି  ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/043/152105
ପ ୁ /915240 43 80 581ବାପି ସାହୁ ପି କା ର୍ୀକ ସାହୁ YVY0070045
ପ ୁ /915241 43 80 582େତଜଶର ସାହୁ ପି ଝେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152102
ପ ୁ /915242 42 80 583ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ଝେଲଶର ସାହୁ JTV1501972
ପ ୁ /915243 39 80 584ଶେୁଭ  ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ JTV1505742
ୀ /925244 105 80 585େନତମମି ପ ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ OR/06/037/012619

ପ ୁ /925245 76 80 586ଶ ର ପ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/152108
ୀ /935246 39 80 587ମମତା ଓଝା ସା ରେମଶ ଓଝା YVY0070060
ୀ /935247 39 80 588ସସିତା ଓଝା ସା ସେୁରଶ ଓଝା YVY0070078
ପ ୁ /935248 57 80 589ରାମଚ  ପ ା ପି ଇ ମଣୀ ପ ା JTV1565100
ୀ /935249 52 80 590ସଷୁମା ପ ା ସା ରାମ ଚ  ପ ା JTV1565472
ୀ /935250 26 80 591ସତିୃେରଖା ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YVY0962621
ୀ /935251 23 80 592ସାଗରିକା ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YVY1012137
ୀ /945252 64 80 593ଚି ା େଦବୀ ସା ହରିପସାଦ ସିଂ JTV1596774
ୀ /945253 39 80 594ପତୁୁଲ େଦବୀ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂ JTV1596782
ପ ୁ /945254 25 80 595ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0935270
ପ ୁ /945255 22 80 596ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାହୁ YVY1106434
ୀ /945256 70 80 597କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା େଗ  ୁସାହୁ OR/06/043/154441
ପ ୁ /945257 51 80 598ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି େଗ  ୁସାହୁ OR/06/043/154442
ୀ /945258 45 80 599ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0275453
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ପ ୁ /945259 67 80 600ହରିପସାଦ ସିଂ ପି ରାେଘାରାମ ସିଂ JTV1596766
ପ ୁ /945260 40 80 601ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂ ପି ହରିପସାଦ ସିଂ JTV1596758
ପ ୁ /945261 33 80 602ବିେଜଶ କମୁାର ସିଂ ପି ହରି ପସାଦ ସିଂ YVY0502104
ୀ /945262 40 80 603ରିନା ସାଇଁ ସା ସନିୁଲ ସାଇଁ JTV2394468

ପ ୁ /955263 34 80 604ରାେକଶ ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ JTV2441772
ପ ୁ /955264 32 80 605ବିେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ JTV2534204
ୀ /955265 30 80 606ପିତୀନ ା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0962720

ପ ୁ /955266 28 80 607ରିେତଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଲାଚନ କମୁାର ସାହୁ YVY0502179
ପ ୁ /955267 28 80 608ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଚନ କମୁାର ସାହୁ YVY0502112
ୀ /955268 25 80 609ଦୀପିକା ସାହୁ ପି ବଚନ କମୁାର ସାହୁ YVY1042910
ୀ /955269 78 80 610େହମବାଳା ସାହୁ ସା େବେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152113

ପ ୁ /955270 60 80 611ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି େବେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152116
ପ ୁ /955271 56 80 612େଲାଚନ ସାହୁ ପି େବେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152118
ୀ /955272 56 80 613ଅନୁଶୟା ସାହୁ ସା ର ନ ସାହୁ OR/06/043/152115
ୀ /955273 55 80 614ଆରତୀ ସାହୁ ସା ସଂଗାମ ସାହୁ OR/06/043/152117

ପ ୁ /955274 53 80 615ବଚନ କମୁାର ସାହୁ ପି େବେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152120
ୀ /955275 50 80 616କବିତା ସାହୁ ସା େଲାଚନ ସାହୁ OR/06/043/152119
ୀ /955276 46 80 617ସନିୁତା ସାହୁ ସା ବଚନ ସାହୁ OR/06/043/152121

ପ ୁ /955277 45 80 618ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ନକଳୁ ସାହୁ JTV2441905
ୀ /955278 40 80 619ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2574424

ପ ୁ /955279 39 80 620େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ JTV2441913
ପ ୁ /955280 39 80 621ସବୁାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ JTV1504851
ୀ /955281 32 80 622ଅନୀତା ସାହୁ ସା ତପନ କମୁାର ସାହୁ YVY0182717
ୀ /965282 43 80 623ବିେଘନ୍ଶରୀ େବାଇତ ସା ପତାପ େବଇତ YVY1012129

ପ ୁ /965283 100 80 624କୁ ବିହାରୀ ମହାରଣା ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/152122
ୀ /965284 89 80 625ରମାବତୀ ମହାରଣା ସା କୁ ବିହାରୀ ମହାରଣା OR/06/043/152123

ପ ୁ /965285 58 80 626ଅରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୁ ବିହାରୀ ମହାରଣା YVY0983460
ୀ /965286 49 80 627ରଜନୀ ମହାରଣା ସା ଅରୁଣ ମହାରଣା OR/06/043/152125

ପ ୁ /965287 48 80 628ତପନ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୁ ବିହାରୀ ମହାରଣା OR/06/043/152126
ୀ /965288 44 80 629ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ତପନ ମହାରଣା JTV1652650

ପ ୁ /965289 37 80 630ଆେଲାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା JTV1652635
ୀ /965290 27 80 631ମମତା ମହାରଣା ସା ସେରାଜ ମହାରଣା YVY1012301

ପ ୁ /965291 31 80 632େଦବାଶଷି ମହାରଣା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା YVY0332106
ପ ୁ /965292 21 80 633ସିପନୁ ମହାରଣା ପି ତପନ ମହାରଣା YVY1239151
ପ ୁ /975293 65 80 634ରେମଶ ଚ  ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/043/152133
ୀ /975294 52 80 635େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପ ୃ ି ସା ରେମଶ ପ ୃ ି OR/06/043/152134

ପ ୁ /975295 32 80 636ସି ାଥର୍  ଶ ର ପ ୃ ି ପି ରେମଶ ଚ  ପ ୃ ି YVY0070086
ପ ୁ /975296 29 80 637ଆଦିତଯ୍ ଶ ର ପ ୃ ି ପି ରେମଶ ଚ  ପ ୃ ି YVY0387860
ପ ୁ /975297 26 80 638ଜିେତ  ଟୁଡୁ ପି ବିରାମ ଚଦ ଟୁଡୁ YVY1115682
ପ ୁ /985298 51 80 639ଦୁଷ  କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0070458
ପ ୁ /985299 86 80 640ଡମରୁଧର ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା YVY0231886
ୀ /985300 75 80 641ପମିଳା ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/152142

ପ ୁ /985301 70 80 642ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା YVY0578906
ୀ /985302 63 80 643େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ବିପିନ ମହାରଣା YVY0578914

ପ ୁ /985303 57 80 644ପଭାତ ଚ  ମହାରଣା ପି ଡମରୁଧର ମହାରଣା OR/06/043/152138
ପ ୁ /985304 56 80 645ଭରତ ଚ  ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/152144
ପ ୁ /985305 54 80 646ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/152143
ୀ /985306 52 80 647େସନ୍ହଲତା ମହାରଣା ସା ଶରତ ଚ  ମହାରଣା JTV1632629
ୀ /985307 46 80 648ପଭାତୀ ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ ମହାରଣା JTV1652783
ପ ୁ /985308 43 80 649ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV1501345
ୀ /985309 42 80 650ମ ାକିନି ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV1501378
ୀ /985310 41 80 651ସସିତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା YVY0659151
ୀ /985311 52 80 652କୁ ଳା କମୁାରୀ ମହାରଣା ପି ଡମରୁଧର ମହାରଣା YVY1115609
ୀ /985312 46 80 653କବିତା ମହାରଣା ସା ଭାରତ ଚଦ ମହାରଣା YVY1115534
ପ ୁ /985313 44 80 654ସବୁାଷ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା YVY0502195
ୀ /985314 27 80 655ସାଗର ନ ିନୀ ପ ା ପି ପତାପ କମୁାର ପ ା YVY0962712
ପ ୁ /985315 24 80 656ନିରାକାର ପ ା ପି ପତାପ କମୁାର ପ ା YVY1106350
ୀ /985316 27 80 657ଅ ନା ପ ୃ ି ପି ହୃଷୀେକଶ ଚ  ପ ୃ ି YVY0659615
ୀ /985317 40 80 658ଅ ନା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ମହାରଣା YVY0502187
ୀ /985318 52 80 659ମଂଜୁଲତା େସନାପତି ସା ପଭାତ ମହାରଣା YVY0231894
ପ ୁ /995319 80 80 660େଗାବି  ଚ  ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/152151
ପ ୁ /995320 71 80 661େଗାପାଳକୃ  ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/152152

86 137/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 55ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /995321 63 80 662େବୖରାଗୀ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/152154
ୀ /995322 60 80 663ନମିତା ମହାରଣା ସା େଗାପାଳକୃ  ମହାରଣା OR/06/043/152153
ୀ /995323 50 80 664େନତମଣି ମହାରଣା ସା େବୖରାଗି ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/152155
ୀ /995324 41 80 665ମେନାରମା ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ କୃ  ମହାରଣା JTV1526052
ୀ /995325 28 80 666େମାନାଲିସା ମହାରଣା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ମହାରଣା YVY0502203
ୀ /995326 40 80 667ମଧମିୁତା ମହାରଣା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା JTV1526045
ୀ /995327 34 80 668ଫାଲଗନୁୀ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ କୃ  ମହାରଣା JTV2533891

ପ ୁ /1005328 53 80 669ଜୟ  ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152192
ୀ /1005329 50 80 670ଆେଲାକପଭା ମହାରଣା ସା େହମ  ମହାରଣା OR/06/043/152190

ପ ୁ /1005330 48 80 671ମାନସ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152194
ୀ /1005331 46 80 672ଅନୁଶୟା ମହାରଣା ସା ଶୀକା  ମହାରଣା YVY0275461

ପ ୁ /1005332 62 80 673େହମ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152189
ପ ୁ /1005333 58 80 674ଶୀକା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା YVY1148865
ୀ /1005334 38 80 675ରଶୀତା ମହାରଣା ସା ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା JTV2574416

ପ ୁ /1005335 29 80 676ଆଶେୁତାଷ ମହାରଣା ପି େହମ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0387936
ୀ /1005336 26 80 677ପିୟ ା ମହାରଣା ପି ଶୀକା  ମହାରଣା YVY0962811

ପ ୁ /1005337 23 80 678ଅଭିଜିତି ମହାରଣା ପି ଶୀକା  କମୁାର ମହାରଣା YVY1012319
ପ ୁ /1015338 52 80 679ଅଭୟ େଜନା ପି ସନୁାକର େଜନା YVY0203570
ୀ /1015339 48 80 680ଗୀତା ଳି େଜନା ସା ଅଭୟ େଜନା YVY0203588

ପ ୁ /1015340 45 80 681ବାଳା ସାେହବ ବିଶନାଥ ପାୱାର ପି ବିଶନାଥ ପାୱାର YVY0070102
ପ ୁ /1015341 42 80 682ପପ ୁବିଶନାଥ ପାୱାର ପି ବିଶନାଥ ପାୱାର YVY0070094
ୀ /1015342 37 80 683ଦପାଲି ବାଲାସାେହବ ପାୱାର ପି ବାଲାସାେହବ ପାୱାର JTV2391712

ପ ୁ /1015343 33 80 684ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV2390698
ୀ /1015344 25 80 685ଇତ୍ଶୀ ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ YVY1042977

ପ ୁ /1015345 19 80 686ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ YVY1309582
ୀ /1015346 54 80 687ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/043/152157
ୀ /1015347 38 80 688ପମିଳା େସନାପତି ପି ହେରକୃ  େସନାପତି YVY1290642
ୀ /1025348 49 80 689ହଷର୍ମଣି ଟୁଡୁ ସା ସିେ ଶର ଟୁଡୁ JTV1703347
ୀ /1035349 50 80 690ସାକମଣି ଟୁଡୁ ସା ବିରାମ ଚରମ ଟୁଡୁ YVY0731257

ପ ୁ /1035350 33 80 691ଦୀପକ ଟୁଡୁ ପି ବିରାମ ଚରଣ ଟୁଡୁ YVY0070110
ୀ /1045351 30 80 692ମ ଲୁତା ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ YVY0387852

ପ ୁ /1045352 65 80 693ନେର  ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/152164
ୀ /1045353 60 80 694େଗାଲାପ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ OR/06/043/152165

ପ ୁ /1045354 43 80 695ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ JTV1501725
ୀ /1045355 35 80 696ମମତା ସାହୁ ସା ସ ୟ ସାହୁ YVY0203596
ୀ /1045356 20 80 697ସଭୁଲକ୍ଷୀ େସାରନ୍ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େସାରନ YVY1275825
ୀ /1055357 54 80 698କବିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଦୀ  କମୁାର ରଥ JTV1501840

ପ ୁ /1055358 61 80 699େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ ପି ମଦନେମାହନ ବାରିକ JTV1504885
ୀ /1055359 32 80 700ରୀନା ବାରିକ ସା େଶାେଭନ କମୁାର YVY1085448

ପ ୁ /1055360 39 80 701ବି େଶାେଭନ କମୁାର ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ JTV2390466
ପ ୁ /1055361 37 80 702ବି ଜିେତନ କମୁାର ପି େକୖଳାସଚ  ବାରିକ YVY0231910
ୀ /1055362 60 80 703ଦୁଲାରାଣୀ ମାହାନା ସା େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ JTV1501436

ପ ୁ /1055363 58 80 704ହୃଷିେକଶ ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ JTV1506658
ୀ /1055364 53 80 705ପମିଳା ମିଶ ସା ହୃଷିେକଶ ମିଶ JTV1506021

ପ ୁ /1055365 22 80 706ଶୀକା  ପ ା ପି ନିଳକ  ପ ା YVY1054709
ୀ /1055366 38 80 707ଅନୁସୟା ରାଜଗରୁୁ ସା େଦବାଶଷି ରାଜଗରୁୁ YVY0388025

ପ ୁ /1055367 58 80 708ପଦୀ  କମୁାର ରଥ ପି ମରୁଲୀଧର ରଥ JTV1564988
ୀ /1055368 22 80 709ପତିକ୍ଷା ରଥ ପି ପଦି  କମୁାର ରଥ YVY1215854

ପ ୁ /1055369 55 80 710ନାରାୟଣ ଷଡ ୀ ପି ଚକଧର ଷଡ ୀ JTV1654110
ପ ୁ /1065370 34 80 711ସଜିୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗଗନ ମହାରଣା JTV2391704
ୀ /1065371 37 80 712ନମିତା ରଣା ସା ସେବର୍ ଶର ରଣା YVY1078252
ୀ /1075372 55 80 713ନିରୁପମା ମିଶ ସା ଲି ରାଜ ମିଶ JTV1506419
ପ ୁ /1085373 60 80 714ଲି ରାଜ ମିଶ ପି ସେୁର ନାଥ ମିଶ JTV1506401
ୀ /1085374 34 80 715ଦି ିମୟୀ ମିଶ ପି ଲି ରାଜ ମିଶ YVY0732503
ପ ୁ /1095375 52 80 716ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି କା ର୍ୀକ େବେହରା JTV1505981
ପ ୁ /1095376 65 80 717ନୀଳକ  ଦାସ ପି ଅ ୁର୍ନ ଦାସ JTV1551290
ୀ /1095377 62 80 718ବାସ ି ଦାସ ସା ତରଣିେସନ ଦାସ OR/06/043/152177
ୀ /1095378 51 80 719ଧରିତୀ ଦାସ ସା ପହାଦ ଦାସ OR/06/043/152022
ପ ୁ /1095379 40 80 720ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ତରଣୀେସନ ଦାସ JTV1505965
ୀ /1095380 38 80 721ମମତାମୟୀ ଦାସ ପି ତରଣୀେସନ ଦାସ JTV1506146
ପ ୁ /1095381 36 80 722ରାଜୀବେଲାଚନ ଦାସ ପି ତରଣୀେସନ ଦାସ JTV1506138
ପ ୁ /1095382 29 80 723ଦିବଯ୍ ପକାଶ ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ YVY0502211
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ପ ୁ /1095383 27 80 724େସୗମଯ୍ ପକାଶ ଦାସ ପି ପହାଦ ଦାସ YVY0742957
ୀ /1105384 26 80 725ଆରତୀ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ସା ସତ୍ଯଦୀପ କର YVY1274851

ପ ୁ /1105385 67 80 726େଗାବି  ଚ  କର ପି କଳୁମଣି କର OR/06/043/152195
ୀ /1105386 63 80 727କାଦମିନୀ କର ସା େଗାବି  ଚ  କର JTV1505312

ପ ୁ /1105387 42 80 728ଶଭୁଦୀପ କର ପି େଗାବି  ଚ  କର JTV1505320
ପ ୁ /1105388 36 80 729ସତଯ୍ଜିତ୍ କର ପି େଗାବି  ଚ  କର YVY0732529
ପ ୁ /1105389 27 80 730ସତଯ୍ଦୀପ କର ପି େଗାବି  ଚ  କର YVY0659383
ପ ୁ /1105390 56 80 731େହମ  କମୁାର ରଥ ପି ବୃ ାବନ ରଥ OR/06/043/152197
ୀ /1115391 80 80 732ଆଶାମଣି ମହାରଣା ସା େଗାକଳିୁ ମହାରଣା OR/06/043/152199

ପ ୁ /1115392 47 80 733ପସନନ୍  କମୁାର ମହାରଣା ପି େଗାକଳିୁ ମହାରଣା OR/06/043/152200
ପ ୁ /1125393 70 80 734ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଦିଜବର ମହାରଣା OR/06/043/152201
ୀ /1125394 65 80 735ଶରଳା ମହାରଣା ସା ନୃସିଂହ ମହାରଣା OR/06/043/152202

ପ ୁ /1125395 63 80 736ଗଗନ ମହାରଣା ପି ଦିଜବର ମହାରଣା OR/06/043/152203
ୀ /1125396 59 80 737ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଗଗନ ମହାରଣା OR/06/043/152204

ପ ୁ /1125397 50 80 738ପକାଶ ମହାରଣା ପି ନୃଶଂିହ ମହାରଣା OR/06/043/152205
ପ ୁ /1125398 42 80 739ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1501493
ପ ୁ /1125399 40 80 740ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗଗନ ଚ  ମହାରଣା JTV1501519
ୀ /1125400 40 80 741ସସିତା ମହାରଣା ସା ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା JTV2442028
ୀ /1125401 39 80 742ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାରଣା ସା ମାନସକମୁାର ମହାରଣା JTV2391951

ପ ୁ /1125402 36 80 743ରାେଜଶକମୁାର ମହାରଣା ପି ଗଗନଚ  ମହାରଣା JTV2391761
ପ ୁ /1125403 47 80 744ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା OR/06/043/152206
ପ ୁ /1125404 40 80 745ରେମଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1501501
ପ ୁ /1125405 36 80 746ସେୁରଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗଗନ ଚ  ମହାରଣା YVY0231928
ୀ /1125406 35 80 747ସସିତା ମହାରଣା ସା ରବି ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV2391944
ୀ /1125407 32 80 748ରଶୀତା ମହାରଣା ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା YVY0502229
ୀ /1125408 28 80 749ସନିୁତା ମହାରଣା ସା ରେମଶ କମୁାର ମହାରଣା YVY0742932
ୀ /1125409 26 80 750ମନିଷା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ମହାରଣା YVY0962688

ପ ୁ /1125410 25 80 751ରତିର ନ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ YVY0962753
ୀ /1135411 58 80 752ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ YVY0502237
ୀ /1135412 39 80 753ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ପବିତ ସାହୁ YVY0502245

ପ ୁ /1135413 35 80 754ଚ  େଶଖର ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ JTV2533750
ପ ୁ /1135414 34 80 755ଶଶା  େଶଖର ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ JTV2533883
ପ ୁ /1135415 75 80 756ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ OR/06/043/152211
ୀ /1135416 60 80 757ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ OR/06/043/152214
ୀ /1135417 55 80 758ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ OR/06/043/152216

ପ ୁ /1135418 43 80 759ପବିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ JTV1501873
ପ ୁ /1135419 41 80 760ପିତବାସ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ JTV1501907
ପ ୁ /1135420 40 80 761ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗୀରଥି ସାହୁ JTV1501865
ପ ୁ /1145421 71 80 762େବଣଧୁର ମହାରଣା ପି େଧାେବଇ ମହାରଣା OR/06/043/152221
ୀ /1145422 65 80 763ବାସ ୀ ମହାରଣା ସା େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/152222
ୀ /1145423 65 80 764ପମିଳା ମହାରଣା ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ମହାରଣା OR/06/043/152220
ୀ /1145424 49 80 765ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ଅନୁ ମହାରଣା OR/06/043/152224

ପ ୁ /1145425 43 80 766ବବିତା ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା JTV1505619
ପ ୁ /1145426 42 80 767ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା JTV1505288
ପ ୁ /1145427 42 80 768ରବି  କମୁାର ମହାରଣା ପି କାହଚୁରଣ ମହାରଣା JTV1596642
ୀ /1145428 38 80 769ସଜୁତା ମହାରଣା ସା ସକୁା  ମହାରଣା JTV2390771
ୀ /1145429 38 80 770ସ ୀତା ମହାରଣା ମା ପମିଳା ମହାରଣା JTV2390607
ୀ /1145430 36 80 771ରଶିତା ମହାରଣା ମା ପମିଳା ମହାରଣା JTV2390599

ପ ୁ /1145431 35 80 772ମେନାଜ ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା JTV2390920
ପ ୁ /1145432 34 80 773ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା ମା ପମିଳା ମହାରଣା JTV2390508
ପ ୁ /1145433 34 80 774ଜୀେତନ କମୁାର ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା JTV2533875
ୀ /1145434 37 80 775ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ରବୀ  ମହାରଣା YVY1054683
ୀ /1145435 29 80 776ଖଲୁଣା ମହାରଣା ସା ଜିେତନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0888743
ପ ୁ /1155436 70 80 777ସକୁା  କମୁାର େଲ ା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େଲ ା YVY0777680
ପ ୁ /1155437 85 80 778ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା ପି ମଷୁୀ ମହାରଣା OR/06/043/152217
ୀ /1155438 80 80 779ନିଶାମଣି ମହାରଣା ସା ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା OR/06/043/152218
ପ ୁ /1155439 46 80 780ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା OR/06/043/152972
ୀ /1155440 44 80 781ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ମହାରଣା ସା ବିର  ିମହାରଣା JTV1505445
ପ ୁ /1165441 91 80 782ବିଭୁତି ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/043/152225
ୀ /1165442 80 80 783ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ବିଭୁତି ମହାରଣା OR/06/043/152226
ପ ୁ /1165443 66 80 784ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି ବିଭୁତି ମହାରଣା OR/06/043/152229
ପ ୁ /1165444 60 80 785ଦିଲିପ ମହାରଣା ପି ବିଭୁତି ମହାରଣା OR/06/043/152231
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ପ ୁ /1165445 54 80 786ରବି  ମହାରଣା ପି ବିଭୁତି ମହାରଣା OR/06/043/152233
ୀ /1165446 50 80 787ସବିତା ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ ମହାରଣା OR/06/043/152232
ୀ /1165447 48 80 788େସନ୍ହଲତା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/043/153115
ୀ /1165448 46 80 789ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା OR/06/043/152230

ପ ୁ /1165449 43 80 790କିେଶାର ମହାରଣା ପି ବିଭୁତି ମହାରଣା OR/06/043/152234
ପ ୁ /1165450 39 80 791ଚିନୟ କମୁାର ମାହରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମାହରଣା JTV1596725
ୀ /1165451 38 80 792ମାମିନା ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ ମହାରଣା JTV2392033
ୀ /1165452 35 80 793ରଶିତା ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ ମହାରଣା JTV2533867

ପ ୁ /1165453 34 80 794ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ ମହାରଣା JTV2390557
ପ ୁ /1165454 33 80 795ପଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା JTV2390516
ପ ୁ /1165455 29 80 796ସନିୁଲ ମହାରଣା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0387811
ୀ /1165456 39 80 797େସାଫିଆ ମହାରଣା ସା କିେଶାର କମୁାର ମହାରଣା JTV1652692

ପ ୁ /1165457 26 80 798ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YVY1012186
ପ ୁ /1165458 23 80 799ବିକାଶ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YVY1012194
ୀ /1165459 26 80 800ରଶୀତା ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0962704
ୀ /1175460 39 80 801ଲିପିକା ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ YVY0659573

ପ ୁ /1175461 29 80 802ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YVY0387969
ୀ /1175462 24 80 803ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YVY1106343

ପ ୁ /1175463 65 80 804ଶୀଧର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/152237
ୀ /1175464 60 80 805କସୁମୁ ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/152238

ପ ୁ /1175465 58 80 806ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/152239
ୀ /1175466 45 80 807ପଣିତା ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ OR/06/043/152240

ପ ୁ /1175467 38 80 808ଚି ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ JTV1505726
ୀ /1185468 28 80 809ସାଗରିକା ମହାପାତ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1085471

ପ ୁ /1185469 70 80 810ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/152242
ୀ /1185470 62 80 811କନକଲତା ସାହୁ ସା ରବି  ନାଥ ସାହୁ OR/06/043/152243

ପ ୁ /1185471 39 80 812ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ JTV1654144
ପ ୁ /1185472 38 80 813ରିେତଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ JTV1505387
ୀ /1185473 33 80 814ରଶିତା ସାହୁ ସା ରୀେତଶ କମୁାର ସାହୂ YVY1085513
ୀ /1185474 32 80 815ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1085554
ୀ /1185475 91 80 816ସରସତୀ ସାହୁ ସା ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/152241

ପ ୁ /1185476 58 80 817ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/152244
ପ ୁ /1185477 35 80 818ରାେଜଶକମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ନାଥ ସାହୁ YVY0070136
ପ ୁ /1185478 27 80 819ସାନିଆ େଘାସରା ସିଂ ପି ଜୁମା ପଲାରା େଘାସରା ସିଂ YVY1106442
ୀ /1185479 48 80 820ବାସ ୀ େଘାସରା ସିଂ ସା ଟୁମାପଲୁା େଘାସରା ସିଂ YVY1106426
ୀ /1185480 26 80 821ମଣି େଘାସରା ସିଂ ସା ସାନିଆ େଘାସରା ସିଂ YVY1106467

ପ ୁ /1185481 21 80 822ଜୁଜିଆ େଘାସରା ସିଂ ପି ଟୁମାପଲୁା ସିଂ YVY1106392
ୀ /1195482 75 80 823ହାଡି େବୱା ସା ବଂଶଧିର ମହାରଣା OR/06/043/152254

ପ ୁ /1195483 42 80 824ତପନ ମହାରଣା - ହାଡି େବୱା YVY0428342
ପ ୁ /1195484 41 80 825େତୖେଲାକଯ୍ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/153100
ୀ /1195485 37 80 826କବିତା ମହାରଣା ସା େତୖେଲାକଯ୍ ମହାରଣା YVY0070144
ପ ୁ /1195486 77 80 827ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0502252
ପ ୁ /1195487 42 80 828ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି ବବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YVY0502336
ୀ /1195488 41 80 829ଅନୁସୟୂା ସାହୁ ସା ଶବି ପସାଦ ସାହୁ YVY0502344

ପ ୁ /1195489 40 80 830େଦବ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YVY0502260
ୀ /1195490 39 80 831ଶ ା ଳୀ ସାହୁ ସା େଦବପସାଦ ସାହୁ YVY0502328

ପ ୁ /1205491 23 80 832ପିତମ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YVY1012277
ପ ୁ /1205492 85 80 833ପରୁୁେଷାତମ ମହାରଣା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା OR/06/043/152248
ୀ /1205493 75 80 834ସାବିତୀ ମହାରଣା ସା ପରୁୁେଷାତମ ମହାରଣା OR/06/043/152249
ୀ /1205494 65 80 835ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା ପାଣକୃ  ମହାରଣା OR/06/043/152251
ୀ /1205495 43 80 836କବିତା ମହାରଣା ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହାରଣା JTV1505536
ୀ /1205496 41 80 837ରୁବିତା ମହାରଣା ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହାରଣା JTV1505486
ପ ୁ /1205497 39 80 838ଭବାନି ଶ ର ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହାରଣା JTV1652726
ପ ୁ /1205498 36 80 839ଉମା ଶ ର ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହାରଣା JTV2390979
ପ ୁ /1205499 32 80 840େଗୗରି ଶ ର ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହାରଣା JTV2533859
ପ ୁ /1205500 26 80 841ହିମାଂଶ ୁସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0888552
ପ ୁ /1205501 30 80 842ରାେକଶ େସନାପତି ପି ପସନନ୍ କମୁାର େସନାପତି YVY1054725
ପ ୁ /1205502 24 80 843ବିେଘନ୍ଶ େସନାପତି ପି ରାେକଶ େସନାପତି YVY1043009
ୀ /1215503 80 80 844େଗାଲାପ ମହାରଣା ସା େଗାକଳୁାନ  ମହାରଣା JTV1505528
ୀ /1215504 40 80 845ସବିତା ମହାରଣା ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହାରଣା JTV1505510
ୀ /1215505 40 80 846ପଦିନୀ ମହାରଣା ପି େଗାକଳୁା ନ  ମହାରଣା JTV2390565
ପ ୁ /1225506 56 80 847ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ OR/06/043/152258
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ୀ /1225507 48 80 848ମମତା ସାହୁ ସା ସେ ାଶ କମୁାର ସାହୁ JTV2392280
ୀ /1225508 42 80 849େରଣବୁାଳା ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ JTV2392223
ୀ /1225509 40 80 850ନ ିନୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ JTV2392231
ୀ /1225510 30 80 851ବିନୁଲତା ସାହୁ ସା ଆେଲାକ ମହାରଣା YVY1012327

ପ ୁ /1225511 80 80 852ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ OR/06/043/152255
ପ ୁ /1225512 46 80 853ପଶା  ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ OR/06/043/152259
ୀ /1225513 40 80 854ଅନୁପମା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ JTV2390631
ୀ /1225514 36 80 855ମାଣିକ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YVY0070169

ପ ୁ /1235515 70 80 856ଚ ମଣି ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା OR/06/043/152261
ୀ /1235516 60 80 857ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଚ ମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152262

ପ ୁ /1235517 56 80 858ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା OR/06/043/152263
ୀ /1235518 52 80 859ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ମହାରଣା OR/06/043/152264

ପ ୁ /1235519 45 80 860ମଣିରାଜ ମହାରଣା ପି ଚ ମଣି ମହାରଣା YVY0231977
ପ ୁ /1235520 40 80 861କିେଶାର ଚ  ମହାରଣା ପି ଚ ମଣି ମହାରଣା JTV1596568
ୀ /1235521 40 80 862ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ପି ଚ ମଣି ମହାରଣା JTV1596840
ୀ /1235522 37 80 863ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହାରଣା ସା ମଣିରାଜ ମହାରଣା YVY0231985
ୀ /1235523 33 80 864ରାଜଶୀ ମହାରଣା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ମହାରଣା JTV2390755
ୀ /1235524 29 80 865ମନିଷା ମହାରଣା ପି େହମ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0659185

ପ ୁ /1235525 24 80 866ହିମାଂଶ ୁସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY1012210
ପ ୁ /1245526 100 80 867ଗ ର୍ପ ମହାରଣା ପି େବୖରାଜ ମହାରଣା OR/06/043/152265
ପ ୁ /1245527 60 80 868ନିର ନ ମହାରଣା ପି ଗ ପର୍  ମହାରଣା OR/06/043/152267
ୀ /1245528 54 80 869େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/152268

ପ ୁ /1245529 40 80 870ସକୁା  ମହାରଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରଣା JTV2390789
ୀ /1245530 36 80 871ସସିତା ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV2391241

ପ ୁ /1245531 34 80 872ପିୟ ର ନ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV2451433
ପ ୁ /1245532 33 80 873ବିଶ ର ନ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV2391753
ପ ୁ /1255533 62 80 874ଶ ର ମହାରଣା ପି ଗଗନ ମହାରଣା OR/06/043/152271
ୀ /1255534 46 80 875େସୗଦାମିନୀ ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା OR/06/043/152272
ୀ /1255535 89 80 876ଶକି ମହାରଣା ସା ଗଗନ ମହାରଣା OR/06/043/152270

ପ ୁ /1255536 27 80 877ହିେତଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା YVY0742981
ୀ /1255537 23 80 878କଲଯ୍ାଣି ମହାରଣା ପି ପତାପ ମହାରଣା YVY1012111

ପ ୁ /1265538 77 80 879େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/152273
ୀ /1265539 75 80 880ତିେଳାତମା ମହାରଣା ସା େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/152274

ପ ୁ /1265540 60 80 881ଧିେର  ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/152275
ୀ /1265541 55 80 882ସଭୁଦା ମହାରଣା ସା ଧିେର  ମହାରଣା OR/06/043/152276

ପ ୁ /1265542 48 80 883ବିେରନ କମୁାର ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/152277
ୀ /1265543 45 80 884ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ବେରନ କମୁାର ମହାରଣା JTV1505643
ୀ /1265544 44 80 885ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା ଜିେତନ ମହାରଣା JTV1505650

ପ ୁ /1265545 43 80 886ଜିେତନ କମୁାର ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/152278
ପ ୁ /1265546 42 80 887ଚିତର ନ ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା JTV1507045
ୀ /1265547 37 80 888ମଧସିୁତା ମହାରଣା ସା ଚି  ର ନ ମହାରଣା JTV2533842
ପ ୁ /1265548 33 80 889ରଶି ର ନ ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା JTV2390490
ପ ୁ /1265549 34 80 890ରବିନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା JTV2391969
ପ ୁ /1265550 33 80 891ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା JTV2390482
ପ ୁ /1265551 29 80 892େସଯ୍ୗମଯ୍ ର ନ ମହାରଣା ପି ଧୀେର  ମହାରଣା YVY0387837
ୀ /1265552 27 80 893ତନୁଜା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY1289867
ୀ /1275553 82 80 894ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/152280

ପ ୁ /1275554 61 80 895ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/152281
ପ ୁ /1275555 58 80 896େହମ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/152283
ପ ୁ /1275556 55 80 897ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/152285
ୀ /1275557 54 80 898େପମଲତା ମହାରଣା ସା ଅଜୟ ମହାରଣା OR/06/043/152282
ପ ୁ /1275558 52 80 899ସେ ାସ ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/152287
ୀ /1275559 50 80 900ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା JTV1597038
ୀ /1275560 50 80 901ମ ଶୁୀ ମହାରଣା ସା େହମ  ମହାରଣା OR/06/043/152284
ପ ୁ /1275561 49 80 902ସକୁା  ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା OR/06/043/153091
ୀ /1275562 48 80 903ସସିତା ମହାରଣା ସା ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152286
ପ ୁ /1275563 45 80 904ସମୁ  ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା JTV1629666
ୀ /1275564 42 80 905ଗାୟତୀ ମହାରଣା ସା ସକୁା  ମହାରଣା JTV1505791
ପ ୁ /1275565 40 80 906ଶୀମ  ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା JTV1505551
ୀ /1275566 36 80 907ଚିନୟୀ ମହାରଣା ପି ସମୁ  ମହାରଣା JTV2442077
ୀ /1275567 33 80 908ପଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାରଣା ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY0070193
ୀ /1275568 34 80 909ମଧସିୁତା ମହାରଣା ସା ଶୀମ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0070185
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ୀ /1275569 31 80 910ଶଭୁଶୀ ମହାରଣା ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY0332114
ପ ୁ /1275570 28 80 911ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା YVY0500728
ୀ /1275571 27 80 912ରୁନିଶା ମହାରଣା ପି େହମ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0659193

ପ ୁ /1275572 24 80 913ସତୀଶ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେ ାଷ ମହାରଣା YVY1043132
ୀ /1285573 63 80 914ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ପି େବନୁଧର ମହାରଣା OR/06/043/152291
ୀ /1285574 41 80 915ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ହରି ନାୟକ YVY0500611
ୀ /1285575 27 80 916ଅନୁପମା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ YVY1054717
ୀ /1295576 80 80 917ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ବାଉରୀବ ୁ ମହାରଣା OR/06/043/152292

ପ ୁ /1295577 60 80 918ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାଉରୀବ ୁ ମହାରଣା OR/06/043/152293
ୀ /1295578 50 80 919ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା OR/06/043/152294
ୀ /1295579 34 80 920ଶଭୁଶୀ ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ ମହାରଣା JTV2534022

ପ ୁ /1295580 32 80 921ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ ମହାରଣା YVY0070201
ୀ /1305581 70 80 922ଟୁନି େବୱା ସା ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/152295

ପ ୁ /1305582 56 80 923ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/152296
ପ ୁ /1305583 53 80 924ପତାପ ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/152299
ୀ /1305584 48 80 925ଗିତା ଳି ମହାରଣା ସା ପଶା  ମହାରଣା JTV1505023
ୀ /1305585 48 80 926ତନୁବାଳା ମହାରଣା ସା ପତାପ ମହାରଣା JTV1505296

ପ ୁ /1305586 29 80 927ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା ପି ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା YVY0888586
ପ ୁ /1305587 25 80 928ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା ପି ପସା  କମୁାର ମହାରଣା YVY1042878
ୀ /1305588 40 80 929ମମତା ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1012269

ପ ୁ /1305589 39 80 930ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାର  ସାହୁ YVY0500736
ପ ୁ /1305590 37 80 931ନିର ନ ସାହୁ ପି ସାର  ସାହୁ YVY0500744
ପ ୁ /1315591 85 80 932ରାମଚ  ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/043/152300
ୀ /1315592 75 80 933ଅ ନା ମହାରଣା ସା ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152301
ୀ /1315593 48 80 934ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/043/153117

ପ ୁ /1315594 44 80 935ସେୁରନ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152302
ପ ୁ /1315595 40 80 936ବୀେରନ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା JTV1703644
ୀ /1315596 38 80 937ଜୟ ୀ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା JTV2390524

ପ ୁ /1325597 80 80 938ହେରକୃ  ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/043/152305
ୀ /1325598 75 80 939ରମାମଣି ମହାରଣା ସା ହେରକୃ  ମହାରଣା OR/06/043/152306

ପ ୁ /1325599 47 80 940ସ ିତ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା JTV1501709
ପ ୁ /1325600 45 80 941ରଂଜନକମୁାର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା JTV1501485
ୀ /1325601 38 80 942ରଶି ମହାରଣା ସା ସ ିତ୍ ମହାରଣା JTV2441889
ୀ /1325602 32 80 943େସାନାଲୀ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା YVY1167600
ୀ /1325603 38 80 944ସଂଗିତା ମହାରଣା ସା ର ନ ମହାରଣା YVY1054691
ୀ /1325604 32 80 945େସାନାଲୀ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା YVY1054675
ୀ /1335605 70 80 946ଝୁନିମଣି ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152308

ପ ୁ /1335606 51 80 947ସଧିୁର କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/152309
ପ ୁ /1335607 46 80 948ଅଧିର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1505718
ପ ୁ /1335608 46 80 949ସଶୁା  କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1505833
ୀ /1335609 46 80 950ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ସଧିୁର ମହାରଣା JTV1506161
ୀ /1335610 43 80 951ହରପୀୟା ମହାରଣା ସା ଅଧର ମହାରଣା JTV1652742
ୀ /1335611 35 80 952ରଶିତା ମହାରଣା ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହାରଣା JTV2392108
ୀ /1335612 34 80 953ଲିତୁଜା ମହାରଣା ପି ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା YVY0568147

ପ ୁ /1335613 42 80 954ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା JTV1505270
ୀ /1335614 25 80 955େମାନାଲିସା ମହାରଣା ପି ସଧିୁର ମହାରଣା YVY1043165
ୀ /1345615 31 80 956କବିତା ମହାରଣା ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY1106368
ୀ /1345616 43 80 957ଲୀନାରାଣୀ ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ YVY1106376
ୀ /1345617 32 80 958ସପିୁୟା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0962829
ପ ୁ /1345618 31 80 959ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ଅମେର  ସାହୁ YVY0275347
ପ ୁ /1345619 29 80 960ପସିଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅମେରଦ ସାହୁ YVY1239136
ପ ୁ /1345620 28 80 961ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0777649
ପ ୁ /1345621 23 80 962ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଦୁଲର୍ ଭ ଚ  ସାହୁ YVY1043090
ପ ୁ /1345622 70 80 963ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/152318
ୀ /1345623 67 80 964ଭାନୁମତୀ ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/043/152319
ପ ୁ /1345624 65 80 965ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/152320
ପ ୁ /1345625 59 80 966ଅମେର  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/152322
ପ ୁ /1345626 53 80 967ଦୁଲଭ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/152324
ୀ /1345627 50 80 968ବିଜୟଲକ୍ଷି ସାହୁ ସା ଅମେର  ସାହୁ OR/06/043/152323
ୀ /1345628 50 80 969ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ OR/06/043/152321
ୀ /1345629 43 80 970ମଧଲିୁମା ସାହୁ ସା ଦୁଲଭ ସାହୁ JTV1652833
ପ ୁ /1345630 39 80 971ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ JTV1652668
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ପ ୁ /1345631 39 80 972ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ JTV1506724
ପ ୁ /1345632 33 80 973ପଦମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପସା  କମୁାର ସାହୁ YVY0387878
ୀ /1355633 85 80 974ରମାମଣି େବୱା ସା ଝେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152325
ୀ /1355634 50 80 975ନିରୂପମା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0888693
ୀ /1355635 33 80 976ରଶିତା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0428326

ପ ୁ /1355636 32 80 977ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0888503
ୀ /1355637 26 80 978ସସିତା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0888438

ପ ୁ /1355638 53 80 979ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଝେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152326
ପ ୁ /1355639 50 80 980ତୁଷାର ସାହୁ ପି ଝେଲଶର ସାହୁ OR/06/043/152328
ୀ /1355640 44 80 981ରୁବି ସାହୁ ସା ତୁଷାର ସାହୁ JTV1504901
ୀ /1365641 55 80 982ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0387829
ୀ /1365642 48 80 983ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ ସାହୁ YVY0732511

ପ ୁ /1365643 43 80 984ଲିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ YVY0578880
ୀ /1365644 38 80 985େଜଯ୍ାତିପଭା ସାହୁ ସା ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ YVY0428318
ୀ /1365645 37 80 986ବ ନା ସାହୁ ସା ଲିପକ କମୁାର ସାହୁ YVY0777631

ପ ୁ /1365646 25 80 987ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0889063
ପ ୁ /1365647 25 80 988ସମିୁତ୍ େଶଖର ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YVY1042944
ପ ୁ /1365648 21 80 989େଦବପସାଦ ସାହୁ ପି ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ YVY1239177
ୀ /1365649 75 80 990ପତିମା ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ OR/06/043/152334

ପ ୁ /1365650 52 80 991ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/043/152336
ପ ୁ /1365651 47 80 992ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ YVY0275479
ପ ୁ /1375652 53 80 993ନିଳମଣି ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/043/152342
ୀ /1375653 51 80 994ଲତା ସାହୁ ସା ରବି ନାଥ ସାହୁ YVY0421966
ୀ /1375654 50 80 995ସସିତା ସାହୁ ସା ଟୁଲ ସାହୁ JTV1691732
ୀ /1375655 50 80 996ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା ନିଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/152343

ପ ୁ /1375656 47 80 997ଟୁଲୁ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ OR/06/043/152344
ୀ /1375657 44 80 998େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ନୀଳମଣି ସାହୁ YVY0421925

ପ ୁ /1375658 42 80 999ବାବୁଲି ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ OR/06/043/152345
ୀ /1385659 85 80 1000ଅମିକା ସାହୁ ସା ଅ ୁର୍ନି ସାହୁ OR/06/043/152347

ପ ୁ /1385660 65 80 1001ଦୁଷ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନି ସାହୁ OR/06/043/152348
ୀ /1385661 61 80 1002ମ ାକିନୀ ସାହୁ ସା ଦୁଷ  ସାହୁ OR/06/043/152349

ପ ୁ /1385662 60 80 1003ଯଯାତି େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନି ସାହୁ OR/06/043/152350
ପ ୁ /1385663 40 80 1004ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଷ  କମୁାର ସାହୁ YVY0500769
ପ ୁ /1385664 35 80 1005ସବୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0500595
ୀ /1385665 32 80 1006ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ଯଜାତୀ େକଶରୀ ସାହୁ JTV2533834
ୀ /1385666 31 80 1007କନକ ଲତା ସାହୁ ସା ସବୁତ କମୁାର ସାହୁ YVY0659250
ୀ /1385667 30 80 1008ରୁପଶୀ ସାହୁ ପି ଯଯାତି େକଶରୀ ସାହୁ YVY0428334
ୀ /1385668 54 80 1009େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଯଯାତି ସାହୁ OR/06/043/152351
ୀ /1385669 44 80 1010ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ଲଲାଟେକଶରୀ ସାହୁ JTV1551332

ପ ୁ /1385670 43 80 1011ଲଲାଟ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନି ସାହୁ OR/06/043/152352
ପ ୁ /1385671 40 80 1012ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/152353
ୀ /1385672 38 80 1013କୁ ଳା ସାହୁ ସା ଉେମଶ ସାହୁ YVY0070235
ୀ /1385673 36 80 1014ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0070243

ପ ୁ /1385674 40 80 1015ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YVY0500579
ୀ /1385675 40 80 1016ରଶିତା ସାଇଁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0500587
ୀ /1395676 65 80 1017ପମିଳା େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/152355

ପ ୁ /1395677 43 80 1018ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା JTV1506500
ୀ /1395678 34 80 1019ମମତା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା JTV2441962

ପ ୁ /1405679 76 80 1020ନେର  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/043/152359
ୀ /1405680 67 80 1021ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ନେର  କମୁାର ମହାରଣା OR/06/043/152360
ପ ୁ /1405681 66 80 1022ରବି  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/043/152361
ୀ /1405682 62 80 1023ଶରଳା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/043/152362
ପ ୁ /1405683 43 80 1024ମାନସ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ରବି  କମୁାର ମହାରଣା JTV1505080
ୀ /1405684 35 80 1025ର ିତା ମହାରଣା ସା ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା JTV2390805
ୀ /1405685 47 80 1026ସିତାରାଣୀ ମହା ି ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ମହା ି YVY0659094
ୀ /1405686 43 80 1027ମମତା ସାହୁ ସା ପାଣକୃ  ସାହୁ JTV2392181
ପ ୁ /1405687 47 80 1028ପାଣକୃ  ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ JTV2441939
ପ ୁ /1405688 43 80 1029ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୁ YVY0275487
ୀ /1415689 39 80 1030ସସିତା ମହାରଣା ସା ସେୁରନ୍ ମହାରଣା JTV1712447
ୀ /1425690 40 80 1031ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ଶୀଧର ସିଂ JTV2392355
ୀ /1425691 35 80 1032ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ସନୁାକର ସାହୁ JTV2391860
ପ ୁ /1425692 43 80 1033ଶୀଧର ସିଂ ପି ନାଥ ସିଂ JTV2392363
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ୀ /1435693 52 80 1034ନୟନା ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ JTV1635234
ୀ /1445694 22 80 1035େସାନାଲୀ ମହାପାତ ସା ପିୟନାଥ ପ ା YVY1215730

ପ ୁ /1445695 53 80 1036ଚି ର ନ ପ ା ପି େଗୗରା  ପ ା JTV1627314
ୀ /1445696 48 80 1037ଲକ୍ଷୀପୀୟା ପ ା ସା ଚି ର ନ ପ ା JTV1627306
ୀ /1455697 29 80 1038ଜଶସିନୀ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0659417

ପ ୁ /1455698 60 80 1039ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ OR/06/043/150410
ପ ୁ /1455699 42 80 1040କାଳ ି ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ JTV1627173
ପ ୁ /1465700 43 80 1041ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ JTV1659077
ୀ /1475701 24 80 1042େସୗଯଯ୍ର୍ା ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ YVY1073063

ପ ୁ /1475702 51 80 1043ଶୀବ  ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/150528
ପ ୁ /1495703 43 80 1044ବିକମ ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା JTV1629682
ପ ୁ /1505704 52 80 1045ଅ ଯ଼ଯ୍ର୍ାମି ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0888842
ୀ /1505705 29 80 1046େଶାଭାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅ ଯ଼ଯ୍ର୍ାମି ଦାସ YVY0888495

ପ ୁ /1505706 58 80 1047ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାପାଳ କୃ  ସାହୁ JTV2533719
ୀ /1505707 49 80 1048କ ନା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ JTV2534097

ପ ୁ /1505708 36 80 1049ସି ାଥର୍  େଶଖର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ JTV2533743
ୀ /1505709 25 80 1050ସତିୃସଧୁା ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ YVY0962761

ପ ୁ /1505710 90 80 1051ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାହୁ YVY0203620
ପ ୁ /1505711 47 80 1052ଶୀକା  ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ YVY0203638
ପ ୁ /1505712 45 80 1053ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ YVY0203646
ୀ /1505713 39 80 1054ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ YVY0203612
ୀ /1515714 50 80 1055େସୗଦାମିନୀ ମିଶ ସା ରାେଜ  ମିଶ JTV2533776
ୀ /1525715 52 80 1056ମିନତୀ ନାୟକ ସା କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ YVY0070276

ପ ୁ /1535716 36 80 1057ପରମାନ  ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY0070284
ପ ୁ /1545717 34 80 1058ଅନିଲ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ପରିଡା JTV2534071
ପ ୁ /1555718 41 80 1059ଗେଣଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ପି ଳ ରାଉତ JTV2533727
ପ ୁ /1565719 41 80 1060ସେୁରଶ ପଧାନ ପି େକଶବ ପଧାନ YVY0070292
ପ ୁ /1585720 75 80 1061ନିର ନ ଦାଶ ପି ଗରୁଡା ନ  ଦାଶ JTV2533677
ୀ /1585721 67 80 1062େହମଲତା ଦାଶ ସା ନିର ନ ଦାଶ JTV2533990

ପ ୁ /1585722 48 80 1063ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ JTV2534089
ପ ୁ /1585723 48 80 1064ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ JTV2533735
ପ ୁ /1585724 45 80 1065ପଦି  କମୁାର ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ JTV2533818
ୀ /1585725 35 80 1066ରୁନମୟି ଦାଶ ସା ପଦି  କମୁାର ଦାଶ YVY0500603
ୀ /1585726 46 80 1067େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ତିପାଠି ସା ପଫଲୁ କମାର ଦାଶ JTV2533693
ୀ /1595727 35 80 1068କବିତା ମଲିକ ସା ଭାଗବତ ମଲିକ YVY0935239

ପ ୁ /1605728 23 80 1069େସୗମଯ୍ ର ନ ବାରିକ୍ ପି ସେୁର  ବାରିକ୍ YVY1012228
ପ ୁ /1605729 36 80 1070କ୍ଷୀେରାଦ ପଧାନ ପି ଆତର୍  ପଧାନ YVY1012152
ପ ୁ /1605730 64 80 1071ବିଜୟ କିେଶାର ସାହୁ ପି ତାେରଶର ସାହୁ YVY0203653
ପ ୁ /1605731 33 80 1072ଶୀ ହରେମାହନ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କିେଶାର ସାହୁ JTV2533701
ୀ /1605732 25 80 1073ସସିୁତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କିେଶାର ସାହୁ YVY1012178
ୀ /1605733 54 80 1074ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କିେଶାର ସାହୁ YVY0203661
ପ ୁ /1615734 72 80 1075ଦୁଲଭ ଚ  େଜନା ପି ହଜାରୀ େଜନା YVY0697441
ୀ /1615735 67 80 1076ଅନସୟୂା େଜନା ସା ଦୁଲଭ ଚ  େଜନା YVY0697458
ୀ /1615736 37 80 1077ଦି ୀ େଜନା ପି ଦୁଲଭ ଚ  େଜନା YVY0697466

ପ ୁ /1615737 33 80 1078ଅ ିତ ମଲିକ ପି ସଶୁଲି ଚ  ମଲିକ JTV2533685
ପ ୁ /1635738 56 80 1079ଅେଲଖ ମଲିକ ପି ଗେୁନ  ମଲିକ YVY0070300
ୀ /1635739 46 80 1080େକତକୀ ମଲିକ ସା ଅେଲଖ ମଲିକ YVY0732545
ୀ /1635740 51 80 1081ଜୟଶୀ ମଲିକ ସା ସଶୁୀଲ ଚ  ମଲିକ YVY0837328

ପ ୁ /1655741 34 80 1082ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ମା େଲାଭାମଣୀ ନାୟକ YVY0070318
ୀ /1665742 49 80 1083ମାନସୀ ଦାସ ସା ମନୂାଏଲ ମହା ି YVY1215904
ପ ୁ /1665743 77 80 1084ଶବି ପସାଦ ମହା ି ପି ବୀର କିେଶାର ମହା ି YVY0659003
ୀ /1665744 72 80 1085ପିୟମଦା ମହା ି ସା ଶବି ପସାଦ ମହା ି YVY0659011
ୀ /1665745 47 80 1086ରଶୀବାଳା ମହା ି ସା ବରଦା ପସନନ୍ ମହା ି YVY0659300
ପ ୁ /1665746 42 80 1087ମିଗର୍ାଲ ମହା ି ପି ଶବି ପସାଦ ମହା ି YVY0070326
ୀ /1675747 26 80 1088ପି ି  ମ ୁ ା ସା ରତନା ମ ୁ ା YVY1077320
ପ ୁ /1675748 33 80 1089ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY0070334
ପ ୁ /1675749 32 80 1090ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0070342
ୀ /1685750 75 80 1091େରଖାରାଣୀ ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ MDL1493600
ପ ୁ /1685751 53 80 1092ହୃଷିେକଶ ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ MDL1492586
ପ ୁ /1685752 49 80 1093ରେମଶ ଚ  ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ MDL1493675
ୀ /1685753 42 80 1094େହମାଲିନି ଦାଶ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାଶ MDL1493683
ୀ /1685754 66 80 1095ସେୁଲାଚନା େଦଇ ସା ହରି ନାୟକ YVY0387902
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ପ ୁ /1685755 81 80 1096ହରି ନାୟକ ପି ସାଗର ନାୟକ YVY0387894
ୀ /1685756 48 80 1097ଝୁନୁ ନାୟକ ସା କବି ନାୟକ YVY0387928

ପ ୁ /1685757 44 80 1098ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY0387910
ୀ /1685758 39 80 1099ଅନିଶା ନାୟକ ସା ଶେୁରଶ ନାୟକ YVY0500488
ୀ /1685759 32 80 1100ମିନତୀ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY0500470

ପ ୁ /1695760 77 80 1101ସବର୍ ଜିତ େଚୗଧରୁୀ ପି େଚୖତର େଚୗଧରୁୀ YVY0500504
ପ ୁ /1695761 37 80 1102ଅମିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସବର୍ ଜିତ େଚୗଧରୁୀ YVY0500496
ୀ /1695762 61 80 1103ଉମିର୍ଳା େଦବି ସା ସବର୍ ଜିତ େଚୗଧରୁୀ YVY0500512

ପ ୁ /1705763 69 80 1104ଉ ମ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YVY0500355
ୀ /1705764 68 80 1105ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଉ ମ ଦାସ YVY0500363
ୀ /1705765 36 80 1106ସଜୁାତା ଦାସ ପି ଉ ମ ଦାସ YVY0500348

ପ ୁ /1705766 35 80 1107ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଉ ମ ଦାସ YVY0500330
ୀ /1705767 31 80 1108ଅଂକିତା ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY0500322
ୀ /1705768 31 80 1109ସସିତା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ YVY0500678
ୀ /1715769 32 80 1110ରୀନା ବାରିକ ସା ବି. େଶାେଭନ କମୁାର YVY0742973
ୀ /1715770 30 80 1111େସନ୍ହସିତା ଚକବ ର୍ୀ ମା ଶୀବାନି ଚକବ ର୍ୀ YVY0659458
ୀ /1715771 20 80 1112ନିଟାଶା ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YVY1283167

ପ ୁ /1715772 54 80 1113ରଜତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ JGN2734556
ପ ୁ /1715773 28 80 1114ରୀତାଂଶ ୁରୁତୁପ ର୍ ମହାପାତ ପି ର ନ ମହାପାତ YVY0742965
ପ ୁ /1715774 28 80 1115ଅନିଲ ମହାରଣା ପି ଅନୁ ମହାରଣା YVY0659136
ପ ୁ /1895775 45 80 1116ଭାଗବତ ମଲିକ ପି ବଟୁ ମଲିକ YVY0935288
ୀ /2185776 36 80 1117ବନିତା ମହାରଣା ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା YVY1012202
ୀ /2185777 36 80 1118ବନିତା ମହାରଣା ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା YVY1012244

ପ ୁ /2215778 23 80 1119ପୀତମ ମହାରଣା ପି ମାନସ ମହାରଣା YVY1299973
ୀ /2465779 33 80 1120ମମତା ମଖୁୀ ସା ସଂଜୟ ମଖୁୀ YVY1278290
ୀ /2465780 21 80 1121ଜେସାଦା େସଠୀ ସା ମେନାର ନ େସଠୀ YVY1277730
ୀ /5415781 39 80 1122ପମିତା ପ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ପ ନାୟକ YVY1106418
ୀ /711/A5782 23 80 1123ଶୀତଲ ସନ୍ି ା ମହାରନା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରନା YVY1305697
ୀ /9995783 40 80 1124ଶ ୀ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ବାବୁ YVY0861393
ୀ /9995784 27 80 1125ସଲମା େବଗମ ପି େସକ ସାବିର YVY0861484
ୀ /9995785 64 80 1126ରଓସନାରା େବଗମ ସା ଆବିନ ହୁେସନ YVY0861427
ୀ /9995786 48 80 1127ହାବିରା େବଗମ ସା େସକ ତଇୟବ YVY0861401
ୀ /9995787 41 80 1128ଚୁମକି େବଗମ ସା ରାଜୁ ଖାନ YVY0861419
ୀ /9995788 27 80 1129ରିଜିୱାନା େବଗମ ପି ନୁରୁଲ ହବ YVY0861450

ପ ୁ /9995789 38 80 1130ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା YVY0861492
ୀ /9995790 53 80 1131ସଲମା ବିବି ସା େସକ ୟାକଦୁ YVY0861435
ୀ /9995791 53 80 1132ସଲମା ବିବି ସା େସକ ୟାକଦୁ YVY0861443
ୀ /9995792 38 80 1133ସବିତା ଫଲୁନଟନ ସା ଜନ େଲାସନ ଫଲୁନଟନ YVY0861468

ପ ୁ /9995793 46 80 1134ସଂଜିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହାଡିବ ୁ ମହାପାତ YVY0861500
ପ ୁ /9995794 46 80 1135କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନଜିଲ ନାୟକ YVY0861518
ପ ୁ /9995795 29 80 1136େସକ ରହିଦ ପି େସକ ସାବିର YVY0861476
ପ ୁ /9995796 26 80 1137ପତୀକ କମୁାର ରଥ ପି ପଦୀ  କମୁାର ରଥ YVY0816421
ପ ୁ /9995797 34 80 1138ସମୁନ ରାଉତ ପି ଅଭିରାମ ରାଉତ YVY0861526
ୀ /9995798 37 80 1139ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା େତେଜଶର ସାହୁ YVY0935262

ପ ୁ /247-75799 54 80 1140ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YVY1115617
ୀ /267-75800 19 80 1141ଶୀତଲ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YVY1291111
ୀ /999995801 48 80 1142ପଣୁିର୍ମା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY1108778
ୀ /229/13765802 50 80 1143ମାନସୀ ଦାସ ସା ମନୁାଏଲ ମହା ି YVY1012236

ପ ୁ /229/13765803 50 80 1144ମନୁାଏଲ ମହା ି ପି ଶବି ପସାଦ ମହା ି YVY0659045
ପ ୁ /C2075804 35 80 1145ଅଜିତ ର ନ ସାହୁ - ମଳୟ ର ନ ସାହୁ 
ପ ୁ /6195805 48 80 1146ବିମଳ କୃ ା ମିଶା ପି ବିପଚରଣ ମିଶା YVY1312883
ୀ /535806 30 80 1147ସନୁୀତା ମଦର୍ରାଜ ସା େସାମନାଥ ମହାରଣା YVY1325174
ୀ /225807 25 80 1148ପଜୁରାଣୀ ସାଇଁ ସା ରବୀ  କମୁାର ସାଇଁ YVY1325224
ପ ୁ /965808 20 80 1149ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ମହାରଣା ପି ପଭାତ ଚଦ ମହାରଣା YVY1325232
ପ ୁ /1225809 19 80 1150ଅଭୀେସକ ସାହୁ ପି ପସା  କମୁାର ସାହୁ YVY1325240
ପ ୁ /1225810 19 80 1151ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1325257
ୀ /485811 20 80 1152ସସୀତା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ମହାରଣା YVY1325265
ୀ /955812 19 80 1153ସମିୁତା ମହାରଣା ସା ରୀେତଶ ସାହୁ YVY1325273
ୀ /1335813 20 80 1154େସାନାଲିସା ମହାରଣା ପି ସଧୁୀର କମୁାର ମହାରଣା YVY1325281
ୀ /8895814 21 80 1155େସାନାଲୀ ମହାରଣା ପି ଜୀେତନ କମୁାର ମହାରଣା YVY1325299
ୀ /8895815 19 80 1156ରୂପାଲୀ ମହାରଣା ପି ବୀେରନ କମୁାର ମହାରଣା YVY1325307
ୀ /8895816 22 80 1157ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ରଶ ିର ନ ମହାରଣା YVY1325315
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ୀ /8895817 22 80 1158ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ରଶି ର ନ ମହାରଣା YVY1325323
ୀ /8895818 28 80 1159ସଭୁଶୀ ମହାରଣା ସା କିେଶାର ଚଂଦ ମହାରଣା YVY1325331
ୀ /205819 27 80 1160ସପୁଭା ମଲିକ ସା ବିେବକାନଂଦ ଭଂଜ YVY1325349

ପ ୁ /1445820 25 80 1161ସାଈ ର ନ ପ ା ପି ଚିଉର୍ ର ନ ପ ା YVY1328525
ୀ /1125821 21 80 1162େସନ୍ହା ମହାରଣା ପି ପକାଶ ଚ  ମହାରଣା YVY1328665
ୀ /955822 24 80 1163ଶଭୁଶୀ ମହାରଣା ସା ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ YVY1328673

ପ ୁ /3585823 18 80 1164େସୗମଯ୍ା ର ନ ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି YVY1334804
ପ ୁ /1445824 18 80 1165ସତଯ୍ ର ନ ପ ା ପି ଚି  ର ନ ପ ା YVY1334978
ୀ /BARIK SA5825 20 80 1166େମାନାଲି େଲ ା ପି ଅମିୟ କମୁାର େଲ ା YVY1337526
ୀ /795826 22 80 1167ପଜୁା ମହାରଣା ସା ଶେୁଭ ୂ ମହାରଣା YVY1341528
ୀ /015827 20 80 1168େଶତା ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି YVY1349943
ୀ /Plot no.5828 18 80 1169େଦେବାଲୀନା େସଠୀ ପି ମାକର୍  େସଠୀ YVY1350024
ୀ /BARIK SA5829 20 80 1170ଟ୍ଵି ିଲ୍ େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା YVY1350818
ୀ /BARIK SA5830 30 80 1171ଦି ିମୟୀ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YVY1350826

ପ ୁ /BIDYADHA5831 21 82 1ଅନୀଲୀ ବାରିକ ପି ସଧୁାଂସ ୁବାରିକ YVY1273663
ପ ୁ /BIDYADHA5832 21 82 2ପୀତମ େଲ ା  ପି ଦାସରଥି େଲ ା YVY1273564
ୀ /BIDYADHA5833 20 82 3ପଲବୀ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YVY1273895
ୀ /Bidyadha5834 19 82 4ସଭୁଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ପି ରବୀ  ସିଂହ YVY1284959
ୀ /Goutam Na5835 24 82 5ତନୁଜା େମାହ ି ପି ମାନସ ର ନ େମାହ ି YVY1256494
ୀ /House no5836 23 82 6ନିରୂପମା ମାଝୀ ପି ଗଦାଧର ମାଝୀ YVY1305226
ୀ /Kespur5837 21 82 7ଅ ିତା ମହାରଣା ପି ପହଲାଦ ମହାରଣା YVY1290865
ୀ /015838 23 82 8ସଂକୁ ଳା ସାହୂ ସା ଚିନୟ ସାମଲ YVY1153857
ୀ /15839 41 82 9ପଭାସିନୀ ବାରିକ ସା ପଦୀ  କମୁାର ବାରିକ YVY0662494

ପ ୁ /15840 47 82 10ଅଫଶର ଖଁା ପି ନାଜିର ଖଁା YVY0662478
ୀ /15841 34 82 11ଏନ୍. ସାତୀ ସା ଏମ୍. ଗେଣଷ YVY0661918
ୀ /25842 24 82 12ସାଗତିକା େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା YVY1043363

ପ ୁ /25843 40 82 13ସ ୟ ମାଝୀ ପି ନିଧୀ ମାଝୀ YVY0662825
ୀ /25844 34 82 14ମାନିନୀ ମାଝି ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମାଝି YVY0661454
ୀ /25845 29 82 15େସାନୀ ମାଝୀ ସା ସ ୟ ମାଝୀ YVY0662791
ୀ /35846 58 82 16ପଟିୁ ମାଝି ସା ଉେପ  ମାଝି YVY0661447

ପ ୁ /35847 33 82 17ସେରାଜ ମାଝୀ ପି େଗାକଳିୁ ମାଝୀ YVY0661249
ୀ /35848 49 82 18ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ବିରଜା ନ ନ ମିଶ YVY0661611

ପ ୁ /35849 70 82 19କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା YVY0701938
ୀ /45850 27 82 20ଝୁନି ମାଝି ସା ରତିକା  ସାମଲ YVY0662023

ପ ୁ /45851 59 82 21େକଶବ ଚ  ସାମଲ ପି କଳୁମଣୀ ସାମଲ YVY0661637
ପ ୁ /45852 34 82 22ଇତିକା  ସାମଲ ପି େକଶବ ଚ  ସାମଲ YVY0661496
ୀ /55853 38 82 23ଚୁନୀ ସାମଲ ପି ବରଜୁ ସାମଲ YVY0661272
ୀ /55854 30 82 24ଲକ୍ଷିପିୟା ସାମଲ ସା ଦିବାକର ସାମଲ YVY0662692

ପ ୁ /65855 34 82 25କନୁା ସାମଲ ପି ପାଣ ୁସାମଲ YVY0719856
ୀ /75856 61 82 26ଧନି ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ YVY0662304
ୀ /75857 41 82 27ଝିଲି ଦାସ ସା ବାବୁ ଦାସ YVY0662130
ୀ /75858 29 82 28ଶଶୀ ମାଝି ସା ରୁନିଆ ମାଝି YVY0662817
ୀ /75859 28 82 29ଅନୀତା ସାମଲ ସା କନୁୀଆ ସାମଲ YVY0662635

ପ ୁ /85860 65 82 30ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି ଶତୃଘନ୍ ପଧାନ YVY0701912
ୀ /85861 54 82 31ସ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ YVY0701961
ୀ /85862 34 82 32ରୂପା ସାମଲ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାମଲ YVY0661090
ୀ /95863 27 82 33ପ ୂ ିର୍ମା େଜନା ପି ନେର  ନାଥ େଜନା YVY0719864
ୀ /105864 25 82 34େସ ତା ମହାରଣା ପି ସଜୁନ୍ କମୁାର୍ ମହାରଣା YVY1281161
ୀ /115865 30 82 35ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YVY0743039
ୀ /125866 29 82 36ଗାୟତୀ ସିଂ ପି ଶକୁରୁା ସିଂ YVY0661462
ୀ /135867 28 82 37ଡଲି ବାରିକ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ବାରିକ YVY0701953
ୀ /135868 29 82 38ଗାୟତୀ ଚକବ ର୍ୀ ସା ପାେଣଶ ଚକବ ର୍ୀ YVY0719849
ୀ /145869 33 82 39ଦି ୀମୟୀ ଦାସ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0662833
ୀ /155870 27 82 40ମିନତି ପ ା ପି ଅଭିରାମ ପ ା YVY0662569
ୀ /165871 76 82 41ଉଷା ବାଇଜଲ ସା ମନିୁଶର ଚ  ବାଇଜଲ YVY0661207
ପ ୁ /175872 30 82 42ପଦୀପ ବାରିକ ପି ରେମଶ ଚ  ବାରିକ YVY0661223
ପ ୁ /175873 28 82 43ପକାଶ ବାରିକ ପି ରେମଶ ଚ  ବାରିକ YVY0661033
ୀ /185874 27 82 44ମାମନିୁ ବାରିକ ପି ଲି ରାଜ ବାରିକ YVY0662684
ପ ୁ /195875 60 82 45ଚକଧର େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା YVY0661322
ପ ୁ /195876 31 82 46ସଶୁା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ପ ନାୟକ YVY0661165
ୀ /205877 28 82 47ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ଅମିତ ବାରିକ YVY0661108
ପ ୁ /215878 28 82 48ସି ାଥର୍  େଶଖର ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YVY0661363
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ୀ /225879 62 82 49ଲାବଣଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା YVY0661371
ୀ /225880 32 82 50ଅନିତା େବେହରା ସା ପଭତ େବେହରା YVY0661348
ୀ /235881 87 82 51କିରଣବାଳା ପ ା ସା ନିତଯ୍ାନ  ପ ା OR/06/043/158416
ୀ /235882 62 82 52ପଭାତନଳିନୀ ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା OR/06/043/158418
ୀ /235883 33 82 53ପନୁମ ପ ା  - ସାରଦା ପସାଦ ଦାଶ ଦାଶ JTV2536316

ପ ୁ /245884 29 82 54ନିରାକାର େଲ ା ପି ଅଭୟ କମୁାର େଲ ା YVY0719815
ୀ /255885 37 82 55ଚିନୟୀ େଲ ା ସା ତପାସ କମୁାର େଲ ା YVY0661314
ୀ /255886 28 82 56ଝୁମି ମାଝି ପି ସା ି େଦଇ YVY0777839
ୀ /265887 27 82 57ମନସିନୀ େଲ ା ପି ଦାଶରଥି େଲ ା YVY0661355
ୀ /265888 24 82 58ତପସିନୀ େଲ ା ପି ଦାଶରଥି େଲ ା YVY0963207

ପ ୁ /275889 32 82 59ରଶି ର ନ େଲ ା ପି ଜିେତନ େଲ ା YVY0662726
ୀ /275890 27 82 60ସସିତା େଲ ା ପି ଅନିଲ କମୁାର େଲ ା YVY0661389

ପ ୁ /275891 25 82 61ସବଯ୍ସାଚି େଲ ା ପି ଅକ୍ଷୟ େଲ ା YVY0963215
ପ ୁ /285892 52 82 62ସଂଜିବ େଲ ା ପି ଉଦୟ ନାଥ େଲ ା YVY0701946
ପ ୁ /285893 27 82 63ସଭୁମ େଲ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା YVY0719872
ୀ /295894 27 82 64ରଶିତା ଖୁ ିଆ ପି ରାମ ଚ  ଖୁ ିଆ YVY0661397

ପ ୁ /305895 38 82 65େଦୖତାରୀ ବାରିକ ପି େଦବରାଜ ବାରିକ YVY0701904
ୀ /305896 33 82 66ସନୁତା ବାରିକ ସା େଦୖତାରୀ ବାରିକ YVY0701920
ୀ /315897 36 82 67ସାଗରୀକା େଲ ା ସା ପବିର କମୁାର େଲ ା YVY0661868
ୀ /315898 30 82 68ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପଧାନ ସା ବିଶଜୀତ େଲ ା YVY0661181

ପ ୁ /315899 21 82 69ପଶା  ପଧାନ ପି ପତାପ  ଚ  ପଧାନ YVY1152743
ପ ୁ /325900 30 82 70ଜୟ  କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0661439
ୀ /335901 34 82 71ପଭାସିନୀ ବାରିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ YVY0661561

ପ ୁ /345902 27 82 72ବିକାଶ ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0661405
ପ ୁ /355903 27 82 73ଶୀଧର ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ YVY0661736
ପ ୁ /365904 30 82 74ସିପନୁ ବାରିକ ପି ନୀଳମଣୀ ବାରିକ YVY0661413
ୀ /375905 33 82 75ସମିୁତା ସାହୁ ସା ରମାକା  ସାହୁ YVY0660928
ୀ /385906 27 82 76େରାଜାଲିନ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁର  ନାଥ େସଠୀ YVY0743047

ପ ୁ /385907 31 82 77ରାେକଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବି  ନାଥ େସଠୀ YVY0662601
ୀ /395908 24 82 78ମଧସିୁତା ସାହୂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୂ YVY1153816
ୀ /395909 22 82 79ସଚୂୀସିତା ସାହୂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୂ YVY1153733

ପ ୁ /395910 21 82 80ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY1152693
ପ ୁ /395911 42 82 81ବିଶକମର୍ା ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ସାହୁ JTV1597103
ୀ /405912 36 82 82ଚୁମକୁୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0313411
ୀ /415913 23 82 83ମନିସା େଚୖଧରୁୀ ପି ମେନାଜ େଚୖଧରୁୀ YVY1012558

ପ ୁ /415914 45 82 84ଅେନାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଜ  େଚୗଧରୁୀ JTV2395572
ୀ /415915 35 82 85ପ ୂ ିର୍ମା େଚୗଧରୁୀ ସା ବେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁା YVY0388447

ପ ୁ /415916 68 82 86ରାେଜ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଧେନଶର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154623
ପ ୁ /415917 62 82 87ସେରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଜଂଦ ନାଥ େଚୗଧରୁୀ YVY1197623
ୀ /415918 57 82 88ଉମିର୍ଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ରାେଜ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154624
ୀ /415919 54 82 89େପମଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅମର କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154622
ୀ /415920 52 82 90ସନୁ ା େଚୗଧରୁୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154626
ୀ /415921 49 82 91ନମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ମେନାଜ େଚୗଧରୁୀ JTV2395978
ୀ /415922 38 82 92ଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଅେନାଜ େଚୗଧରୁୀ JTV2395812
ୀ /415923 31 82 93ଅମିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅମର କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0275982
ୀ /415924 30 82 94ଉଜାଲା େଚୗଧରୁୀ ପି ରାେଜ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0275974

ପ ୁ /415925 28 82 95ସାଥର୍କ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0504654
ୀ /415926 28 82 96ସମିୁତା େଚୗଧରୁୀ ସା ରଘନୁାଥ େଚୗଧରୁୀ YVY0963256

ପ ୁ /415927 54 82 97ମେନାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଜ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154627
ପ ୁ /415928 47 82 98ବେନାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଜ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154630
ପ ୁ /415929 43 82 99ରଘନୁାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅକ୍ଷୟ େଚୗଧରୁୀ YVY0071894
ପ ୁ /415930 32 82 100ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାେଜ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0071886
ପ ୁ /435931 65 82 101ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୀନବ ୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154639
ପ ୁ /435932 60 82 102ପସନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୀନବ ୁ େଚୗଧରୁୀ YVY0071902
ୀ /435933 59 82 103ପମିଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ପସନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154643
ୀ /435934 55 82 104ବିଦଯ୍ଲୁତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅକ୍ଷୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154640
ୀ /435935 39 82 105ପିତୀ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ପସନନ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/125052
ୀ /435936 38 82 106ମାନସ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ସା ଅକ୍ଷୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154642
ପ ୁ /435937 36 82 107ଚିନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ପସନନ୍ େଚୗଧରୁୀ JTV1712280
ୀ /445938 39 82 108ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0388512
ପ ୁ /445939 62 82 109ଗୟାଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ଗିରିଧାରୀ େଚୗଧରୁୀ JTV2395929
ୀ /445940 58 82 110ସାବିତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଗୟାଧର େଚୗଧରୁୀ JTV2396331
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ପ ୁ /445941 42 82 111ସନୁୀଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ JTV2394583
ୀ /445942 34 82 112ସଂଘମିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଗୟାଧର େଚୗଧରୁୀ JTV2396067

ପ ୁ /445943 33 82 113ରାେକଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଗୟାଧର େଚୗଧରୁୀ JTV2396596
ପ ୁ /445944 33 82 114ରାେଜଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଭାଗିରଥି େଚୗଧରୁୀ JTV2394997
ୀ /445945 30 82 115ସାଗତୀକା େଚୗଧରୁୀ ପି ଭାଗିରଥୀ େଚୗଧରୁୀ YVY0504662

ପ ୁ /445946 75 82 116ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ଜୟରାମ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154671
ୀ /445947 70 82 117ପଭାବତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154672

ପ ୁ /445948 49 82 118ଅନିଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154940
ୀ /445949 49 82 119େବୖଜୟ ୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଭାଗୀରଥି େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154649

ପ ୁ /445950 44 82 120ଦିଲିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ YVY0838003
ପ ୁ /445951 41 82 121ଅଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି ବାଳକୃ  ଓଝା YVY0428458
ୀ /445952 38 82 122ମନୀଷା ଓଝା ସା ଅଜୟ ଓଝା YVY0275941
ୀ /455953 37 82 123େଜମା େଚୗଧରୁୀ ସା ରାମଚ  େଚୗଧରୁୀ YVY0071936
ୀ /455954 34 82 124ସଶିତା େଚୖଧରୁୀ ସା ରତନ େଚୖଧରୁୀ YVY0777904
ୀ /455955 33 82 125ପନୁମ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ ାନନ େଚୗଧରୁୀ JTV2396109
ୀ /455956 31 82 126େସାନମ୍ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ ାନନ େଚୗଧରୁୀ YVY0275990
ୀ /455957 29 82 127ନିଲମ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ ାନନ େଚୗଧରୁୀ YVY0504670

ପ ୁ /455958 67 82 128କୃ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଜୟିରାମ େଚୗଧରୁୀ YVY0332536
ପ ୁ /455959 65 82 129େଗାେଲଖ େଚୗଧରୁୀ ପି ଜୟିରାମ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154650
ୀ /455960 60 82 130ଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154678

ପ ୁ /455961 58 82 131ପ ାନନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଜୟିରାମ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154654
ୀ /455962 53 82 132କବିତା େଚୗଧରୁୀ ସା େଗାେଲଖ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154651
ୀ /455963 50 82 133କା ନ େଚୗଧରୁୀ ସା ପ ାନନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154655

ପ ୁ /455964 41 82 134ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାେଲଖ େଚୗଧରୁୀ JTV2394492
ପ ୁ /455965 38 82 135ରତନ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାେଲଖ େଚୗଧରୁୀ JTV1486273
ପ ୁ /455966 35 82 136େମାହନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ YVY0071944
ପ ୁ /455967 61 82 137ପତାପ ଚ  ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV1597244
ପ ୁ /455968 47 82 138ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା ପି ଜୟକୃ  େଜନା YVY0071951
ୀ /455969 38 82 139ସିଲା େଜନା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା YVY0071928
ୀ /465970 34 82 140ଦୂତିକା େଚୗଧରୁୀ ସା େମାହନ େଚୗଧରୁୀ YVY0963397

ପ ୁ /465971 41 82 141ରାମ ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର ନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV1597418
ପ ୁ /465972 72 82 142ଦାଶରଥୀ ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା YVY0388322
ୀ /465973 60 82 143େମନକୀ ମହାରଣା ସା ଦାଶରଥୀ ମହାରଣା YVY0388314

ପ ୁ /465974 58 82 144ରବି  ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/150516
ୀ /465975 56 82 145ବିଣାପାଣୀ ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା YVY0388330
ୀ /465976 39 82 146ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ଦାଶରଥି ମହାରଣା YVY0733436

ପ ୁ /465977 35 82 147ପକାଶ ମହାରଣା ପି ଦାଶରଥି ମହାରଣା JTV2533289
ୀ /465978 33 82 148ର ିତା ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା JTV2533297

ପ ୁ /465979 29 82 149ରାହୁଲ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YVY0388462
ୀ /465980 26 82 150ସଂଘମିତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା YVY0963405
ୀ /475981 34 82 151ରି ି  ମହାରଣା ସା ସ ୟ ମହାରଣା YVY0890343
ୀ /485982 51 82 152କନିୁ େଚୗଧରୁୀ ପି େନତାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154659

ପ ୁ /485983 40 82 153ସମୀର ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା JTV2394567
ପ ୁ /485984 53 82 154ଇଶର ଚ  ଓଝା ପି ନୃସିଂହ ଓଝା OR/06/043/154682
ୀ /485985 47 82 155ବୀଣାପାଣି ଓଝା ସା ଇଶର ଓଝା OR/06/043/154683

ପ ୁ /485986 29 82 156ରଘନୁାଥ ଓଝା ପି ଇଶର ଚ  ଓଝା YVY0388488
ପ ୁ /485987 27 82 157ବିଶନାଥ ଓଝା ପି ଇଶର ଚ  ଓଝା YVY0743054
ପ ୁ /495988 36 82 158ସ ିବକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି କିେଶାରଲାଲ େଚୗଧରୁୀ JTV2394591
ପ ୁ /495989 29 82 159ଅନୁପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0504688
ପ ୁ /495990 29 82 160ସତଯ୍ ପକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ହୀରାଲାଲ େଚୗଧରୁୀ YVY0661280
ପ ୁ /495991 28 82 161ସତଯ୍ ପତିଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ହୀରାଲାଲ େଚୗଧରୁୀ YVY0662585
ପ ୁ /495992 65 82 162ଅରୁଣ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଆନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154665
ପ ୁ /495993 62 82 163ହୀରାଲାଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ଆନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154663
ୀ /495994 60 82 164େପମଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154662
ୀ /495995 54 82 165ପେମାଦିନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ହୀରାଲାଲ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154664
ୀ /495996 52 82 166ନମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅରୁଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154666
ୀ /495997 60 82 167ନିରୁପମା େଜଠୀ ସା ନବ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/154687
ପ ୁ /495998 70 82 168ବଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ବୀରକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/154828
ପ ୁ /495999 66 82 169ନବକିେଶାର ମହାରଣା ପି ବୀରକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/154686
ୀ /496000 60 82 170ପଭାତୀ ମହାରଣା ସା ବଜ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/154685
ପ ୁ /496001 56 82 171ସଦାନ  ମହାରଣା ପି ବୀରକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/154688
ପ ୁ /496002 38 82 172ହରିହର ମହାରଣା ପି ବଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV1486620
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ପ ୁ /496003 36 82 173ନିହାର ର ନ ମହାରଣା ପି ନବ କିେଶାର ମହାରଣା JTV1715978
ୀ /496004 35 82 174ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ପି ବଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV2396075

ପ ୁ /496005 22 82 175ରତୀ କା  ମହରଣା ପି ସଦାନ  ମହରଣା YVY1083476
ୀ /496006 31 82 176ସ କୁ୍ତା ଓଝା ସା ଚ ନ କମୁାର ଓଝା YVY0332544

ପ ୁ /496007 50 82 177ମାନସ କମୁାର ରାମ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାମ YVY0661835
ୀ /496008 50 82 178ଧରତୀ ରାମ ସା ମାନସ କମୁାର ରାମ YVY0661694
ୀ /496009 39 82 179ଗୀତା ଳୀ ରାଉତ ସା ସେଦଇ ସାହାଣୀ YVY0661652
ୀ /496010 30 82 180ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ନିହାର ର ନ ମହାରଣା YVY1083500
ୀ /496011 42 82 181ଯେଶାଦା ସାହୁ ସା େକଶବ ଚ  ସାହୁ JTV1486331

ପ ୁ /506012 64 82 182ଧୀେର  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପ ନାୟକ JTV2396646
ୀ /506013 59 82 183ସଷୁମା ପ ନାୟକ ସା ଧୀେର  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2396638
ୀ /506014 38 82 184ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ପି ଧିେର  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2394922

ପ ୁ /506015 36 82 185ରାମକୃ  ପ ନାୟକ ପି ଧୀେର  ପ ନାୟକ JTV2396232
ପ ୁ /516016 28 82 186ହିମାଂଶ ୁମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରଣା YVY1043389
ୀ /526017 92 82 187ଚ ାବତୀ ଓଝା ସା କ ରୁୀ ଓଝା OR/06/043/154692

ପ ୁ /526018 65 82 188ରାଜକିେଶାର ଓଝା ପି କ ରୁୀ ଓଝା OR/06/043/154695
ପ ୁ /526019 56 82 189ନବ କିେଶାର ଓଝା ପି କ ରୁୀ ଓଝା OR/06/043/154697
ୀ /526020 48 82 190ସାବିତୀ ଓଝା ସା ନବ କିେଶାର ଓଝା YVY0332551

ପ ୁ /526021 48 82 191ବଜକିେଶାର ଓଝା ପି କ ରୁୀ ଓଝା OR/06/043/154696
ୀ /526022 44 82 192ଗୀତା ଳୀ ଓଝା ସା ବଜ କିେଶାର ଓଝା YVY0697631

ପ ୁ /526023 39 82 193ଚ ନ ଓଝା ପି ମରୂଲୀଧର ଓଝା JTV1486265
ପ ୁ /526024 38 82 194ର ନ ଓଝା ପି ମରୂଲୀଧର ଓଝା JTV1486653
ପ ୁ /526025 36 82 195ତପନ କମୁାର ଓଝା ପି ମରୂଲୀଧର ଓଝା JTV2395366
ୀ /526026 31 82 196ସଂଯକୁ୍ତା ଓଝା ସା ଚ ନ କମୁାର ଓଝା YVY0661470
ୀ /536027 71 82 197କା ନ ଓଝା ସା ନକଳୁ ଓଝା OR/06/043/154700

ପ ୁ /536028 30 82 198ସମୁନ ଓଝା ପି ସକୁା ୀ ଓଝା YVY0504795
ପ ୁ /536029 29 82 199ବିଶ ର ନ ଓଝା ପି ରବି  କମୁାର ଓଝା YVY0661421
ପ ୁ /536030 27 82 200େଲାକନାଥ ଓଝା ପି ସକୁା ୀ ଓଝା YVY0719831
ୀ /536031 24 82 201ପଜୂା ଓଝା ପି ରବି  ଓଝା YVY0963306

ପ ୁ /546032 46 82 202େକଦାର ଓଝା ମା କା ନ ଓଝା YVY0746701
ୀ /546033 42 82 203ଝିଲି ଓଝା ସା େକଦାର ଓଝା JTV2396083
ୀ /556034 84 82 204ସଭୁଦା ଓଝା - କଳୁମଣି ଓଝା OR/06/043/154703

ପ ୁ /556035 75 82 205ଜଗନନ୍ାଥ ଓଝା ପି ସଦାଶବି ଓଝା OR/06/043/154711
ପ ୁ /556036 66 82 206ଭୀମେସନ ଓଝା ପି ସଦାଶବି ଓଝା OR/06/043/154713
ୀ /556037 66 82 207େମନକା ଓଝା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଓଝା OR/06/043/154712
ୀ /556038 58 82 208ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ଓଝା ସା ଭୀମେସନ୍ ଓଝା OR/06/043/154714

ପ ୁ /556039 56 82 209ନାରାୟଣ ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା OR/06/043/154704
ୀ /556040 53 82 210ର  ୁଓଝା ସା ନାରାୟଣ ଓଝା OR/06/043/154705
ୀ /556041 51 82 211କବିତା ଓଝା ସା ସଦୁଶର୍ନ ଓଝା JTV1486315

ପ ୁ /556042 49 82 212େକଶବ ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା OR/06/043/154708
ପ ୁ /556043 47 82 213ସଦୁଶର୍ନ ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା OR/06/043/154917
ପ ୁ /556044 45 82 214େଜଯ୍ାତିର ନ ଓଝା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଓଝା YVY0071985
ୀ /556045 45 82 215ସେୁଲାଚନା ଓଝା ସା େକଶବ ଓଝା JTV1486323

ପ ୁ /556046 43 82 216ଚ ର ନ ଓଝା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଓଝା JTV1652445
ପ ୁ /556047 38 82 217ବିଶର ନ ଓଝା ପି ଭୀମେସନ ଓଝା JTV1652551
ୀ /556048 37 82 218ଲକ୍ଷୀପିୟା ଓଝା ସା ଚି  ର ନ ଓଝା YVY0072017
ୀ /556049 36 82 219ପଭାତୀ ଓଝା ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ଓଝା JTV2394740
ୀ /556050 29 82 220ଲକ୍ଷୀପିୟା ଓଝା ପି ଭୀମେସନ େଲ ା YVY0504803

ପ ୁ /556051 22 82 221ଭା ର ଓଝା ପି େକସବ ଓଝା YVY1278050
ପ ୁ /566052 65 82 222ଅଭୟ ଚରଣ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/154513
ୀ /566053 60 82 223ମ ଶୁୀ ନାୟକ ସା ଅଭୟ ନାୟକ OR/06/043/154514
ପ ୁ /566054 37 82 224ପାଥର୍  ସାରଥୀ ନାୟକ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ନାୟକ YVY0313387
ପ ୁ /566055 34 82 225ସବଯ୍ସଚି ନାୟକ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ନାୟକ YVY0837997
ୀ /566056 32 82 226ନିଶପିଦା ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ YVY0276022
ୀ /566057 40 82 227ଆଶା ରାମାୟ ପଲୁଶଗୁ ି ସା ପାଥର୍  ସାରଥୀ ନାୟକ YVY0276014
ୀ /586058 23 82 228ଲକ୍ଷୀପିୟା େଚୗଧରୁୀ ପି କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY1083492
ପ ୁ /586059 76 82 229ଦିବାକର େଚୗଧରୁୀ ପି ବନମାଳୀ େଚୗଧରୁୀ JTV1486372
ପ ୁ /586060 56 82 230କ୍ଷୀେରାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିବାକର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154717
ପ ୁ /586061 54 82 231ନିର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିବାକର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154718
ୀ /586062 49 82 232େବୖଜୟ ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0203919
ୀ /586063 48 82 233ପ ୁ ଲତା େଚୗଧରୁୀ ପି ନିର ନ େଚୗଧରୁୀ YVY0203901
ପ ୁ /586064 43 82 234ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ଉେପ  ମହାରଣା JTV1486596
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ପ ୁ /596065 41 82 235ହରନାଥ ଅଧିକାରୀ ପି ବାଦଲ ଅଧିକାରୀ YVY0963363
ପ ୁ /596066 80 82 236ଉେପ  ନାଥ ଚକବ ିର୍ ପି ଯଦୁନାଥ ଚକବ ିର୍ OR/06/043/154731
ୀ /596067 70 82 237ଲିଲି ଚକବ ିର୍ ସା ଉେପ  ଚକବ ିର୍ OR/06/043/154733
ୀ /596068 32 82 238ଶଯ୍ାମଳୀ ଚକବ ର୍ୀ ପି ଉେପ  ନାଥ ଚକବ ର୍ୀ YVY0422469

ପ ୁ /616069 85 82 239ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/043/154734
ୀ /616070 70 82 240ଅନୁସୟୂା ଦାସ ସା ବିେନାଦ ଦାସ OR/06/043/154735

ପ ୁ /616071 52 82 241ସଜିୁତ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ OR/06/043/154737
ୀ /616072 39 82 242ସସିତା ଦାସ ସା ରଂଜିତ କମୁାର ଦାସ YVY0733303

ପ ୁ /616073 46 82 243ର ିତ ଦାଶ ପି ବିେନାଦ ଦାଶ OR/06/043/154738
ପ ୁ /616074 21 82 244ପୀତବାସ ସାମଲ ପି ମକ ୁସାମଲ YVY1152800
ୀ /626075 20 82 245ସନୁ ା ସାହୂ ପି ବିେଘନ୍ଶ୍ଵର ମହାରଣା YVY1277821

ପ ୁ /636076 75 82 246ଲି ରାଜ େବହୁରା ପି ଧଡି େବହୁରା OR/06/043/154757
ୀ /636077 72 82 247େଲାଭାବତି େବହୁରା ସା ଲି ରାଜ େବହୁରା OR/06/043/154758

ପ ୁ /636078 35 82 248ର ନ କମୁାର େବହୁରା ପି ଲି ରାଜ େବହୁରା JTV2394534
ୀ /636079 50 82 249ର ଲତା ମହା ି ସା ରଘନୁାଥ ମହା ି OR/06/043/154756
ୀ /666080 67 82 250େହମଲତା ପ ା ସା ପଭାକର ପ ା OR/06/043/154772

ପ ୁ /666081 49 82 251ପଦିପ କମୁାର ପ ା ପି ପଭାକର ପ ା OR/06/043/154773
ପ ୁ /666082 47 82 252ପତାପ େକଶରୀ ପ ା ପି ପଭାକର ପ ା OR/06/043/154774
ପ ୁ /666083 44 82 253ପେବାଧ ପ ା ପି ପଭାକର ପ ା OR/06/043/154858
ୀ /666084 39 82 254ଅନୁସୟୂା ଶତପଥୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YVY0276030

ପ ୁ /676085 36 82 255ଜିେତ  ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ JTV2394724
ପ ୁ /686086 55 82 256ଇସାଏଲ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ରମଜାଏ  OR/06/043/156540
ୀ /686087 50 82 257ଖତିଜା ବିବି ସା ଇ ାଏଲ ମହ ଦ OR/06/043/406627
ୀ /696088 86 82 258ସେରାଜିନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଜଟାଧାରୀ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154778

ପ ୁ /696089 59 82 259ପିନାକି ପସାଦ ଶବିନାରାୟଣ େଚୗ ପି ଜଟାଧାରୀ େଚୗଧରୁୀ YVY0821355
ପ ୁ /696090 91 82 260ଜଟାଧାରୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅନ  ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/154777
ୀ /696091 39 82 261ସପିୁୟା ସାହୁ ପି ଭରତଚ  ସାହୁ JTV2396042

ପ ୁ /696092 39 82 262ପଶା  ସାହୁ ପି ଭରତଚ  ସାହୁ JTV2396026
ୀ /696093 58 82 263ଅମିତ୍ ଶତପଥି ସା ପିନାକୀ େଚୖଧରୁୀ OR/06/043/406632

ପ ୁ /706094 61 82 264ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ ପି ହାଡିବ ୁ ବିଶାଳ OR/06/043/154783
ୀ /706095 54 82 265ମିତା ଳି ବିଶାଳ ସା ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ OR/06/043/406633

ପ ୁ /716096 68 82 266ଧରଣିଧର ନାୟକ ପି ଧବୃ ନାୟକ JTV1597152
ୀ /716097 60 82 267େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଧରଣିଧର ନାୟକ OR/06/043/154791

ପ ୁ /716098 58 82 268ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/06/043/406634
ପ ୁ /716099 48 82 269ଉ ବ ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/06/043/154792
ପ ୁ /716100 38 82 270ଧନ ୟ ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ନାୟକ JTV1597160
ପ ୁ /716101 36 82 271ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ନାୟକ JTV2395440
ପ ୁ /726102 67 82 272କପିେଳ  ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/043/154794
ୀ /726103 56 82 273ସନ୍ିଗଧା ମହାରଣା ସା କପିେଳ  ମହାରଣା OR/06/043/154795

ପ ୁ /726104 39 82 274ଗିରିଜା ଶ ର ମହାରଣା ପି କପିେଳ  ମହାରଣା JTV1621242
ପ ୁ /726105 35 82 275ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି କପିେଳ  ମହାରଣା JTV2442580
ପ ୁ /736106 69 82 276ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହାରଣା OR/06/043/406635
ୀ /736107 57 82 277ସରୁଭି ମହାରଣା ସା ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0983577
ୀ /746108 53 82 278େରାଜାଳିଆ କିେଡା ସା ଆଲବିନୁସ କଲୁୁ JTV1597319

ପ ୁ /746109 61 82 279ଆଲବିନୁସ କଲୁୁ ପି ଗାେବଲ କଲୁୁ JTV1597335
ପ ୁ /746110 30 82 280ଆନ  ପକାଶ କଲୁୁ ପି ଅଲବିନୁସ୍ କଲୁୁ YVY0276048
ପ ୁ /746111 32 82 281ଅମିତ େରାଶନ କଲୁ ୁ ପି ଆଲବିନୁସ୍ କଲୁୁ YVY0276055
ୀ /756112 38 82 282ନ ୀନି େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା JTV1597350
ୀ /766113 34 82 283େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀ େମାହନ ସାଇଁ JTV2533313
ୀ /766114 33 82 284ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀ େମାହନ ସାଇଁ JTV2533305
ପ ୁ /776115 39 82 285ବିଶର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ JTV1655331
ୀ /776116 70 82 286ମିନାକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156008
ପ ୁ /776117 42 82 287ସତିୃ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଭୁତୀ ଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ YVY0332577
ପ ୁ /776118 48 82 288ଉେମଶ ମହାପାତ ପି ଚି ାମଣୀ ମହାପାତ YVY0733782
ୀ /776119 47 82 289ମିରା ମହାପାତ ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0837989
ପ ୁ /776120 47 82 290ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚି ାମଣି ମହାପାତ YVY0933911
ୀ /776121 46 82 291କ ନା ମହାପାତ ସା ଉେମଶ ମହାପାତ YVY0933903
ୀ /776122 44 82 292କାଦମିନୀ ମହାପାତ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ YVY0933929
ୀ /776123 32 82 293ଗାୟତୀ ମଦୁୁଲି ପି ଆଦିତଯ୍ ଚରଣ ମଦୁୁଲି YVY0661819
ୀ /786124 60 82 294ଅନୁରାଧାରଣା ମହାପାତ ସା ପଭାକରରଣା ମହାପାତ OR/06/043/156010
ପ ୁ /796125 64 82 295ଶରତ େବହୁରା ପି ବିମାଧର େବହୁରା OR/06/043/146071
ୀ /796126 62 82 296କନକ େବହୁରା ସା ଶରତ େବହୁରା OR/06/043/146072
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ପ ୁ /796127 37 82 297େଦବାଶଶି େବହୁରା ପି ଶରତ କମୁାର େବହୁରା YVY0697706
ୀ /806128 27 82 298ସାଗରିକା େଚୖଧରୁୀ ପି ଶଶା  େଶଖର େଚୖଧରୁୀ YVY0777870
ୀ /806129 52 82 299ରଶି ର ିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶଶା  େଶଖର େଚୗଧରୁୀ JTV1485598

ପ ୁ /806130 55 82 300ଶଶା  େଚୗଧରିୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରିୁ OR/06/043/156438
ପ ୁ /806131 56 82 301ସପନ୍ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ପଫଲୁ ଷଡ ୀ YVY0837971
ୀ /806132 49 82 302ଲକ୍ଷୀପିୟା ଷଡ ୀ ସା ସପନ୍ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0837963

ପ ୁ /826133 57 82 303ବିେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗଦିଶ େଜନା YVY0837633
ପ ୁ /836134 19 82 304େସୗମ୍ଜିତ ଦାସ ପି ର ଧର ଦାସ YVY1290659
ପ ୁ /846135 58 82 305ଭରତ ଚ  ବସ ିଆ ପି ବଂଶୀଧର ବସ ିଆ YVY0232421
ୀ /846136 53 82 306ମ ଲୁତା ବସ ିଆ ସା ଭରତ ଚ  ବସ ିଆ YVY0232439
ୀ /846137 72 82 307ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ସଚିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/156018

ପ ୁ /846138 54 82 308ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/016466
ୀ /846139 47 82 309ରଂଜିତା ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/015604

ପ ୁ /846140 45 82 310ପଦୀପ ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/156022
ପ ୁ /846141 43 82 311ସ ିବ ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/156572
ୀ /846142 39 82 312ରସିତା ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ JTV1485481

ପ ୁ /856143 50 82 313ଲକ୍ଷୀଧର ପାଢୀ ପି ନିଳମଣୀ ପାଢୀ JTV2396117
ୀ /856144 41 82 314ର ଲୁତା ପାଢୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାଢୀ JTV2396190

ପ ୁ /856145 43 82 315କୃ  ଚ  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ YVY0963298
ୀ /856146 41 82 316ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0963280

ପ ୁ /866147 48 82 317ପଫଲୁ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ JTV1485457
ପ ୁ /876148 80 82 318ବାମନ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା OR/06/043/156024
ପ ୁ /876149 48 82 319ବିଶଜିତ ମହାରଣା ପି ବାମନ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1485465
ପ ୁ /876150 46 82 320େଜଯ୍ାତି ମହାରଣା ପି ବାମନ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1485622
ୀ /876151 44 82 321ସସିତା ମହାରଣା ପି ବାମନ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1485408

ପ ୁ /876152 51 82 322ବସ  କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା YVY0661686
ପ ୁ /876153 43 82 323ରଣଜିତ ମହାରଣା ପି ବାମନ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1485416
ପ ୁ /876154 41 82 324ସଜିୁତ ମହାରଣା ପି ବାମନ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1485424
ପ ୁ /876155 30 82 325ବିେଘନ୍ଶର ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0661595
ୀ /876156 43 82 326କବିତା ପ ୃ ି ସା େଜଯ୍ାତି ମହାରଣା YVY0232447
ୀ /876157 71 82 327ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ବାମନଚରଣ ମହାରଣା JTV1485390
ୀ /876158 50 82 328ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ YVY0890228
ୀ /876159 31 82 329େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ରଣଜିତ ମହାରଣା YVY0890244

ପ ୁ /876160 25 82 330ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0890152
ୀ /886161 37 82 331ଦିପୀକା ମହାରଣା ସା ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ YVY0332585
ୀ /886162 85 82 332କମୁଦୁ େଦବୀ ସାହୁ ସା ଡମରୁଧର ସାହୁ OR/06/043/156027

ପ ୁ /886163 39 82 333ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YVY0733105
ପ ୁ /886164 39 82 334ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ ପି ଅନ  କମୁାର ସାହୁ JTV2399210
ପ ୁ /886165 65 82 335ଅନ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଡମରୁଧର ସାହୁ JTV1485580
ୀ /886166 60 82 336େରବତୀ ସାହୁ ସା ଅନ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/156029

ପ ୁ /906167 47 82 337ଇନ୍ଶାଫ୍ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଅଲୀ YVY0837641
ପ ୁ /906168 57 82 338ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ସାହୁ OR/06/043/156565
ୀ /906169 55 82 339ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ OR/06/043/156580

ପ ୁ /906170 45 82 340ପଶା  ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/561238
ପ ୁ /906171 27 82 341ପବିତ ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହୁ YVY0890285
ୀ /906172 25 82 342େପମଲତା ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0890368

ପ ୁ /906173 54 82 343ପେମାଦ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/156037
ୀ /906174 51 82 344ବିେନାଦିନି ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ OR/06/043/156581
ୀ /906175 23 82 345େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହୁ YVY1012517
ୀ /916176 26 82 346ଗାୟତୀ ମହାରାଣା ସା ରଘନୁାଥ ସାହୂ YVY1283134
ୀ /916177 27 82 347ସସୀତା ସାହୂ ସା ତପନ ସାହୂ YVY1278704
ୀ /926178 71 82 348ଚ ାଲତା ପ ା ସା ଫକିର ଚରଣ ପ ା YVY0232462
ପ ୁ /926179 58 82 349ନ  କିେଶାର ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା YVY0837658
ୀ /926180 52 82 350ଉମିର୍ଳା ପ ା ସା ଶୀପଦଯ୍ମୁନ୍ ପ ା YVY0837666
ୀ /926181 42 82 351ରାକ୍ଷୀ ପ ା ସା ବିଶନାଥ ପ ା JTV2533321
ପ ୁ /926182 41 82 352ବଳରାମ ପ ା ପି ଫକିର ଚରଣ ପ ା JTV2533347
ପ ୁ /926183 38 82 353େଲାକନାଥ ପ ା ପି ଫକିର ଚରଣ ପ ା JTV2395408
ପ ୁ /926184 38 82 354ସଦାଶବି ପ ା ପି ଫକିରଚରଣ ପ ା JTV2394872
ୀ /936185 57 82 355ଦୁଖି େବୱା ସା ଫକୀର ସାହୁ OR/06/043/156043
ପ ୁ /936186 37 82 356ପଭାତ ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ JTV2394625
ପ ୁ /946187 27 82 357ଚ  େଶଖର ଓଝା ପି ନ  କିେଶାର ଓଝା YVY0661017
ପ ୁ /946188 26 82 358ଚ  ଭୂଷଣ ଓଝା ପି ନ  କିେଶାର ଓଝା YVY0963223
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ପ ୁ /946189 23 82 359ସେରାଜ କମୁାର ଓଝା ପି ନ  କିେଶାର ଓଝା YVY1168038
ୀ /946190 21 82 360ରାଖୀ କମୁାରୀ ଓଝା ପି ନ  କିେଶାର ଓଝା YVY1166735
ୀ /946191 24 82 361େସଫାଳି ପ ା ପି ନ  କିେଶାର ପ ା YVY1115625

ପ ୁ /946192 76 82 362ମାଗଣୁୀ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ YVY0313429
ୀ /946193 37 82 363ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ YVY0504829
ୀ /946194 29 82 364ଦି ୀମୟ ସାହୂ ସା େହମ  କମୁାର ସାହୂ YVY1215698
ୀ /946195 29 82 365ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ ସା ବୃ ାବନ ସାହୂ YVY1215706
ୀ /946196 64 82 366ମାଳତୀ ସାହୁ ପି ଭିକାରି ସାହୁ JTV1485499

ପ ୁ /946197 44 82 367କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାହୁ JTV1485630
ପ ୁ /946198 40 82 368ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାହୁ JTV1485648
ପ ୁ /946199 38 82 369େହମ  ସାହୁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାହୁ JTV1485473
ୀ /946200 24 82 370ସେ ାଷିନୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YVY1012525

ପ ୁ /956201 37 82 371ଅରକି୍ଷତ ବାରିକ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ JTV2394633
ୀ /966202 73 82 372ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/156458
ୀ /966203 35 82 373ମିଲି ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ YVY0276071
ୀ /966204 33 82 374ଘୁ ୁଲି ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ YVY0276063

ପ ୁ /966205 60 82 375ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ JTV1485432
ପ ୁ /976206 68 82 376ସଉରୀ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/043/156459
ୀ /976207 62 82 377ବୀଣା ସାହୁ ସା ସଉରୀ ସାହୁ OR/06/043/156460

ପ ୁ /986208 69 82 378ଶବିରାମ ଦାଶ ପି ନିଳକ  ଦାଶ YVY0933507
ପ ୁ /986209 26 82 379ସି ାଥର୍  ଦାଶ ପି ଶବିରାମ ଦାଶ YVY0933499
ପ ୁ /986210 70 82 380ରବୀ  ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/043/156447
ୀ /986211 38 82 381ବାସ ି ସାହୁ ସା େଗାେଲଖ ସାହୁ JTV2395010
ୀ /986212 64 82 382କନୁୀ ସାହୁ ସା ରବୀ  ସାହୁ OR/06/043/156448

ପ ୁ /986213 49 82 383ଅେଲଖ ସାହୁ ପି ରବୀ  ସାହୁ OR/06/043/156449
ପ ୁ /986214 47 82 384େଗାେଲଖ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ JTV1485556
ୀ /986215 44 82 385ପଭାତୀ ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ JTV1485440

ପ ୁ /986216 43 82 386ବିଭୁତିଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ରବି ନାଥ ସାହୁ JTV1485655
ପ ୁ /996217 30 82 387ଗେଣଶ େସଠୀ ପି କି ର୍ା େସଠୀ YVY0963173
ୀ /996218 23 82 388ପଦା େସଠୀ ପି କି ା େସଠୀ YVY1043413
ୀ /996219 58 82 389ଶା ି େସଠୀ ସା କି ା େସଠୀ OR/06/043/156047
ୀ /1006220 49 82 390ପି କଳାବତୀ , ସା ବାଲାଜୀ ରାଓ OR/06/043/448444

ପ ୁ /1006221 45 82 391େସୖେଳ  ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ YVY0388439
ପ ୁ /1006222 48 82 392ବିର ି  ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନୀ ନାୟକ YVY0963140
ୀ /1006223 30 82 393ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ନାୟକ YVY0388413
ୀ /1006224 25 82 394ଶ ର ରାଓ ପି ବାଲାଜୀ ରାଓ YVY0963231
ୀ /1016225 66 82 395ର ବତୀ ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ OR/06/043/156644
ୀ /1016226 60 82 396କମଳୀ ଦାସ ସା କି ର୍ନ ଦାସ OR/06/043/564801

ପ ୁ /1016227 40 82 397ଜଗା ଦାସ ପି କି ର୍ନ ଦାସ YVY0072165
ୀ /1016228 34 82 398ସାବିତି ଦାସ ସା ଜଗା ଦାସ YVY0072173

ପ ୁ /1026229 56 82 399ସ ୁ ର ଦାସ ପି ନିଳ ଦାସ YVY0837682
ପ ୁ /1036230 51 82 400ବୁଲା ଦାସ ପି ଖଲିଆ ଦାସ OR/06/043/156060
ୀ /1036231 47 82 401ସଖି ଦାସ ସା ବୁଲା ଦାସ OR/06/043/156061

ପ ୁ /1046232 39 82 402ପସାଂତ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY1273937
ୀ /1046233 55 82 403ମିନୁ ଦାସ ପି ଖଲିଆ ଦାସ OR/06/043/156058
ୀ /1046234 50 82 404ଝୁନୁ ଦାସ ସା ମିନୁ ଦାସ OR/06/043/156059
ୀ /1056235 52 82 405କମୁାରୀ ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ YVY0837674

ପ ୁ /1056236 42 82 406ନିବାସ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ YVY0072033
ୀ /1056237 40 82 407ଟିକିନା ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ JTV2395804
ୀ /1056238 34 82 408ସଜନୀ ଦାସ ସା ନିବାସ ଦାସ YVY0072181
ୀ /1056239 33 82 409ସେ ାଷି ଦାସ ସା ଟିକିନା ଦାସ JTV2396687
ୀ /1056240 27 82 410କାେବରୀ ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ YVY1012533
ୀ /1056241 23 82 411ମିତା ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ YVY1012541
ପ ୁ /1066242 95 82 412ଗଉରା ଦାସ ପି ସକୁରିୁଆ ଦାସ OR/06/043/156064
ପ ୁ /1066243 65 82 413ବିଦୁ ଦାସ ପି ଗଉରା ଦାସ OR/06/043/156519
ୀ /1066244 63 82 414କୁ ି ଦାସ ସା ବିଦୁ ଦାସ OR/06/043/156067
ୀ /1066245 46 82 415େଦୗପଦୀ ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ JTV2395341
ପ ୁ /1066246 46 82 416ସେ ାଷ ଦାସ ପି ବିଦୁ ଦାସ OR/06/043/156069
ପ ୁ /1066247 45 82 417ବସ  ଦାସ ପି ବିଦୁ ଦାସ OR/06/043/156068
ୀ /1066248 45 82 418ଟିକି ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ JTV2395382
ପ ୁ /1066249 38 82 419ବାବୁଲା ଦାସ ପି ବିଦୁ ଦାସ YVY0777888
ପ ୁ /1066250 31 82 420ଅଭି ଦାସ ପି ରାଜନ ଦାସ YVY0963272
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ୀ /1066251 31 82 421ସକୁା ୀ ଦାସ ସା ସବୁାସ ଦାସ YVY0963108
ୀ /1066252 28 82 422ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଅଭି ଦାସ YVY0963348
ୀ /1066253 28 82 423ସାବିତି ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ୍ YVY0777896
ୀ /1066254 25 82 424ମିକି ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ YVY0963355

ପ ୁ /1076255 75 82 425ବିପଚରଣ ଦାସ ପି ଧଡିଆ ଦାସ OR/06/043/156071
ୀ /1076256 70 82 426େଶାଭା ଦାସ ସା ବିପ ଦାସ OR/06/043/156072

ପ ୁ /1086257 51 82 427ସେୁର  ଦାସ ପି ସବୁୁ ିଆ ଦାସ OR/06/043/156074
ୀ /1086258 48 82 428କାଳି ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/156075

ପ ୁ /1086259 28 82 429ପବିତା ପଧାନ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପଧାନ YVY1153931
ୀ /1096260 44 82 430ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ YVY0837690
ୀ /1106261 100 82 431କୁ ଳା ଦାସ ସା କାଳିଆ ଦାସ OR/06/043/156490
ୀ /1106262 50 82 432େଶାଭା ଦାସ ସା ଶତୃଘନ୍ ଦାସ OR/06/043/156500

ପ ୁ /1106263 44 82 433େଦବ ଦାସ ପି ମଷୂା ଦାସ YVY0504985
ପ ୁ /1106264 40 82 434ଋଷି ଦାସ ପି ସତୁରା ଦାସ JTV2394658
ପ ୁ /1106265 39 82 435କା ିର୍କ ଦାସ ପି ଚଉଧରୁୀ ଦାସ YVY0504837
ୀ /1106266 38 82 436ସର ଦାସ ସା ଋଷି ଦାସ JTV2394641
ୀ /1106267 34 82 437ବଷର୍ା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ YVY0504894
ୀ /1106268 33 82 438ବଷର୍ା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YVY0777912
ୀ /1106269 32 82 439ବୁଲି ଦାସ ସା େଦବ ଦାସ YVY0504928
ୀ /1106270 30 82 440ଜାନକୀ େରଡି ସା େଗାବି  େରଡି YVY0963199

ପ ୁ /1106271 44 82 441ମାକର୍  େରଡି ପି ଭାଗିରଥି େରଡି YVY0504902
ୀ /1106272 37 82 442ପଦା େରଡି ସା ମାକର୍  େରଡି YVY0504910
ୀ /1116273 75 82 443ଝଟା ଦାସ ସା ଟିଣା ଦାସ JTV2394773

ପ ୁ /1126274 57 82 444ବିଶକମର୍ା ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ OR/06/043/156501
ୀ /1126275 45 82 445ଶଶ ିଦାସ ସା ବିଶକମର୍ା ଦାସ OR/06/043/156502

ପ ୁ /1126276 26 82 446ରାେଜ  ଦାସ ପି ବିଶକମର୍ା ଦାସ YVY0963322
ୀ /1126277 26 82 447ଗୀତା ଦାସ ପି ବିଶକମର୍ା ଦାସ YVY0963371
ୀ /1126278 25 82 448ମିତା ଦାସ ପି ବିଶକମର୍ା ଦାସ YVY0963314
ୀ /1126279 24 82 449ସେ ାଷୀ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY0963389
ୀ /1136280 59 82 450ସାବିତୀ ଦାସ ସା ଚି ାମଣି ଦାସ OR/06/043/015699

ପ ୁ /1136281 39 82 451ମେହଶର ଦାସ ପି ଡାକ ଦାସ YVY0072199
ୀ /1136282 34 82 452ବାସ ି ଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ YVY0072207

ପ ୁ /1146283 45 82 453ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ଖଲିଆ ଦାସ OR/06/043/156063
ୀ /1156284 40 82 454େଜାେଲଖଁା େବଗମ୍ ପି କାସିମ୍ ଖଁା JTV2396653
ୀ /1156285 56 82 455େଗାଧି ଦାସ ସା ପାଣଆୁ ଦାସ OR/06/043/156053

ପ ୁ /1166286 56 82 456ନିର ନ ଦାସ ପି ଖଲିଆ ଦାସ YVY0837708
ୀ /1166287 44 82 457କନିୁ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0837716

ପ ୁ /1166288 41 82 458ରବି ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ YVY0733246
ପ ୁ /1166289 35 82 459ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ JTV2395473
ୀ /1176290 75 82 460ସରଜି ଦାସ ସା ଦ ି ଦାସ JTV2395507

ପ ୁ /1176291 55 82 461େକଶବ ଦାସ ପି ଶଶ ିଦାସ JTV2394815
ୀ /1176292 50 82 462ପମିଳା ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ JTV2394823

ପ ୁ /1176293 37 82 463ସନିଆ ଦାସ ପି ବିଜୁ ଦାସ JTV2395705
ପ ୁ /1186294 65 82 464ସଧୁା ଦାସ ପି ଗଉରା ଦାସ JTV1652320
ୀ /1186295 58 82 465େକାକିଳ ଦାସ ସା ସଧୁା ଦାସ JTV2395937

ପ ୁ /1186296 39 82 466ମିଟୁନା ଦାସ ପି ସଧୁା ଦାସ YVY0697730
ପ ୁ /1186297 26 82 467ପପ ୁଦାସ ପି ସଧୁା ଦାସ YVY1043355
ୀ /1196298 29 82 468ଟିକି େବେହରା ସା ସ  େବେହରା YVY0777847

ପ ୁ /1196299 42 82 469ରତନା ଦାସ ପି ରାମହରି ଦାସ JTV2533362
ୀ /1196300 34 82 470ଗିତା ଦାସ ପି ରତନା ଦାସ JTV2533370
ପ ୁ /1206301 63 82 471ବିଜୟ ଦାସ ପି ସତୁରା ଦାସ OR/06/043/156474
ୀ /1206302 56 82 472ସତୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/043/156475
ପ ୁ /1206303 31 82 473ନିର ନ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY0660951
ୀ /1206304 30 82 474େରବତୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY0963264
ୀ /1206305 29 82 475ରିତା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YVY0660852
ୀ /1206306 26 82 476କାମିନୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY0963249
ୀ /1206307 26 82 477ସୀତା ଦାସ ପି ବାବଜୀ ଦାସ YVY0963132
ପ ୁ /1216308 55 82 478ସଧିୁର ଦାସ ପି ନିଳମଣୀ ଦାସ OR/06/043/156505
ୀ /1216309 45 82 479ସ  ୁଦାସ ସା ସଧିୁର ଦାସ OR/06/043/156506
ୀ /1216310 40 82 480େଦବକୀ ଦାସ ପି ସବୁୁ ିଆ ଦାସ YVY0777854
ୀ /1216311 28 82 481ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସନିଆ ଦାସ YVY0777862
ୀ /1226312 45 82 482ଝୀଅମା ନାୟକ ସା ବୁଲା ନାୟକ YVY0837724
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ପ ୁ /1236313 70 82 483ଦ ପାଣୀ ଦାସ ପି ରଥିଆ ଦାସ OR/06/043/156507
ୀ /1236314 65 82 484ସରଜୀ ଦାସ ସା ଦ ପାଣି ଦାସ YVY0837732

ପ ୁ /1246315 40 82 485ରେମଶ ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ JTV2394559
ୀ /1246316 35 82 486ମମତା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ JTV2394542
ୀ /1246317 34 82 487ଗଉରି ଦାସ ସା ପାଣକୃ  ଦାସ JTV2442614

ପ ୁ /1246318 34 82 488କୃ ଚ  ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ JTV2394864
ୀ /1246319 30 82 489ବ ନା ଦାସ ସା େକଦାର ଦାସ YVY0963330
ୀ /1246320 45 82 490ମ  ୁପାତ ସା ବାବୁନା ପାତ JTV2395598

ପ ୁ /1256321 55 82 491ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ JTV1554542
ୀ /1256322 57 82 492କନକ େଦଇ ସା ବାବୁଲା ନାୟକ OR/06/043/156086

ପ ୁ /1256323 59 82 493ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ନୀଳ ନାୟକ OR/06/043/156085
ପ ୁ /1266324 50 82 494ସନାତନ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ OR/06/043/156494
ୀ /1266325 45 82 495ସକୁା ି ଦାସ ସା ଗିନି ଦାସ OR/06/043/015679
ୀ /1266326 41 82 496ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଦଶରଥ ଦାସ JTV2533388

ପ ୁ /1266327 22 82 497ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ବୃଂଦାବନ ସାହୂ YVY1290436
ପ ୁ /1286328 58 82 498ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV1485663
ୀ /1296329 88 82 499ପଦା ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV1485549

ପ ୁ /1296330 60 82 500ବଂଶୀଧର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YVY0733071
ୀ /1296331 55 82 501ଶା ି ଦାସ ସା ବଂଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/156102

ପ ୁ /1296332 53 82 502କୃ ଚ  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/043/156103
ୀ /1296333 46 82 503ନାେଗଶରୀ ମହାରଣା ସା ବିଶଜିତ ମହାରଣା JTV1652304

ପ ୁ /1296334 51 82 504ବାଉରୀ ବ ୁ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ JTV1597475
ୀ /1306335 45 82 505ଗୀତା ଳି ପ ୃ ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ୃ ି JTV2396471
ୀ /1306336 57 82 506କନୁପଭା ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ JTV2395739
ୀ /1316337 75 82 507କମଳା ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ JTV2395580

ପ ୁ /1316338 50 82 508ରବି  ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ JTV2394682
ୀ /1326339 56 82 509ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ଅନ  ସାହୁ OR/06/043/156118

ପ ୁ /1326340 38 82 510ଅଚଯ୍ତୁାନ  ସାହୁ ପି ଅନ  ସାହୁ JTV1620897
ପ ୁ /1326341 36 82 511ଯେଶାବ  ସାହୁ ପି ଅନ  କିେଶାର ସାହୁ YVY0203935
ପ ୁ /1336342 61 82 512ଧେନଶର ମାଝି ପି ବାବାଜୀ ମାଝି YVY0837740
ୀ /1336343 58 82 513ବାସ ୀ ମାଝି ପି ଧେନଶର ମାଝି YVY0837757
ୀ /1346344 67 82 514ବାସ ି ମଳିକ ସା ଅନାଦି ଚରଣ ମଳିକ YVY0837765

ପ ୁ /1346345 46 82 515ସେରାଜକା  ମଳିକ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମଳିକ YVY0837773
ୀ /1356346 49 82 516ପମିଳା ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ YVY0837781

ପ ୁ /1366347 64 82 517ପସନନ୍ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ଦିନବଂଧ ୁେଚୗଧରିୁ YVY0505016
ୀ /1366348 39 82 518ଶମର୍ୀ ା େଚୗଧରୁୀ ସା ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ YVY1215532

ପ ୁ /1366349 36 82 519ଚିନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ପସନନ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0505008
ୀ /1366350 35 82 520ଶେିଲାଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ପିତିରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ YVY0504993

ପ ୁ /1366351 85 82 521ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପିନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV2442671
ୀ /1366352 76 82 522ସମୁନି େଚୗଧରୁୀ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ JTV2442663

ପ ୁ /1366353 53 82 523ପିତବାସ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ JTV2442697
ପ ୁ /1366354 51 82 524ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ JTV2442689
ପ ୁ /1366355 48 82 525ସେରାଜକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ JTV2442655
ପ ୁ /1376356 65 82 526ଝ  ୁପେଲଇ ପି ସଦୁାମ ପେଲଇ YVY0733600
ୀ /1376357 58 82 527ସ ଯ୍ା ପେଲଇ ସା ଝ  ୁପେଲଇ YVY0733907

ପ ୁ /1386358 55 82 528ବି ୁ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ JTV2396265
ୀ /1386359 43 82 529ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ JTV2396273

ପ ୁ /1396360 67 82 530କାଲୀପଦ େବେହରା ପି େଗାବ ର୍ନ େବେହରା OR/06/043/156264
ପ ୁ /1396361 22 82 531ଉେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ସବୁଳ ଦାସ YVY1152602
ପ ୁ /1406362 65 82 532ଭରତ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା YVY0733857
ପ ୁ /1406363 57 82 533ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା OR/06/043/156587
ପ ୁ /1416364 57 82 534ସବୁଳ ପେଲଇ ପି କେହନ୍ଇ ପେଲଇ OR/06/043/156019
ପ ୁ /1426365 60 82 535ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ମଣି ସାଇଁ YVY0733261
ୀ /1426366 50 82 536ନିହାରିକ ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0734004
ୀ /1436367 55 82 537ମାତା ସାହୁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2395796
ପ ୁ /1436368 40 82 538ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2396034
ପ ୁ /1436369 35 82 539ବସ  କମୁାର ସାହୁ ମା ମାତା ସାହୁ JTV2533412
ପ ୁ /1466370 72 82 540ଦାେମାଦର େବଉରିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶର େବଉରିଆ OR/06/043/156521
ୀ /1476371 64 82 541କୁ ଳା ଦାସ ସା ପାଣକୃ  ଦାସ YVY0428557
ୀ /1476372 42 82 542ପତିମା ହାତୀ ସା ଧେନଶର ହାତୀ YVY0837799
ପ ୁ /1496373 71 82 543େଗାପାଳ ଚ  ପାଲ ପି ସବୁଳ ଚ  ପାଲ OR/06/043/156323
ୀ /1496374 55 82 544େଗୗରୀରାଣୀ ପାଲ ସା େଗାପାଳଚ  ପାଲ OR/06/043/156324
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ପ ୁ /1496375 38 82 545ସ ିବ କମୁାର ପାଲ ପି େଗାପାଲ ଚ  ପାଲ YVY0697664
ୀ /1506376 50 82 546ଭାରତୀ ଦାଶ ସା ଶବିରାମ ଦାଶ JTV2396323

ପ ୁ /1516377 74 82 547ହରିହର ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/156337
ପ ୁ /1516378 69 82 548ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା YVY0332593
ୀ /1516379 64 82 549ବାସ ି ମହାରଣା ସା ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା YVY0733717

ପ ୁ /1516380 48 82 550ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/156342
ୀ /1516381 47 82 551ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା OR/06/043/156340
ୀ /1516382 37 82 552ସଚିୁତା ମହାରଣା ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା JTV2396141

ପ ୁ /1516383 32 82 553ସତଯ୍ବତ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚ  ମହାରଣା JTV2533404
ପ ୁ /1516384 63 82 554ଅ ୁର୍ନ ଚ  ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/156339
ପ ୁ /1516385 44 82 555ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1561653
ୀ /1516386 32 82 556ବିଣାପାଣୀ ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0890194

ପ ୁ /1516387 28 82 557ପିୟବତ ମହାରଣା ପି ଅ ୁର୍ନ ଚ  ମହାରଣା YVY0719823
ପ ୁ /1526388 61 82 558ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦଳାଇ ପି େଗାକଳିୁ ଚରଣ ଦଳାଇ JTV2533453
ପ ୁ /1526389 33 82 559ର ନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦଳାଇ JTV2533438
ପ ୁ /1526390 32 82 560ତପନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦଳାଇ JTV2533420
ପ ୁ /1536391 41 82 561ଅଜୟ ଓଝା ପି ବିେର  ଓଝା JTV2395275
ପ ୁ /1536392 25 82 562ଅଭିହନଯ୍ ୁଓଝା ପି ବିେର  ଓଝା YVY0890269
ପ ୁ /1536393 71 82 563ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ OR/06/043/156351
ପ ୁ /1546394 77 82 564ଆପଜିୁ ରାଓ ପି କେ ୟା ରାଓ YVY0072041
ୀ /1546395 71 82 565ଆମାଇ ରାଓ ସା ଆପଜିୁ ରାଓ YVY0072058

ପ ୁ /1546396 48 82 566ନାଗା ରାଓ ପି ଆପଜିୁ ରାଓ YVY0072066
ପ ୁ /1546397 39 82 567ବିମ ୁରାଓ ପି ଆପଜିୁ ରାଓ OR/06/043/156548
ପ ୁ /1556398 60 82 568େମାହନ ରାଓ ପି ଆପ ୁରାଓ YVY0332601
ୀ /1556399 48 82 569ବୁ ି ରାଓ ସା େମାହନ ରାଓ OR/06/043/156372

ପ ୁ /1556400 30 82 570ମାଧା ରାଓ ପି େମାହନ ରାଓ YVY0743062
ପ ୁ /1556401 27 82 571ଆେପନା ରାଓ ପି େମାହନ ରାଓ YVY0743070
ପ ୁ /1566402 67 82 572ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/043/156465
ୀ /1566403 67 82 573ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/043/156466

ପ ୁ /1566404 43 82 574ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା JTV2396125
ପ ୁ /1566405 41 82 575ପ ଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୂେଯର୍ାଧନ େବେହରା JTV2396133
ୀ /1566406 38 82 576ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା JTV2396208
ୀ /1566407 37 82 577ସିତା ଳୀ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା JTV2396216
ୀ /1566408 36 82 578ସଜୁାତା େବେହରା ସା ପ ଜ କମୁାର େବେହରା YVY0661074
ୀ /1566409 35 82 579ତୃ ିମୟୀ େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା JTV2533479

ପ ୁ /1566410 50 82 580ପବୀଣ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0837807
ପ ୁ /1566411 40 82 581ତିେଲାଚନ ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0276089
ପ ୁ /1576412 42 82 582ଧିେର  କମୁାର ମହାରଣା ପି କ ରୁୀ ମହାରଣା JTV2533461
ୀ /1586413 48 82 583ଅ ମୁାରା େବଗମ ସା ମିଜର୍ାଜଲାଲଉ ିନ OR/06/043/156530
ୀ /1586414 28 82 584ଜାହାନାରା େବଗମ ପି ଜଲାଲଉ ିନ େମଜର୍ା YVY0890327
ୀ /1586415 25 82 585ସାହାରା େବଗମ ପି ଜଲାଲଉ ିନ େମଜର୍ା YVY0890301
ପ ୁ /1586416 39 82 586େଶଖ ଜାେଖର ହୁେସନ ପି େସଖ ମୟିନୁ ିନ JTV2395564
ପ ୁ /1586417 59 82 587ଉମା ଶ ର ପଧାନ ପି ସିେ ଶର ପଧାନ JTV2533487
ୀ /1586418 53 82 588ସଷୁମା ପଧାନ ପି ସିେ ଶର ପଧାନ YVY0661579
ୀ /1586419 50 82 589ମ ଶୁୀ ପଧାନ ସା ଉମା ଶ ର ପଧାନ JTV2533495
ୀ /1586420 36 82 590ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ପି ଉମା ଶ ର ପଧାନ JTV2396612

ପ ୁ /1586421 34 82 591ଅମିତ କମୁାର ପଧାନ ପି ଉମା ଶ ର ପଧାନ JTV2394971
ପ ୁ /1586422 32 82 592ଅମିତ କମୁାର ପଧାନ ପି ଉମାଶ ର ପଧାନ YVY0661587
ୀ /1586423 31 82 593ଶ ା ଳୀ ପଧାନ ପି ଉମା ଶ ର ପଧାନ YVY0661553
ପ ୁ /1586424 28 82 594ଭବାନୀ ଶ ର ପଧାନ ପି ଉମାଶ ର ପଧାନ YVY0505024
ପ ୁ /1586425 28 82 595ଭବାନୀ ଶ ର ପଧାନ ପି ଉମା ଶ ର ପଧାନ YVY0662049
ପ ୁ /1586426 35 82 596ଏମ୍.ଡି. ସହିମ ପି ଏମ୍.ଡି, ସଲିମ YVY0332619
ପ ୁ /1586427 51 82 597େସଖ ସଫି ଉ ିନ ପି େଶଖ ମୟୀନୁ ିନ JTV2395986
ପ ୁ /1596428 43 82 598ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ ପି କଳୁବଂଧ ୁବାରିକ YVY0837815
ୀ /1606429 64 82 599ଉମିର୍ଳା ପ ା ସା ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/156445
ୀ /1606430 43 82 600େମାନାଲିସା ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା JTV1485515
ୀ /1606431 42 82 601ମଧସିୁତା ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା JTV1485523
ୀ /1606432 39 82 602ରଶରିିତା ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା JTV2395531
ପ ୁ /1616433 71 82 603ନେର  ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା YVY0232496
ୀ /1616434 37 82 604ପଦିନୀ ମହାରଣା ସା ସବୁାଷ କମୁାର ମହାରଣା JTV2533164
ପ ୁ /1626435 72 82 605ବିପିନ ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା OR/06/043/156366
ୀ /1626436 62 82 606େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହାରଣା ସା ବିପିନ ମହାରଣା OR/06/043/156367
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ପ ୁ /1626437 43 82 607ସଜିୁତ ମହାରଣା ପି ବିପିନ ମହାରଣା OR/06/043/156563
ୀ /1626438 38 82 608ବବିତା ମହାରଣା ସା ସଜିୁତ୍ କମୁାର ମହାରଣା YVY0232504
ୀ /1636439 41 82 609ନିହାରୀକା ପଧାନ ସା ଅଜିତ ପଧାନ YVY0661124
ୀ /1636440 32 82 610ସମିୁତା ପଧାନ ସା ବିଶଜିତ ପଧାନ YVY0661132

ପ ୁ /1636441 73 82 611ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/156419
ୀ /1636442 64 82 612ମେନାରମା ପଧାନ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/156420
ୀ /1636443 46 82 613ମ ଶୁୀ ପଧାନ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/156426

ପ ୁ /1636444 43 82 614ବିଶଜିତ ପଧାନ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ JTV1566009
ପ ୁ /1636445 39 82 615ଅସିତ ପଧାନ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପଧାନ JTV1566017
ୀ /1636446 48 82 616ଦି ିମୟୀ ରାୟ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାୟ YVY0733667
ୀ /1636447 26 82 617ସଦୁୀ ା ରାୟ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ରାୟ YVY0963181

ପ ୁ /1636448 20 82 618ସଜୁୀତ କମୁାର ରାୟ ପି ସ ୟ କମୁାର ରାୟ YVY1215714
ପ ୁ /1656449 68 82 619ଜୱାହାର ଲାଲ ପାତ ପି ହରି  ପାତ JTV2396463
ୀ /1656450 56 82 620ବାସ ିବାଳା ପାତ ସା ଜବାହାରଲାଲ ପାତ JTV2396497

ପ ୁ /1656451 34 82 621ସମେର  ପାତ ପି ଜବାହରଲାଲ ପାତ JTV2396349
ୀ /1656452 31 82 622େସୗମିତ ପାତ ପି ଜୱାହର ଲାଲ ପାତ YVY0276097
ୀ /1666453 68 82 623ସାବିତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156407

ପ ୁ /1666454 50 82 624ବଳରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156412
ୀ /1666455 45 82 625ସସିୁତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ JTV2395820
ୀ /1666456 40 82 626ମମତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଭିରାମ େଚୗଧରୁୀ JTV2395838

ପ ୁ /1666457 36 82 627ଜୟରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ JTV2395259
ୀ /1666458 48 82 628ର ିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156410

ପ ୁ /1666459 47 82 629ଅଭିରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156409
ୀ /1666460 46 82 630ସ କୁ୍ତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156411

ପ ୁ /1666461 38 82 631ପଶ ୁର୍ରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ JTV2533172
ୀ /1666462 62 82 632ବିଦୁଲତା ପରିଡା ସା ଧବୃଚରଣ ପରିଡା YVY0733592

ପ ୁ /1666463 43 82 633ମନ େମାହନ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ପସାଦ ସାହୁ JTV2396158
ୀ /1666464 39 82 634ଆରତୀ ସାହୁ ସା ମନ େମାହନ ସାହୁ JTV2396257

ପ ୁ /1676465 37 82 635ହରିହର େଚୗଧରୁୀ ପି ଜେନଜୟ େଚୗଧରୁୀ JTV2394732
ପ ୁ /1676466 33 82 636ପ ୂ ର୍ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଜେନଜୟ େଚୗଧରୁୀ JTV2394989
ୀ /1676467 67 82 637ଜେନଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଦାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156415
ୀ /1676468 55 82 638କମୁଦିୁନି େଚୗଧରୁୀ ସା ଜେନଜୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/156416

ପ ୁ /1686469 58 82 639ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା OR/06/043/156400
ୀ /1686470 54 82 640ବାସ ି ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/043/156401

ପ ୁ /1686471 52 82 641କରୁଣାକର ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା OR/06/043/156402
ୀ /1686472 46 82 642ରିତା ଳି ମହାରଣା ସା କରୁଣାକର ମହାରଣା YVY0275958

ପ ୁ /1686473 33 82 643ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା YVY0276113
ପ ୁ /1686474 32 82 644ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା YVY0661751
ୀ /1696475 80 82 645କା ନ େବେହରା ସା ଅେଲଖଚ  େବେହରା OR/06/043/156001

ପ ୁ /1696476 47 82 646ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV1652338
ପ ୁ /1696477 41 82 647ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV1652346
ୀ /1696478 39 82 648ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଅମଲୁଯ୍ େବେହରା YVY0313395
ୀ /1706479 75 82 649ବାସ ୀ େଲ ା ସା ବାବାଜୀ େଲ ା YVY0837823

ପ ୁ /1706480 24 82 650ସରୁଜ କମୁାର େଲ ା ପି ସଂଜୀବ େଲ ା YVY0963124
ୀ /1716481 39 82 651ଇତିଶୀ ସାହୁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ JTV2533446

ପ ୁ /1716482 42 82 652ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY0837831
ପ ୁ /1716483 33 82 653ରେମଶ େସଠୀ ପି କୀ ା େସଠୀ JTV2533396
ପ ୁ /1726484 42 82 654ସ ୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାଲକ େଚୗଧରୁୀ YVY0837849
ପ ୁ /1736485 52 82 655ଶୀ ଚରଣ ଦାଶ ପି ଜନା ର୍ାନ ଦାଶ OR/06/043/448445
ୀ /1746486 77 82 656କାଦମିନି ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/156221
ୀ /1746487 65 82 657ରୁକୀଣୀ ମହାରଣା ସା ନେର  ମହାରଣା OR/06/043/448450
ପ ୁ /1746488 58 82 658ପଶା  ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/156222
ପ ୁ /1746489 57 82 659ଶୀକା  ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/156224
ୀ /1746490 46 82 660ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ପଶା  ମହାରଣା OR/06/043/156223
ପ ୁ /1746491 46 82 661ଶୀମ  ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/156225
ୀ /1746492 45 82 662ସବୁ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ଶୀମ  ମହାରଣା YVY0733956
ପ ୁ /1746493 42 82 663ସବୁାସ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା YVY0232512
ୀ /1746494 63 82 664ସ ର୍ମୟୀ ପଟନାୟକ ସା ଶେୁଭ ୁ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/06/043/156558
ୀ /1756495 40 82 665ଉଷାରାଣୀ େଲ ା ସା ଉମାକା  େଲ ା YVY0837856
ୀ /1766496 30 82 666ସାତୀ ପ ନାୟକ ପି େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0505081
ୀ /1766497 29 82 667ଶ ା ପ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0505099
ପ ୁ /1766498 65 82 668ଶେୁଭ ୁ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି େକୖଳାସ ପଟନାୟକ OR/06/043/448451
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ପ ୁ /1766499 58 82 669ସତଯ୍ଜିତ ପଟନାୟକ ପି େକୖଳାସ ପଟନାୟକ OR/06/043/015651
ପ ୁ /1766500 55 82 670ସମରଜିତ ପଟନାୟକ ପି େକୖଳାସ ପଟନାୟକ OR/06/043/448452
ୀ /1766501 79 82 671ବି ୁପିୟା ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ଜିତ ପଟନ୍ ାୟକ OR/06/043/156576

ପ ୁ /1766502 37 82 672ଶଭୁାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ସେୁଭ ୁ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0203950
ପ ୁ /1766503 33 82 673େସୗମଯ୍ଶଷି ପ ନାୟକ ପି ଶେୁଭ ୁ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0072090
ପ ୁ /1776504 67 82 674ଉ ବ ଦାସ ପି ବାଜିଆ ଦାସ OR/06/043/156478
ୀ /1776505 65 82 675ସାଇବାଣୀ ଦାସ ସା ସବୁୁ ି ଦାସ OR/06/043/156073
ୀ /1776506 62 82 676ମାନସୀ ଦାସ ସା ଉ ବ ଦାସ OR/06/043/156479
ୀ /1776507 49 82 677ଝୁନୁ ଦାସ ସା େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/043/156055

ପ ୁ /1776508 45 82 678ବିେଦଶୀ ଦାସ ପି ସବୁୁ ି ଦାସ OR/06/043/156077
ୀ /1776509 52 82 679ଅନୁପମା ପ ନାୟକ ସା ସମରଜିତ ପ ନାୟକ JTV1551621

ପ ୁ /1796510 35 82 680ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦିପ େବେହରା JTV2396414
ୀ /1796511 52 82 681ସକୁା ି ଓଝା ସା ରବି  ଓଝା YVY0837864

ପ ୁ /1806512 51 82 682ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େବଣ ୁମାଧବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0837872
ପ ୁ /1806513 49 82 683ହୃଷିେକଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େବଣ ୁମାଧବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0837898
ୀ /1806514 40 82 684ମହୁଆ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0837880

ପ ୁ /1806515 64 82 685ଭରତଚ  ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ JTV2396372
ପ ୁ /1806516 42 82 686ସଶୁା କମୁାର ସାହୁ ପି ଭରତଚ  ସାହୁ JTV2396059
ପ ୁ /1816517 49 82 687େକଶବ ନାୟକ ପି ରାଜନ ନାୟକ JTV2533180
ପ ୁ /1826518 32 82 688ଅଜିତ ବାରିକ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ବାରିକ YVY0203968
ପ ୁ /1836519 33 82 689ପୀତୀ ର ନ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ JTV2533198
ପ ୁ /1866520 81 82 690ବସ  କମୁାର ସାମଲ ପି ସି ୁ ସାମଲ OR/06/043/154001
ପ ୁ /Baseliha6521 39 83 1ସଧୁୀର ରୂତ ପି ଜୂଦହୀ ିର ରୂତ YVY1119668
ପ ୁ /BIDYADHA6522 20 83 2ଚି ରଂଜନ ବାରିକ ପି ସଂଜୟ ବାରିକ YVY1273622
ୀ /16523 70 83 3ଅ ନା ସାମଲ ସା ବସ  କମୁାର ସାମଲ OR/06/043/154002

ପ ୁ /16524 50 83 4ସେ ାଷ ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ OR/06/043/154003
ପ ୁ /026525 88 83 5ନାେଗ ନାଥ ଦାସ ପି ରାେଜ ନାଥ ଦାସ YVY1108786
ୀ /026526 82 83 6ପମିଳା ବାଳା ଦାସ ସା ନାେଗ ନାଥ ଦାସ YVY1108927
ୀ /26527 45 83 7ଟିକି ନାୟକ ସା େକଶବ ନାୟକ YVY0832345
ୀ /26528 65 83 8କଲଯ୍ାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା େଗାବି ଚ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/158546

ପ ୁ /26529 46 83 9ଅରବି  ରାଉତରାୟ ପି େଗାବି  ଚ  ରାଉତରାୟ JTV1486497
ୀ /26530 40 83 10ସପିୁତୀ ରାଉତରାୟ ସା ଅରବି  ରାଉତରାୟ JTV2395044

ପ ୁ /26531 39 83 11ଅମେର  ରାଉତରାୟ ପି େଗାବି  ଚ  ରାଉତରାୟ JTV1486430
ପ ୁ /36532 70 83 12ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ ପି ବ ୁ ସାମଲ YVY0832329
ୀ /36533 63 83 13କସୁମୁ ସାମଲ ସା ଅେଶାକ ସାମଲ OR/06/043/154005

ପ ୁ /36534 45 83 14ପତାପ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅେଶାକ ସାମଲ JTV1486240
ୀ /36535 34 83 15ଲିଲି ସାମଲ ପି ପତାପ କମୁାର ସାମଲ JTV2532943

ପ ୁ /36536 34 83 16ସ ୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ JTV2533131
ପ ୁ /46537 56 83 17ଅରବି  େଗାସାମୀ ପି ଅଖିଲାନ  େଗାସାମୀ YVY0503656
ପ ୁ /46538 50 83 18ଅମେର  େଗାସାମୀ ପି ଅଖଳୁାନ  େଗାସାମୀ YVY0828616
ୀ /46539 48 83 19ବି ୁପିୟା େଗାସାମୀ ସା ଅମେର  େଗାସାମୀ YVY0828608
ପ ୁ /46540 84 83 20ପେମାଦ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଶେି ଶର କାନୁନେଗା YVY0733295
ୀ /46541 74 83 21ପତୀମା କାନୁନେଗା ସା ପେମାଦ କାନୁନେଗା OR/06/043/154852

ପ ୁ /46542 50 83 22ପଦଯ୍ମୁ କାନୁନେଗା ପି ପେମାଦ କାନୁନେଗା OR/06/043/154838
ୀ /46543 48 83 23ପଦଶୀ କାନୁନେଗା ପି ପେମାଦ କାନୁନେଗା OR/06/043/154851
ୀ /46544 47 83 24ସ ଯ୍ା କାନୁନେଗା ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କାନୁନେଗା YVY0733337

ପ ୁ /46545 36 83 25ସବୁତ ମଲିକ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ମଲିକ YVY0332122
ୀ /46546 48 83 26େଜଯ୍ାସନ୍ାବାଳା ମହା ି ସା ଅରବି  େଗାସାମୀ YVY0503649
ୀ /56547 51 83 27ଶକୀ େଦଇ ସା ରାମ ମାଝୀ OR/06/043/154010
ୀ /56548 45 83 28କମଳା େଦଇ ସା ଶଯ୍ାମ ମାଝି OR/06/043/154921
ପ ୁ /56549 56 83 29ରାମ ମାଝି ପି ଅରକି୍ଷତ ମାଝି OR/06/043/154009
ପ ୁ /56550 38 83 30ଶରତ ମାଝି ପି ଅରକି୍ଷତ ମାଝି OR/06/043/154910
ପ ୁ /56551 36 83 31େଗାବି  ଚ  ମାଝୀ ପି ରାମଚ  ମାଝୀ YVY0071399
ୀ /56552 34 83 32ନିରୁପମା ମାଝୀ ସା ଶରତ ମାଝୀ YVY0332130
ୀ /66553 66 83 33ଆଶା େଦଇ ସା ନିଧି ମାଝୀ OR/06/043/154012
ପ ୁ /66554 72 83 34ନିଧି ମାଝି ପି ମନୁ ମାଝି OR/06/043/154011
ପ ୁ /66555 43 83 35ଅଜୟ ମାଝୀ ପି ଶୀଧର ମାଝୀ YVY0332148
ପ ୁ /66556 40 83 36ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମାଝୀ ପି ନିଧୀ ମାଝୀ JTV1712330
ପ ୁ /66557 37 83 37ର ନ ମାଝୀ ପି ନିଧୀ ମାଝୀ JTV1712389
ୀ /66558 26 83 38ବନିତା ମାଝୀ ସା ର ନ ମାଝୀ YVY1274927
ୀ /76559 68 83 39ତିଳ େଦଇ ସା ମଧ ୁମାଝୀ OR/06/043/154018
ପ ୁ /76560 74 83 40ମଧ ୁମାଝି ପି ବାଳା ମାଝି OR/06/043/154017
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ପ ୁ /76561 34 83 41ଟିଟୁନା ମାଝୀ ପି ମଧ ୁମାଝୀ JTV2395127
ପ ୁ /76562 32 83 42ଲିଟୁ ମାଝୀ ପି ମଧ ୁମାଝୀ JTV2395119
ପ ୁ /86563 73 83 43ଗରୁୁବାରୀ ମାଝି ପି ପରୁ ମ ମାଝି OR/06/043/154019
ୀ /86564 68 83 44େଖାଲିଆ ମାଝି ସା ଗରୁୁବାରୀ ମାଝି OR/06/043/154020
ୀ /86565 41 83 45ସଶୁା  କମୁାର ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବାରୀ ମାଝୀ JTV1715986

ପ ୁ /86566 40 83 46ସସୁା  ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବାରି ମାଝୀ YVY0832311
ୀ /86567 38 83 47ସଂଯକୁ୍ତା ମାଝୀ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମାଝୀ YVY0071407
ୀ /86568 38 83 48ନିରୁଆ ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବାରୀ ମାଝୀ YVY0071415

ପ ୁ /96569 46 83 49ତିଳ ମାଝି ପି ଫକିର ମାଝି OR/06/043/154023
ୀ /96570 44 83 50ଜୁତିକା ମାଝି ସା ତିଳ ମାଝି OR/06/043/154024
ୀ /106571 27 83 51ସସୀତା ବାରିକ ସା େଦେବ  ବାରିକ YVY1279272
ୀ /106572 27 83 52ଲକ୍ଷୀପିୟା େଚୗଧରୁୀ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY1279090
ୀ /106573 90 83 53ରାଜା େଦଇ - ଗରୁୁବାରୀ ମାଝୀ OR/06/043/154093
ୀ /106574 52 83 54େରବତୀ େଦଇ ସା େଗାକଳିୁ ମାଝୀ OR/06/043/154097

ପ ୁ /106575 71 83 55ଶୀଧର ମାଝି ପି ଗରୁୁବାରୀ ମାଝି OR/06/043/154094
ପ ୁ /106576 55 83 56େଗାକଳିୁ ମାଝି ପି ଗରୁୁବାରୀ ମାଝି OR/06/043/154096
ପ ୁ /106577 44 83 57ବିଜୟ ମାଝୀ ପି େଗାକଳିୁ ମାଝୀ JTV1712314
ୀ /106578 43 83 58ରୀତା ମାଝୀ ପି ଶୀଧର ମାଝୀ JTV1716042
ୀ /106579 38 83 59କବିତା ମାଝୀ ସା ବିଜୟ ମାଝୀ JTV1716083
ୀ /106580 38 83 60ମ ଲୁତା ମାଝୀ ସା ଅଜୟ ମାଝୀ JTV2395358

ପ ୁ /106581 22 83 61ବିଶ୍ଵଜୀତ୍ ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା YVY1279553
ପ ୁ /106582 23 83 62ଦିେନଶ ନ ା ପି ନିରାକାର ନ YVY1280031
ୀ /106583 22 83 63ରଶୀତା ଓଝା ପି ଗ ାଧର ଓଝା YVY1280163
ୀ /106584 39 83 64ବାସ ି ସାମଲ ସା ଚି ର ନ ସାମଲ JTV1716059
ୀ /116585 52 83 65ଉଲାସ େଦଇ ସା ଶବି ସାମଲ YVY0832337

ପ ୁ /116586 46 83 66ଶବି ସାମଲ ପି ବାଉରୀ ସାମଲ OR/06/043/154028
ୀ /126587 33 83 67ସେୁଲଖା େଦଇ ସା ତିନାଥ ସାମଲ YVY0568279

ପ ୁ /126588 72 83 68େସୗରୀ ସାମଲ ପି ଧରମ ୁସାମଲ OR/06/043/154030
ୀ /126589 65 83 69ଆଶା ସାମଲ ସା େସୗରୀ ସାମଲ OR/06/043/154031

ପ ୁ /126590 39 83 70ତିନାଥ ସାମଲ ପି େସୗରୀ ସାମଲ YVY0071423
ୀ /136591 37 83 71ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାମଲ YVY0332163

ପ ୁ /136592 76 83 72େକ୍ଷତ େମାହନ ସାମଲ ପି ଜୟରାମ ସାମଲ OR/06/043/154032
ୀ /136593 71 83 73େସୗଦାମିନୀ ସାମଲ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ସାମଲ YVY0422519
ୀ /136594 58 83 74ବାସ ି ସାମଲ ସା ବିକଳ ସାମଲ YVY0832220
ୀ /136595 53 83 75ପ ୁ ଲତା ସାମଲ ସା ପରୁୁେଷା ମ ସାମଲ YVY0777995

ପ ୁ /136596 51 83 76ପରୁୁେଷା ମ ସାମଲ ପି ପାଣକୃ  ସାମଲ YVY0777987
ପ ୁ /136597 48 83 77ଦୂଷ  କମୁାର ସାମଲ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାମଲ JTV1486216
ୀ /136598 43 83 78ସରସତୀ ସାମଲ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାମଲ YVY0071456

ପ ୁ /136599 41 83 79ଚି ର ନ ସାମଲ ପି େକଶବ ସାମଲ JTV1716067
ପ ୁ /136600 40 83 80ହେରକୃ  ସାମଲ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାମଲ YVY0071449
ୀ /136601 39 83 81ସମିୁନା ସାମଲ ସା ହେରକୃ  ସାମଲ JTV2532950
ପ ୁ /136602 38 83 82ଜଗନନ୍ ାଥ ସାମଲ ପି ବାସେୁଦବ ସାମଲ YVY0503672
ପ ୁ /136603 38 83 83ମାୟାଧର ସାମଲ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାମଲ JTV1640572
ପ ୁ /136604 38 83 84ଜଗନନ୍ ାଥ ସାମଲ ପି ବାସେୁଦବ ସାମଲ YVY0332155
ୀ /136605 38 83 85କବିତା ସାମଲ ସା ଦୁଷ  କମୁାର ସାମଲ YVY0071464

ପ ୁ /136606 35 83 86ରତିକା  ସାମଲ ପି େକଶବ ଚ  ସାମଲ YVY0697698
ୀ /136607 30 83 87େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାମଲ ସା ମାୟାଧର ସାମଲ YVY0503664
ୀ /146608 53 83 88ଅ ର୍ପ ୁ ର୍ା େଦଇ ପି ବୀର ସାମଲ OR/06/043/154038
ୀ /156609 63 83 89ରୁକଣୁା େଦଇ ସା ବରଜୁ ସାମଲ OR/06/043/154040
ପ ୁ /156610 72 83 90ବରଜୁ ସାମଲ ପି ପଦନ ସାମଲ OR/06/043/154039
ପ ୁ /156611 48 83 91ଟୁକନୁା ସାମଲ ପି ବରଜୁ ସାମଲ OR/06/043/154026
ପ ୁ /156612 43 83 92ବାବୁଲି ସାମଲ ପି ବରଜୁ ସାମଲ OR/06/043/154042
ୀ /156613 41 83 93ମମତା ସାମଲ ସା ବାବୁଲି ସାମଲ YVY0697722
ୀ /156614 40 83 94କନିୁ ସାମଲ ପି ବରଜୁ ସାମଲ YVY0232371
ୀ /156615 40 83 95ଟୁନି ସାମଲ ପି ବରଜୁ ସାମଲ YVY0332171
ପ ୁ /156616 37 83 96ଦିବାକର ସାମଲ ପି ବରଜୁ ସାମଲ JTV2532968
ୀ /166617 56 83 97ସଜନୀ େଦଇ ସା ବାସ ୁସାମଲ OR/06/043/154046
ପ ୁ /166618 65 83 98ବାସ ୁସାମଲ ପି ନୁରୀ ସାମଲ OR/06/043/154045
ୀ /176619 58 83 99େରଣ ୁେଦଇ ସା ଭମର ସାମଲ OR/06/043/154049
ପ ୁ /176620 80 83 100ଅ ୁର୍ନ ମାଝି ପି ଧଡି ମାଝି YVY0733188
ପ ୁ /176621 56 83 101ଭମର ମାଝି ପି ଅ ୁର୍ନ ମାଝି YVY0733394
ପ ୁ /176622 29 83 102ର ନ ମାଝୀ ପି ଭମର ମାଝୀ YVY0503680
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ୀ /176623 33 83 103ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YVY0733410
ୀ /186624 53 83 104େବ ଲି େଦଇ ସା ହଜାରୀ ମାଝୀ YVY1197425

ପ ୁ /186625 41 83 105ହଜାରୀ ମାଝୀ ପି ଧଡି ମାଝୀ OR/06/043/154052
ପ ୁ /186626 29 83 106ବି ୁ ମାଝୀ ପି ହଜାରି ମାଝୀ YVY0503987
ପ ୁ /196627 67 83 107ପାଣ ୁସାମଲ ପି ଦୟାନିଧି ସାମଲ OR/06/043/154054
ପ ୁ /196628 46 83 108ଟୁନାପାଣି ସାମଲ ପି ପାଣ ୁସାମଲ OR/06/043/549582
ୀ /196629 35 83 109ଅ ନା ସାମଲ ସା ଟୁନାପାଣି ସାମଲ YVY0503995
ୀ /206630 53 83 110ବା ି  େଦଇ ସା ଗେଜ  ମାଝି OR/06/043/154056

ପ ୁ /206631 57 83 111ଗେଜଂଦ ମାଝୀ ପି ଦୟାନିଧି ମାଝୀ OR/06/043/154055
ପ ୁ /206632 38 83 112ସନିୁଆ ମାଝି ପି ଗେଜ  ମାଝି YVY0568287
ପ ୁ /206633 35 83 113ରୁନିଆ ମାଝୀ ପି ଗେଜ  ମାଝୀ JTV2395150
ୀ /206634 31 83 114ମିଟିନା ମାଝି ସା େସାନିଆ ମାଝି YVY0504001
ୀ /216635 63 83 115ଶର େଦଇ ପି ଦୟାନିଧି ମାଝି YVY0733220
ୀ /226636 67 83 116ତାରା େଦଇ ସା ବିପିନ ମାଝି OR/06/043/154063
ୀ /226637 43 83 117ହାରା େଦଇ ପି ବରମା ମାଝି OR/06/043/154062
ୀ /226638 47 83 118ମିନତୀ ମଳିକ ପି ଶକୁେଦବ ମଳିକ JTV1716109
ୀ /226639 51 83 119ଲଳିତା େମାହନ ରଥ ମା େବୖଜ ୀ ମିଶ YVY1273986
ୀ /226640 71 83 120ବିମଳା ସାମଲ ସା ବସ  କମୁାର ସାମଲ JTV1716018

ପ ୁ /226641 63 83 121ବିପିନ ସାମଲ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ସାମଲ OR/06/043/154064
ୀ /226642 58 83 122ମାତା ସାମଲ ସା େକଶବ ଚ  ସାମଲ JTV1716075

ପ ୁ /226643 43 83 123ବହାନ  ସାମଲ ପି େକଶବ ଚ  ସାମଲ YVY0504027
ୀ /226644 42 83 124ସେୁଲଖା ସାମଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ JTV2532984

ପ ୁ /226645 42 83 125ତପନ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିପିନ ସାମଲ JTV1648922
ୀ /226646 41 83 126େଶୖଳବାଳା ସାମଲ ସା ତପନ କମୁାର ସାମଲ JTV1699552
ୀ /226647 38 83 127େରଖା ସାମଲ ସା ବହାନ  ସାମଲ YVY0504019

ପ ୁ /226648 35 83 128ମଧସୁଧୁନ ସାମଲ ପି ବିପିନ ସାମଲ YVY0568295
ୀ /246649 62 83 129ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା କାଳ ି ମାଝି OR/06/043/154066
ୀ /246650 45 83 130ଭାନୁମତୀ ମାଝି - େଗାବି  ମାଝି OR/06/043/154068

ପ ୁ /246651 26 83 131ବିଶନାଥ ମାଝୀ ପି େଗାବି  ଚ  ମାଝୀ YVY0828673
ୀ /256652 53 83 132ତାରୁଣ ବିବି ସା େସକ୍ ବହିର୍ YVY0860932
ୀ /256653 49 83 133ଶା ି ମାଝି ସା େକୖଳାସ ମାଝି OR/06/043/154070

ପ ୁ /256654 28 83 134ମ ୁ ମାଝୀ ପି େକୖଳାସ ମାଝୀ YVY0504134
ୀ /256655 22 83 135େକୗଶଲଯ୍ା ମାଝି ସା ମ ୁ ମାଝି YVY1108810
ୀ /256656 21 83 136ସନୁୀତା ମାଝୀ ମା ପମିଳା ମାଝୀ YVY1165141
ୀ /266657 55 83 137କା ନ େଦଇ ସା ପଫଲୁ ମାଝୀ OR/06/043/154076

ପ ୁ /266658 60 83 138ପଫଲୁ ମାଝି ପି କୁ  ମାଝି OR/06/043/154075
ୀ /266659 26 83 139ରଶୀ ମାଝୀ ପି ପଫଲୁ ମାଝୀ YVY0890707

ପ ୁ /276660 68 83 140ନେର  ନାଥ େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା OR/06/043/154081
ୀ /276661 65 83 141ଖଲୁଣା େଜନା ସା ନେର  ନାଥ େଜନା OR/06/043/154082
ୀ /276662 61 83 142ନଳିନୀ ପଭା େଜନା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଜନା OR/06/043/154080

ପ ୁ /276663 60 83 143ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା OR/06/043/154079
ପ ୁ /276664 50 83 144ଚି ର ନ େଜନା ପି ଭିକାରୀ େଜନା OR/06/043/154083
ପ ୁ /276665 37 83 145ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି ନେର  ନାଥ େଜନା JTV1712256
ୀ /276666 37 83 146ସବିତା େଜନା ପି ନେର ନାଥ େଜନା YVY0275859
ୀ /286667 60 83 147ଉମା େଦବୀ ସା େଗୗରୀ ଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/154085

ପ ୁ /286668 45 83 148ରବି  ନାଥ େଜନା ପି େଗୗରୀ ଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/154086
ୀ /286669 45 83 149ସ ଲୁତା େଜନା ସା ରବି  ନାଥ େଜନା OR/06/043/154087
ୀ /286670 28 83 150କ ନା େଜନା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଜନା YVY0504159
ୀ /286671 21 83 151ସନୁୀତା େଜନା ପି ରବୀ  େଜନା YVY1165190
ୀ /296672 70 83 152ଶକୁ େଦଇ ସା ଅେଲଖ ମାଝୀ OR/06/043/154090
ୀ /296673 69 83 153ଶା ିଲତା ମାଝୀ ସା େଗାଲଖ ମାଝୀ OR/06/043/154092
ପ ୁ /296674 42 83 154ପବିତ କମୁାର ମାଝି ପି ଅେଲଖ ମାଝି OR/06/043/154089
ପ ୁ /296675 40 83 155ମିଟୁ ମାଝୀ ପି େଗାେଲଖ ମାଝୀ YVY0697680
ୀ /296676 38 83 156କନକ ମାଝୀ ସା ପବିତ କମୁାର ମାଝୀ YVY0071498
ୀ /296677 37 83 157ମାମନିୁ ମାଝୀ ସା ମିଟୁ ମାଝୀ YVY0504167
ପ ୁ /306678 55 83 158ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ସଚିଦା ନ  ନାୟକ JTV2395036
ୀ /306679 50 83 159କନିୁଲତା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2395028
ୀ /306680 29 83 160ସକୁମୁାରି ନାୟକ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0504332
ୀ /306681 28 83 161ଶ ା ଳୀ ନାୟକ ପି ସୟୂର୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0504175
ପ ୁ /306682 24 83 162ଚଂଦନ କମୁାର ନାୟକ ପି ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY1114644
ପ ୁ /316683 58 83 163ଅେଶାକ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/154102
ୀ /316684 50 83 164ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା OR/06/043/154103
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ୀ /316685 44 83 165ନ ିନୀ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା JTV1691625
ପ ୁ /316686 42 83 166ବିଜୟ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/154105
ପ ୁ /316687 41 83 167ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା YVY1273952
ପ ୁ /326688 78 83 168େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା OR/06/043/154106
ୀ /326689 59 83 169କାମିନୀ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YVY0313403

ପ ୁ /326690 46 83 170ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/154108
ୀ /326691 34 83 171ସବିତା େବେହରା ପି େଲାକରନାଥ େବେହରା YVY0504340
ୀ /326692 33 83 172ନିରୁପମା େବେହରା ସା ତୀେଲାଚନ େବେହରା YVY0890970
ୀ /326693 25 83 173ରୁବିନା େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YVY0890939

ପ ୁ /336694 62 83 174ର ିତ୍ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ OR/06/043/154113
ପ ୁ /336695 92 83 175ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଚି ାମଣି ନାୟକ OR/06/043/154111
ୀ /336696 52 83 176ମ ଳୁା ନାୟକ ସା ଶୀକା  ନାୟକ OR/06/043/154114

ପ ୁ /346697 75 83 177ଭାଗୀରଥି େଲ ା ପି ରାମଚ  େଲ ା OR/06/043/154116
ୀ /346698 65 83 178ପ ୁ ଲତା େଲ ା ସା ଭାଗୀରଥି େଲ ା OR/06/043/154117
ୀ /346699 37 83 179ରାଜଶୀ େଲ ା ପି ଭାଗିରଥି େଲ ା JTV2396364

ପ ୁ /356700 53 83 180ନିରାକାର ନ ପି େକୖଳାସ ନ OR/06/043/154124
ୀ /356701 47 83 181ସନୁୀତା ନ ସା ନିରାକର ନ JTV2395911

ପ ୁ /366702 68 83 182ବିଶନାଥ ପରିଡା ପି ଜଗବ ୁ ପରିଡା OR/06/043/154134
ପ ୁ /366703 39 83 183ଶୀନିବାସ ପରିଡା ପି ବିଶନାଥ ପରିଡା YVY0428474
ପ ୁ /376704 65 83 184ସକୁରୁା ସିଂ ପି ସେୁର  ସିଂ JTV2394708
ପ ୁ /386705 62 83 185କାଳ ୀ ଚରଣ େଭାଇ ପି ଶୀଧର େଭାଇ JTV1551498
ୀ /386706 54 83 186ବି ୁପିୟା େଭାଇ ସା କାଳ ୀ ଚରଣ େଭାଇ JTV1551597
ୀ /396707 58 83 187େସନ୍ହଲତା ପ ା ସା ଅଭୟ ପ ା YVY0983585

ପ ୁ /396708 62 83 188ଅଭୟ ଚରଣ ତିପାଠୀ ପି ବଟକୃ  ତିପାଠୀ OR/06/043/154125
ପ ୁ /396709 38 83 189ବିଶଜିତ ତିପାଠୀ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ତିପାଠୀ YVY0832162
ପ ୁ /396710 32 83 190ଅଜିତ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ତିପାଠୀ YVY0568261
ପ ୁ /406711 88 83 191ଭିକାରୀପସାଦ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0832170
ପ ୁ /406712 42 83 192ଜିତନ ପସାଦ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ YVY0832188
ୀ /416713 95 83 193ସନୁୀଲା ଚକବ ର୍ୀ ସା ଯଗୁଲ ଚକବ ର୍ୀ OR/06/043/154932

ପ ୁ /416714 46 83 194ପାେଣଶ ଚକବ ର୍ୀ ପି ପି ସି ଚକବ ର୍ୀ OR/06/043/154882
ପ ୁ /416715 44 83 195ପିତୀଶ ଚକବ ର୍ୀ ପି ପେରଶ ଚକବ ର୍ୀ JTV1486588
ୀ /416716 32 83 196ସନିୁତା ଚକବତୀ ସା ପିତିଶ ଚକବ ି YVY0388470

ପ ୁ /416717 63 83 197କାଳୀପଦ ଗିରି ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଗିରି OR/06/043/158243
ୀ /416718 38 83 198ତୁଳସୀ ଗିରି ପି କାଳିପଦ ଗିରି JTV2394856
ୀ /416719 36 83 199ଲକ୍ଷୀ ଗିରି ପି କାଳିପଦ ଗିରି JTV2394849
ୀ /416720 31 83 200ମ ଲୁତା ଗିରି ପି କାଳୀପଦ ଗିରି YVY0332189
ୀ /426721 62 83 201ପମିଳା ଶତପଥୀ ସା ନିର ନ ଶତପଥୀ OR/06/043/154842

ପ ୁ /426722 43 83 202ରଶ ିର ନ ଶତପଥି ପି ନିର ନ ଶତପଥି YVY0071506
ୀ /426723 34 83 203ନିେବଦିତା ଶତପଥୀ ପି ନିର ନ ଶତପଥୀ YVY0332197
ୀ /436724 80 83 204ଉସା ରାଣୀ େବାଷ ସା ହେରନ ବିହାରୀ େବାଷ YVY0568311

ପ ୁ /436725 57 83 205େଲାଟନ କମୁାର େବାଷ ପି ହେରନ ବିହାରୀ େବାଷ JTV1558048
ୀ /436726 42 83 206ସପିୁୟା ବହା ସା େଲାଟନ କମୁାର େବାଷ YVY0568303

ପ ୁ /436727 36 83 207ପାଥର୍ସାରଥୀ ନାୟକ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ନାୟକ YVY0832196
ୀ /446728 40 83 208ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶଭୁାଶଷି ନ JTV2394484

ପ ୁ /446729 83 83 209ଭୂପତିଭୂଷଣ ନ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ନ JTV2396547
ୀ /446730 72 83 210େସୗଦାମିନୀ ନ ସା ଭୂପତି ଭୂଷଣ ନ JTV2396554

ପ ୁ /446731 52 83 211େଦବାଶଷି ନ ପି ଭୂପତି ଭୂଷଣ ନ JTV2396539
ପ ୁ /446732 37 83 212ଶଭୁାସିଷ ନ ପି ଭୂପତିଭୂଷଣ ନ YVY0422535
ୀ /466733 78 83 213ପତୀମାରାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବି ଏମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0832212
ପ ୁ /466734 50 83 214ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବି ଏମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0203786
ପ ୁ /466735 48 83 215ହୃଷିେକଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବି ଏମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0203794
ପ ୁ /466736 42 83 216ମହିେତାଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବି.ଏମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0332205
ୀ /466737 41 83 217ମହୁଆ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0428532
ୀ /466738 40 83 218ମଧମିୁତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ହୃଷିେକଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0428540
ୀ /466739 34 83 219ଅରୁଣା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ମହିେତାଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0504357
ପ ୁ /486740 78 83 220ପେରଶ ବଲଭ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମନଥ ବଲଭ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/154139
ୀ /486741 41 83 221ମାନସୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପରିେତାଷ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0504365
ୀ /486742 70 83 222ମିନତୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପି ଭି ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/154140
ପ ୁ /486743 49 83 223ପରିେତାଷ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପି ଭି ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/154141
ପ ୁ /486744 71 83 224େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା ପି ମାୟାଧର େଜନା YVY0890681
ୀ /486745 61 83 225ନିରୁପମା େଜନା ସା େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା YVY0890673
ପ ୁ /486746 59 83 226ମରୁଲୀ ଓଝା ପି କ ରୁୀ ଓଝା OR/06/043/154693
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ୀ /486747 54 83 227କାଦମୀନି ଓଝା ସା ମରୁଲୀ ଓଝା OR/06/043/154694
ୀ /496748 36 83 228ଅ ର୍ନା ପ ା ପି କାଳୁ ଚରଣ ପ ା JTV1716133

ପ ୁ /496749 36 83 229ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପ ା ପି କାଳୁ ଚରଣ ପ ା JTV1716158
ପ ୁ /496750 37 83 230ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1716141
ପ ୁ /496751 80 83 231କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/154157
ୀ /496752 68 83 232ବିଳାସିନୀ ସାଇଁ ସା କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/154158

ପ ୁ /496753 49 83 233ଚି ର ନ ସାଇଁ ପି କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/154159
ପ ୁ /496754 46 83 234ମେନାର ନ ସାଇଁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାଇଁ JTV1486505
ପ ୁ /496755 43 83 235ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାଇଁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାଇଁ JTV1486570
ୀ /496756 42 83 236ଦି ିମୟୀ ସାଇଁ ସା ଚି ର ନ ସାଇଁ JTV2396299
ୀ /496757 35 83 237ଇତିଶୀ ସାଇଁ ସା ମେନାର ନ ସାଇଁ YVY0071514

ପ ୁ /506758 64 83 238ରବି ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା JTV2442705
ୀ /506759 45 83 239େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ଚିନୟ ମହା ି JTV2394807
ୀ /506760 23 83 240ପିୟ ା ମହା ି ପି ଚିନୟ ମହା ି YVY1043108

ପ ୁ /506761 34 83 241େଦବାଶଷି ଶୀଚ ନ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଶୀଚ ନ JTV2395390
ପ ୁ /516762 67 83 242କାଳୁଚରଣ ପ ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପ ା OR/06/043/154146
ୀ /516763 57 83 243ବିେନାଦିନୀ ପ ା ସା କାଳୁଚରଣ ପ ା OR/06/043/154147

ପ ୁ /516764 43 83 244ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା ପି କାଳୁ ଚରଣ ପ ା JTV1486448
ପ ୁ /526765 69 83 245େକ ବି ଅଗ ି ପି ଶବିଚରଣ ଅଗ ି OR/06/043/154161
ୀ /526766 63 83 246ମିନତୀ ଅଗ ି ସା େକ ବି ଅଗ ି OR/06/043/154162

ପ ୁ /526767 44 83 247ଦୀପକ ଅଗ ି ପି କମୁଦୁ ବ ୁ ଅଗ ି JTV1597368
ୀ /526768 40 83 248େମାନାଲିସା ଅଗ ି ସା ଦିପକ ଅଗ ି YVY0428524
ୀ /526769 45 83 249ପତିମ ବ ିଆ ସା ବିେବକା ନ  ବ ିଆ YVY0705244

ପ ୁ /526770 38 83 250ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YVY0832204
ପ ୁ /526771 37 83 251ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YVY0733824
ୀ /526772 36 83 252ଲୀଳାବତୀ ସାହୁ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YVY0733816
ୀ /536773 68 83 253େକଶୀଲତା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/043/154177

ପ ୁ /536774 76 83 254ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ସବୁୁଧି ସାହୁ OR/06/043/154176
ପ ୁ /536775 47 83 255ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1597392
ୀ /536776 47 83 256େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ସା କବି ପସାଦ ପ ନାୟକ JTV1597327
ୀ /536777 45 83 257ଦି ି ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0504373
ୀ /536778 32 83 258ଖସୁବୁ ସାହୁ ସା ଦୀପକ ସାହୁ YVY0504480
ୀ /546779 32 83 259ସଦୁୀ ା ମହା ୀ ପି େଦେବ  କମୁାର ମହା ୀ YVY0388520

ପ ୁ /546780 55 83 260ସେୁର  କମୁାର ମହା ି ପି କୁ ବିହାରୀ ମହା ି JTV1486547
ୀ /546781 52 83 261କ ନା ମହା ି ସା ସେୁର  କମୁାର ମହା ି JTV1486554
ୀ /556782 55 83 262ବିଳାସିନୀ ମହାରଣା ସା ନୃଂସିହ ମହାରଣା JTV2442630

ପ ୁ /556783 35 83 263ସା ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV2396307
ପ ୁ /556784 33 83 264ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV2394898
ପ ୁ /556785 33 83 265ସଜିୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV2395754
ୀ /556786 27 83 266ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ସା ନୁ ମହାରଣା YVY0963439

ପ ୁ /556787 61 83 267ନୃସିଂହ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା YVY0963447
ୀ /556788 56 83 268ମିନତୀ ମହାରଣା ସା ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/043/154181
ୀ /556789 37 83 269ପମିଳା ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା YVY0568329
ୀ /556790 28 83 270ଅନୀତା ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା YVY0963488
ୀ /556791 26 83 271ମଧସିୁତା ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା YVY0963470

ପ ୁ /566792 76 83 272ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ ପି ଗେଣଶର ବିଶାଳ YVY0983593
ପ ୁ /566793 59 83 273ସେ ାଷ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ YVY0733733
ପ ୁ /566794 78 83 274କୃ ଚ  ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ OR/06/043/154182
ୀ /566795 65 83 275ଖଲୁଣା ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ JTV2395879
ପ ୁ /566796 44 83 276ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ YVY0697623
ପ ୁ /566797 38 83 277ପବିତ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2394880
ପ ୁ /576798 77 83 278ଚକଧର ସାହୁ ପି ଭଜହରି ସାହୁ JTV2395085
ୀ /576799 70 83 279କା ନ ବାଳା ସାହୁ ସା ଚକକଧର ସାହୁ JTV2395077
ପ ୁ /576800 41 83 280ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ JTV2396422
ୀ /576801 38 83 281ଲିଲାବତୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0890905
ୀ /586802 68 83 282ଉବର୍ ଶୀ ବିଶାଳ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ OR/06/043/154186
ପ ୁ /586803 50 83 283ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ OR/06/043/154187
ୀ /586804 48 83 284ନୀଳିମା ବିଶାଳ ସା ସେ ାଷ ବିଶାଳ YVY0733758
ପ ୁ /586805 46 83 285ସଶୁା  ବିଶାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ OR/06/043/154893
ୀ /596806 37 83 286ସଭୁଦା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2395481
ପ ୁ /596807 32 83 287େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି େତାଫାନ କମୁାର ସାହୁ JTV2532992
ପ ୁ /596808 29 83 288ଶବିାଶଷି ସାହୁ ପି େତାଫାନ କମୁାର ସାହୁ YVY0388454
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ପ ୁ /596809 90 83 289ରାମଚ  ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ OR/06/043/154189
ୀ /596810 80 83 290କମଳା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/154190

ପ ୁ /596811 61 83 291େତାଫାନକମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OE/06/043/154191
ୀ /596812 52 83 292ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା େତାଫାନ ସାହୁ OR/06/043/154192
ୀ /596813 29 83 293ମିନତୀ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV1486349

ପ ୁ /596814 43 83 294କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV1486521
ୀ /606815 88 83 295େକଳୁଣୀ େଦଇ ସା କାଶନିାଥ ସିଂହ YVY0071589

ପ ୁ /606816 60 83 296ଶୀଧର ସିଂହ ପି କାଶନିାଥ ସିଂହ OE/06/043/158094
ୀ /606817 57 83 297ଶକୁ ଳା ସିଂହ ସା ଶୀଧର ସିଂହ YVY0071571
ୀ /606818 44 83 298ସନିୁତା ସିଂହ ସା ଶୀଧର ସିଂହ YVY0071605

ପ ୁ /606819 34 83 299ସଂଜିବ ସିଂହ ପି ଶୀଧର ସିଂହ YVY0071597
ପ ୁ /606820 32 83 300ସ ୟ ସିଂହ ପି ଶୀଧର ସିଂହ YVY0332213
ୀ /616821 73 83 301ମାତା ଓଝା ସା ବୁଲା ଓଝା JTV1652379

ପ ୁ /616822 50 83 302ଶଶିରି ଓଝା ପି ବୁଲା ଓଝା OR/06/043/154197
ପ ୁ /616823 48 83 303ବସ  ଓଝା ପି ବୁଲା ଓଝା OR/06/043/154198
ୀ /616824 42 83 304ରୀନା ଓଝା ସା ବସ  ଓଝା JTV1652387

ପ ୁ /626825 68 83 305େକଦାରନାଥ ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/154204
ୀ /626826 61 83 306ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା େକଦାରନାଥ ମହାରଣା JTV1629690

ପ ୁ /626827 72 83 307ସଚିଦାନ  ଓଝା ପି ସଗର୍ତ ବନମାଳୀ ଓଝା OR/06/043/154199
ପ ୁ /626828 67 83 308ଗ ାଧର ଓଝା ପି ଜନା ର୍ନ ଓଝା OR/06/043/154201
ୀ /626829 62 83 309ମ ଲୁତା ଓଝା ସା ସଚିଦାନ  ଓଝା OR/06/043/154200
ୀ /626830 56 83 310ମ ଲୁତା ଓଝା ସା ଗ ାଧର ଓଝା OR/06/043/154202

ପ ୁ /626831 37 83 311ଅମିୟ ର ନ ଓଝା ପି ସ ିଦା ନ  ଓଝା YVY0568337
ୀ /986832 29 83 312ଅନସୟା ଓଝା - ସଚିଦାନ  ଓଝା YVY0504498

ପ ୁ /626833 29 83 313େଦବାଶଷି ଓଝା ପି ଗ ାଧର ଓଝା YVY0388538
ୀ /636834 45 83 314ବିଳାସ ଓଝା ସା ନେର  ଓଝା OR/06/043/154206
ୀ /646835 72 83 315ବାସ ି େଲ ା ସା କ୍ଷୀେରାଦ େଲ ା OR/06/043/154330

ପ ୁ /646836 56 83 316ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଲ ା OR/06/043/154331
ପ ୁ /646837 53 83 317ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େଲ ା OR/06/043/154332
ୀ /646838 50 83 318ସଜୁାତା େଲ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା JTV2396489
ୀ /646839 45 83 319ଭାରତୀ େଲ ା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା JTV2395853

ପ ୁ /646840 25 83 320ରାେକଶ କମୁାର େଲଂକା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲଂକା YVY0890517
ପ ୁ /646841 48 83 321ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ଶୀନିବାସ ସାହୁ YVY0071613
ୀ /646842 40 83 322ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ JTV2533008

ପ ୁ /656843 39 83 323ବିଶର ନ ନାୟକ ପି ବୀରବର ନାୟକ YVY0332221
ପ ୁ /656844 35 83 324ଦୀ ି ର ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0332239
ୀ /656845 33 83 325ରଶ ିର ିତା ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0332247
ୀ /656846 31 83 326ନିେବଦିତା ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0332254
ୀ /656847 27 83 327ଶୀୟ ା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0890871
ୀ /656848 64 83 328ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଭାଗିରଥି ସାହୁ OE/06/043/152214

ପ ୁ /656849 38 83 329ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ YVY0983619
ପ ୁ /656850 36 83 330ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ YVY0983601
ପ ୁ /666851 69 83 331ଭାଗିରଥି ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ OR/06/043/152213
ୀ /676852 67 83 332ର ଲତା ରାଉତ ସା ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY0332270

ପ ୁ /676853 40 83 333ତୁଷାରକା  ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY0332296
ୀ /676854 44 83 334ନିେବଦିତା ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY0332288
ୀ /676855 37 83 335ନିରୂପମା ରାଉତ ମା ର ଲତା ରାଉତ JTV2533016

ପ ୁ /676856 33 83 336ସତଯ୍ଜିତ ରାଉତ ମା ର ଲତା ରାଉତ YVY0332304
ପ ୁ /686857 88 83 337ଚ ମଣି ମହାପାତ ପି ବା ାନିଧି ମହାପାତ OR/06/043/154208
ୀ /686858 79 83 338ସତଯ୍ଭାମା ମହାପାତ ସା ଚ ମଣି ମହାପାତ OR/06/043/154209
ପ ୁ /686859 56 83 339ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ OR/06/043/154212
ୀ /686860 52 83 340ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା ସଧୁୀର ମହାପାତ YVY0733774
ୀ /686861 50 83 341ହରପିୟା ମହାପାତ ସା ସକୁା  ମହାପାତ JTV1551555
ପ ୁ /686862 50 83 342ଶୀକା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ OR/06/043/154214
ପ ୁ /686863 48 83 343ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ OR/06/043/154215
ପ ୁ /686864 43 83 344ସବୁାସ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ YVY0578922
ୀ /686865 40 83 345ବ ନା ମହାପାତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ JTV1551563
ପ ୁ /686866 24 83 346େଶୗଯଯ୍ର୍ ମହାପାତ ପି ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ YVY1216373
ପ ୁ /686867 19 83 347ସାଥର୍କ େମାହପାତରା ପି ଶୀକା  େମାହପାତରା YVY1280148
ୀ /696868 24 83 348ସନୁୀତା ବାରିକ ସା ପକାଶ ବାରିକ YVY1278738
ୀ /696869 100 83 349ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ମକୁୁ  ପ ା YVY0733444
ପ ୁ /696870 53 83 350ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ମହାେଦବ ମିଶ YVY0332312
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ୀ /696871 20 83 351ପିୟ ା ମିଶ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ YVY1277037
ପ ୁ /696872 77 83 352ନୀଳକ  ପ ା ପି ମକୁୁ  ପ ା YVY0697649
ପ ୁ /696873 76 83 353ମେହ  ପ ା ପି ମକୁୁ  ପ ା OR/06/043/154222
ୀ /696874 67 83 354ବିଦଯ୍ଲୁତା ପ ା ସା ନୀଳକ  ପ ା YVY0697656
ୀ /696875 60 83 355ରବୀ  ପ ା ପି ମକୁୁ  ପ ା OR/06/043/154224

ପ ୁ /696876 60 83 356େକଦାରନାଥ ପ ା ପି ମକୁୁ  ପ ା OR/06/043/154218
ୀ /696877 55 83 357ନିରୁପମା ପ ା ସା ରବି  ପ ା OR/06/043/154225

ପ ୁ /696878 52 83 358ଅଭିରାମ ପ ା ପି ମକୁୁ  ପ ା OR/06/043/154226
ୀ /696879 48 83 359ନ ିନୀ ପ ା ସା େକଦାର ପ ା OR/06/043/154219
ୀ /696880 47 83 360ବବିନା ପ ା ସା ଅଭିରାମ ପ ା OR/06/043/154227
ୀ /696881 38 83 361ବିଶ ବ ିତା ପ ା ପି ମେହ  ନାଥ ପ ା YVY0071621

ପ ୁ /696882 37 83 362ଦିପକକମୁାର ପ ା ପି ରବି  ପ ା JTV2395267
ପ ୁ /696883 35 83 363ଲିପକକମୁାର ପ ା ପି ରବି  ପ ା JTV2395291
ପ ୁ /696884 34 83 364ଅଜିତ୍ କମୁାର ପ ା ପି େକଦାର ନାଥ ପ ା YVY0828640
ପ ୁ /696885 31 83 365ଅଜିତ ପ ା ପି େକଦାରନାଥ ପ ା YVY0275867
ୀ /696886 31 83 366ପ ୁ ଲତା ପ ା ପି େକଦାର ନାଥ ପ ା YVY1277946
ୀ /696887 29 83 367ସଜୁାତା ଲତା ପ ା ପି େକଦାର ନାଥ ପ ା YVY0828632
ୀ /696888 26 83 368ରଶି ପିୟଜଶ ିର୍ନୀ ପ ା ସା ଦିପକ କମୁାର ପ ା YVY1278001

ପ ୁ /696889 25 83 369ବାଣୀ ପସାଦ ପ ା ପି ମନେମାହନ ପ ା YVY1279454
ପ ୁ /696890 22 83 370ଶୀକା  ପ ା ପି ନୀଳକ  ପ ା YVY1108729
ପ ୁ /706891 91 83 371େକୖଳାସ ଚ  ପ ା ପି ବ ୁ ପ ା OR/06/043/154229
ପ ୁ /706892 55 83 372ବି ୁ ପ ା ପି େକୖଳାସ ପ ା OR/06/043/154233
ୀ /706893 53 83 373ଗୀତା ଳି ପ ା ସା ବି ୁ ପ ା OR/06/043/154234

ପ ୁ /706894 30 83 374ସଂଗାମ େକଶରୀ ପ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ା YVY0332320
ୀ /706895 51 83 375ଧରିଜୀ ରାମ ସା ମାନସ କମୁାର ରାମ YVY0832246

ପ ୁ /706896 51 83 376ମାନସ କମୁାର ରାମ ପି ସେୁର ନାଥ ରାମ YVY0332338
ପ ୁ /716897 56 83 377ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି ବଜବଂଧ ୁଦାସ JTV2396398
ୀ /716898 53 83 378ଭାରତୀ ଦାସ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ JTV2396406

ପ ୁ /716899 41 83 379ସମୀର ର ନ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ YVY1283894
ୀ /716900 39 83 380ତପସିନୀ ନାୟକ ସା ସମୀର ର ନ ମିଶ YVY1284421

ପ ୁ /726901 65 83 381ସେୁର  ବାରିକ ପି ଧଡି ବାରିକ OR/06/043/154238
ପ ୁ /726902 39 83 382ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ବାରିକ JTV2395283
ପ ୁ /726903 37 83 383େଦେବ  ବାରିକ ପି ସେୁର  ବାରିକ JTV2394526
ୀ /726904 27 83 384ସସୀତା ବାରିକ ସା େଦେବ  ବାରିକ YVY1216498
ୀ /726905 21 83 385େବବୀନା ବାରିକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ YVY1216522
ୀ /726906 60 83 386ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ସେୁର  ବାରିକ OR/06/043/154239

ପ ୁ /726907 39 83 387ବିଶନାଥ େଲ ା ପି ଲ ୁଳି ଚରଣ େଲ ା YVY0832238
ୀ /726908 33 83 388ଭାରତୀ େଲ ା ସା ବିଶନାଥ େଲ ା YVY0832253
ୀ /736909 75 83 389ହାରାମଣି ବାରିକ ସା ହରି ବାରିକ OR/06/043/154242

ପ ୁ /736910 60 83 390ଗେଜ  ବାରିକ ପି ହରି ବାରିକ OR/06/043/154241
ପ ୁ /736911 47 83 391ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ ପି ହରି ବାରିକ OR/06/043/154244
ପ ୁ /736912 45 83 392ରେମଶ ଚ  ବାରିକ ପି ହରି ବାରିକ OR/06/043/154245
ୀ /736913 41 83 393ମାମିନା ବାରିକ ସା ଉେମଶ ବାରିକ JTV1652585
ୀ /736914 40 83 394ନିଲିର୍ ା ବାରିକ ସା ରେମଶ ବାରିକ OR/06/043/154246

ପ ୁ /736915 29 83 395ପତାପ ବାରିକ ପି ରେମଶ ଚ  ବାରିକ YVY0828574
ୀ /736916 28 83 396ଦୀପିକା ବାରିକ ସା ପତାପ ବାରିକ YVY0828566

ପ ୁ /736917 21 83 397ଦୀପକ ବାରିକ ପି ଊେମଶ ବାରିକ YVY1216449
ୀ /736918 39 83 398ନଶମିା ଖାତୁନ ସା େଶଖ୍ ସଫିଉ ିନ YVY0733741
ୀ /736919 29 83 399ସସିତା ପ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ପ ନାୟକ YVY0504506
ପ ୁ /746920 68 83 400ଯଧିୁ ିର ବାରିକ ପି ଦାମ ବାରିକ OR/06/043/154247
ପ ୁ /746921 45 83 401ମେନାଜ ବାରିକ ପି ଯଧିୁ ିର ବାରିକ OR/06/043/154868
ପ ୁ /746922 40 83 402ସେ ାଷ ବାରିକ ପି ଯଧିୁ ିର ବାରିକ JTV1551514
ୀ /746923 36 83 403ସ କୁ୍ତା ବାରିକ ସା ମେନାଜ ବାରିକ YVY0332346
ପ ୁ /756924 62 83 404ଗ ାଧର ବାରିକ ପି କାହନ୍  ୁବାରିକ OR/06/043/154251
ପ ୁ /756925 60 83 405ଲି ରାଜ ବାରିକ ପି କାହନ୍  ୁବାରିକ OR/06/043/154249
ୀ /756926 55 83 406ସକୁା ି ବାରିକ ସା ଲି ରାଜ ବାରିକ OR/06/043/154250
ୀ /756927 50 83 407ସରସତୀ ବାରିକ ସା ଗ ାଧର ବାରିକ OR/06/043/154957
ୀ /756928 39 83 408ପଭାସିନୀ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ JTV2395176
ୀ /756929 37 83 409ମ ାକିନୀ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ JTV2395168
ପ ୁ /756930 26 83 410ଜଗନ ବାରିକ - ଗ ାଧର ବାରିକ YVY0890863
ପ ୁ /766931 74 83 411ରାଜୁ ବାରିକ ପି ଦାମ ବାରିକ OR/06/043/154252
ପ ୁ /766932 37 83 412ସାରଦା ବାରିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ JTV2394518
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ପ ୁ /766933 37 83 413ସାରଦା ବାରିକ ପି ରାଜୁ ବାରିକ YVY0890822
ୀ /766934 21 83 414ପଦାବତୀ ବାରିକ ସା ଲଛମନ ବାରିକ YVY1216399

ପ ୁ /776935 48 83 415ଚିନୟ ମହା ି ପି ଧିେରନ୍ ମହା ି JTV2394799
ପ ୁ /786936 59 83 416ପଫଲୁ ବାରିକ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ JTV1597285
ୀ /786937 53 83 417େଯାଗମାୟା ବାରିକ ସା ପଫଲୁ ବାରିକ JTV1597293

ପ ୁ /786938 54 83 418ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େବେହରା JTV1551472
ୀ /796939 50 83 419କନିୁ ବାରିକ ସା ରାଜୁ ବାରିକ OR/06/043/154253

ପ ୁ /796940 62 83 420େଯାେଗ  ପ ନାୟକ ପି ବାଲୁେ ଶର ପ ନାୟକ JTV1551456
ୀ /796941 54 83 421େରାଜିତା ପ ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ପ ନାୟକ JTV2395689

ପ ୁ /806942 66 83 422ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ ପି ଦାମ ବାରିକ OR/06/043/154254
ୀ /806943 55 83 423ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ OR/06/043/154255

ପ ୁ /806944 39 83 424ଅମିତ ବାରିକ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ବାରିକ JTV1551522
ପ ୁ /806945 31 83 425ଅଜିତ ବାରିକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ YVY0504514
ୀ /816946 67 83 426ରମା େଦବୀ ସା ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/154262
ୀ /816947 75 83 427ପମିଳା େଲ ା ସା ବିମାଧର େଲ ା OR/06/043/154257

ପ ୁ /816948 52 83 428ବିଶାରଦ େଲ ା ପି ବିମାଧର େଲ ା OR/06/043/154258
ପ ୁ /816949 51 83 429ବିକମ କମୁାର େଲ ା ପି ବିମାଧର େଲ ା OR/06/043/154260
ପ ୁ /816950 50 83 430ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଲ ା ପି ବିମାଧର େଲ ା OR/06/043/154259
ପ ୁ /816951 47 83 431ବିଦଯ୍ଭୁୁଷଣ େଲ ା ପି ବିମାଧର େଲ ା OR/06/043/154848
ୀ /816952 45 83 432ସସିତା େଲ ା ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଲ ା YVY0504522
ୀ /816953 44 83 433କ୍ଷଣପଭା େଲ ା ସା ବିଷାରଦ େଲ ା JTV2394674

ପ ୁ /816954 77 83 434ମେହଶର ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା OR/06/043/154261
ପ ୁ /816955 56 83 435ବସ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/154265
ପ ୁ /816956 55 83 436େହମ  ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/154263
ୀ /816957 52 83 437ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା OE/06/043/154872
ୀ /816958 48 83 438ଅପ ର୍ା ମହାରଣା ସା େହମ  ମହାରଣା OR/06/043/154264

ପ ୁ /816959 47 83 439ସଶୁା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/154267
ୀ /816960 40 83 440କା ନ ବାଳା ମହାରଣା ସା ସଶୁା  ମହାରଣା JTV2395523
ୀ /816961 29 83 441ସଚିୁସିତା ମହାରଣା ପି େହମ  ମହାରଣା YVY0388397
ୀ /816962 50 83 442େହମମ ରୀ ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା JTV1486208

ପ ୁ /816963 26 83 443ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0963421
ପ ୁ /816964 24 83 444େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YVY0963413
ପ ୁ /836965 90 83 445ବାଇଧର ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହାରଣା OR/06/043/154268
ୀ /836966 83 83 446କ୍ଷୀରମଣି ମହାରଣା ସା ବାଇଧର ମହାରଣା OR/06/043/154269

ପ ୁ /836967 59 83 447ଶରତ ଚ  ମହାରଣା ପି ବାଇଧର ମହାରଣା OR/06/043/154270
ୀ /836968 55 83 448ଶଭୁଶୀ ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା OR/06/043/154271

ପ ୁ /836969 55 83 449ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାଇଧର ମହାରଣା OR/06/043/154272
ୀ /836970 43 83 450ମଧମୁାଳା ମହାରଣା ସା ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା JTV1486471
ୀ /836971 33 83 451େସାନମ ଶି ା ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YVY0071654

ପ ୁ /836972 31 83 452ସିଓନା ସି ାଥର୍  ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YVY0733238
ପ ୁ /836973 44 83 453ଲଳିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ JTV1486489
ପ ୁ /846974 62 83 454ପ ୁ ର୍ଚ  ପ ା ପି ପ ାନନ ପ ା OR/06/043/154275
ପ ୁ /856975 56 83 455ରବି  କମୁାର ଓଝା ପି ବାବାଜୀ ଓଝା YVY0733451
ୀ /856976 44 83 456ଆରତୀ ଓଝା ସା ରବି  କମୁାର ଓଝା OR/06/043/015906
ୀ /856977 27 83 457ରୀତା ରାଣୀ ଓଝା ପି ରବି  ଓଝା YVY0963454

ପ ୁ /856978 24 83 458େସାମନାଥ ଓଝା ପି ରବି  ଓଝା YVY0963462
ୀ /856979 35 83 459ସଂଘମିତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0504548

ପ ୁ /856980 80 83 460ମରୁଲୀଧର ସାହୁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ OR/06/043/154281
ୀ /856981 78 83 461ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/154280
ୀ /856982 68 83 462ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାହୁ OR/06/043/154282
ପ ୁ /856983 48 83 463ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/154283
ପ ୁ /856984 45 83 464ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/154284
ପ ୁ /856985 43 83 465ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/154285
ପ ୁ /866986 36 83 466ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା JTV1597301
ୀ /866987 25 83 467ମାନସୀ ପରିଡ଼ା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା YVY1108703
ପ ୁ /876988 49 83 468ପସନନ୍ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/154291
ପ ୁ /876989 46 83 469ପବିର େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/154292
ପ ୁ /876990 43 83 470ପଭାତ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/154293
ପ ୁ /876991 41 83 471ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/154920
ୀ /886992 80 83 472ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା JTV1486612
ପ ୁ /886993 59 83 473ପଦୀପ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/230485
ପ ୁ /886994 56 83 474ପକାଶ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/154297
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ୀ /886995 56 83 475ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YVY0332353
ୀ /886996 55 83 476ହରପିୟା େବେହରା ସା ପଦିପ େବେହରା JTV2396356
ୀ /886997 47 83 477ପମିଳା େବେହରା ସା ପକାଶ ଚ  େବେହରା JTV1691682

ପ ୁ /886998 36 83 478ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା JTV1691674
ପ ୁ /886999 33 83 479ମେହଶ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0275883
ୀ /887000 32 83 480ମଧସିୁତା ମାଣିଆ ସା ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା YVY0890632

ପ ୁ /897001 85 83 481ସେୁର  ନାଥ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା OR/06/043/154300
ୀ /897002 70 83 482ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସେୁର  ନାଥ େବେହରା OR/06/043/154301

ପ ୁ /897003 46 83 483ଦିଲିପ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା OR/06/043/154302
ୀ /897004 38 83 484ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା JTV2533032

ପ ୁ /907005 76 83 485କୁ  ବିହାରୀ େବେହରା ପି କପିଳ େବେହରା OR/06/043/154303
ୀ /907006 70 83 486କମଳା େବେହରା ସା କୁ  ବିହାରୀ େବେହରା OR/06/043/154304

ପ ୁ /907007 70 83 487ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/154305
ପ ୁ /907008 43 83 488ହରିହର େବେହରା ପି କୁ ବିହାରୀ େବେହରା OR/06/043/154363
ପ ୁ /907009 42 83 489ହୃଶେିକଶ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/154822
ୀ /907010 35 83 490ପିୟଦଶର୍ନୀ େବେହରା ସା ହୃଷିେକଶ େବେହରା JTV2395671
ୀ /907011 34 83 491ଦି ିମୟୀ େବେହରା ସା ହରିହର େବେହରା YVY0504415
ୀ /907012 34 83 492ରଶୀତା େବେହରା ସା ପଣୟ କମୁାର େବେହରା YVY1216423
ୀ /907013 33 83 493ସସିତା େବେହରା ପି କୁ  ବିହାରୀ େବେହରା JTV2396281

ପ ୁ /907014 32 83 494ପସାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV2533040
ୀ /907015 25 83 495ପିୟ ା େବେହରା ସା ପସାଦ କମୁାର େବେହରା YVY1108695

ପ ୁ /917016 54 83 496େଦେବ ର େବେହରା ପି େଜାେଗଂଦ େବେହରା YVY0232389
ପ ୁ /917017 50 83 497ଦୁଃଶାସନ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/154312
ୀ /917018 43 83 498ଝୁନୁ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା JTV1597129
ୀ /917019 40 83 499ରୁନା େବେହରା ସା ଦୁଃଶାସନ େବେହରା JTV1597111

ପ ୁ /917020 24 83 500ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା YVY1043140
ପ ୁ /917021 24 83 501କାଳ ୀ େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା YVY1043223
ୀ /917022 39 83 502ଦିଲିପକମୁାର ମହାରଣା ପି ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା YVY0832261
ୀ /927023 36 83 503ସରସତୀ ବାରିକ ସା ଭାବଗାହି ମହାରଣା YVY0203802
ୀ /927024 65 83 504କମୁଦିୁନୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/043/154314

ପ ୁ /927025 45 83 505ନବକିେଶାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/043/154315
ପ ୁ /927026 39 83 506ରୀତା ଳି େବେହରା ପି ଭାବକିେଶାର େବେହରା JTV1597137
ୀ /927027 38 83 507ଭାବ କିେଶାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା JTV1597145
ୀ /927028 35 83 508ସରସତୀ େବେହରା ସା ଭାବ କିେଶାର େବେହରା YVY0275891
ୀ /937029 40 83 509ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ନବକିେଶାର େବେହରା YVY0422428
ୀ /947030 74 83 510ଝୁନି େଲ ା ସା ଧିେର  େଲ ା YVY0828624
ୀ /947031 56 83 511ଗୀତା ଳି େଲ ା ସା ନବ କିେଶାର େଲ ା OR/06/043/154317

ପ ୁ /947032 56 83 512ଅଭୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଧୀେର  େଲ ା OR/06/043/154318
ପ ୁ /947033 53 83 513ଅମୀୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଧୀେର  େଲ ା OR/06/043/154320
ୀ /947034 52 83 514ଶଯ୍ାମଳୀ େଲ ା ସା ଅଭୟ େଲ ା OR/06/043/154319

ପ ୁ /947035 49 83 515ଅରୁଣକମୁାର େଲ ା ପି ଧୀେର  େଲ ା OR/06/043/154322
ପ ୁ /947036 47 83 516ଅରବି  କମୁାର େଲ ା ପି ଧିେର  େଲ ା OR/06/043/154323
ୀ /947037 47 83 517ସତଯ୍ଭାମା େଲ ା ସା ଅମୀୟ େଲ ା JTV1652411

ପ ୁ /947038 45 83 518ଅଜିତ କମୁାର େଲ ା ପି ଧିେର  େଲ ା OR/06/043/154324
ୀ /947039 41 83 519ଅନିମା େଲ ା ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର େଲ ା YVY0828657
ୀ /947040 38 83 520ଶା ିଲତା େଲ ା ପି ସେୁର ୍ ମହାରଣ। YVY0733766
ୀ /947041 32 83 521ସିତାମୟୀ େଲ ା ସା ଅରବି  କମୁାର େଲ ା YVY0777961
ୀ /947042 29 83 522କଲଯ୍ାଣୀ େଲ ା ସା ରାେକଶ କମୁାର େଲ ା YVY1114669

ପ ୁ /947043 28 83 523ରାେଜଶ କମୁାର େଲ ା ପି ଅମର କମୁାର େଲ ା YVY1114727
ପ ୁ /947044 26 83 524ସତଯ୍ଜିତ େଲ ା ପି ଅଭୟ କମୁାର େଲ ା YVY0777979
ପ ୁ /947045 25 83 525ରେକଟ େଲ ା ପି ଅମର େଲ ା YVY1133214
ପ ୁ /947046 23 83 526ରାେଜଶ େଲ ା ପି ଅମର େଲ ା YVY1114677
ୀ /947047 23 83 527େସାନାଲି େଲ ା ମା ସତଯ୍ଭାମା େଲ ା YVY1043207
ୀ /947048 21 83 528ମାମା େଲ ା ପି ଅମର କମୁାର େଲ ା YVY1114685
ପ ୁ /957049 93 83 529େଗାକଳୁାନ  େଲ ା ପି ଧମର୍ାନ  େଲ ା OR/06/043/154325
ପ ୁ /957050 50 83 530ମାନସ କମୁାର େଲ ା ପି େଗାକଳୁାନ  େଲ ା OR/06/043/154327
ପ ୁ /957051 49 83 531ତାପସ କମୁାର େଲ ା ପି େଗାକଳୁାନ  େଲ ା OR/06/043/154328
ୀ /957052 43 83 532ପମିଳା େଲ ା ସା ମାନସକମୁାର େଲ ା JTV2394948
ପ ୁ /957053 34 83 533ମେନାଜକମୁାର େଲ ା ପି ଦାଶରଥି େଲ ା JTV2394955
ପ ୁ /957054 44 83 534ରବି  କମୁାର ପାତ ପି କୀ ର୍ନ ପାତ JTV2396455
ୀ /967055 55 83 535ନିରୁପମା େଲ ା ସା ଦାଶରଥି େଲ ା OR/06/043/154532
ୀ /977056 41 83 536ମମତା ଭୂୟଁା ସା ନିଖିଳ ର ନ ଭୂୟଁା JTV2395333
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ପ ୁ /977057 69 83 537େହମ  େଲ ା ପି କାଳ ି େଲ ା OR/06/043/154335
ୀ /977058 65 83 538ନିରୁପମା େଲ ା ସା ଶରତ େଲ ା OR/06/043/154343

ପ ୁ /977059 64 83 539ଶଶିରି କମୁାର େଲ ା ପି କାଳ ି ଚରଣ େଲ ା OR/06/043/154336
ପ ୁ /977060 60 83 540ଜିେତ  େଲ ା ପି କାଳ ୀ େଲ ା OR/06/043/154347
ୀ /977061 58 83 541ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଲ ା ସା େହମ  େଲ ା OR/06/043/154345
ୀ /977062 52 83 542ଅ ର୍ନା େଲ ା ସା ଜିେତ  େଲ ା OR/06/043/154348
ୀ /977063 50 83 543କନିୁ େଲ ା ସା ଶଶିରି କମୁାର େଲ ା OR/06/043/154825

ପ ୁ /977064 45 83 544ସଂଗାମ େଲ ା ପି ଶରତ େଲ ା OR/06/043/154344
ପ ୁ /977065 45 83 545ଟୁଲୁ େଲ ା ପି ବସ  େଲ ା OR/06/043/154341
ୀ /977066 43 83 546ଅ ନା େଲ ା ସା ଟୁଲୁ େଲ ା JTV2395200
ୀ /977067 43 83 547ଅଂଜନା େଲ ା ସା ଟୁଲୁ େଲ ା YVY0568220
ୀ /977068 38 83 548ଝିଲି େଲ ା ପି ବସ  କମୁାର େଲ ା JTV2395069
ୀ /977069 35 83 549ବବିତା େଲ ା ପି େହମ  େଲ ା JTV2395184
ୀ /977070 34 83 550ଅନିତା େଲ ା ପି ବସ  କମୁାର େଲ ା JTV2395325

ପ ୁ /977071 34 83 551ରତି ର ନ େଲ ା ପି ଜିତନ କମୁାର େଲ ା JTV2394500
ପ ୁ /977072 34 83 552ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା ପି େହମ  କମୁାର େଲ ା JTV2394609
ୀ /977073 33 83 553ସନିୁତା େଲ ା ପି ଶରତ ଚ  େଲ ା JTV2395218

ପ ୁ /977074 32 83 554ସ ିତ େଲ ା ପି ଶରତ କମୁାର େଲ ା JTV2396570
ପ ୁ /977075 32 83 555ରଶି ର ନ େଲ ା ପି ଜିେତ  େଲ ା YVY1108836
ପ ୁ /977076 30 83 556େସୗମଯ୍ ର ନ େଲ ା ପି ଶଶିରି କମୁାର େଲ ା YVY0332361
ପ ୁ /977077 30 83 557େସୗମଯ୍ରଂଜନ େଲ ା ପି ଶଶିରି କମୁାର େଲ ା YVY0504555
ୀ /977078 22 83 558ଶଭୁଶୀ େଲ ା ସା ରଶି ର ନ େଲ ା YVY1108828

ପ ୁ /977079 41 83 559କମଳାକା  ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ YVY0422550
ପ ୁ /987080 60 83 560ସକୁା  େଲ ା ପି ଧବୃଚରଣ େଲ ା OR/06/043/154350
ୀ /987081 58 83 561ସଂଯକୁ୍ତା େଲ ା ସା ସକୁା  େଲ ା OR/06/043/154351

ପ ୁ /987082 24 83 562ଶ ା ର ନ େଲ ା ପି ସକୁା  େଲ ା YVY1043181
ୀ /997083 41 83 563ରଶିତା ବରାଳ ସା ଅମୀୟ େଲ ା JTV1716091
ୀ /997084 26 83 564ମାମାଲି ବାରିକ ପି େକୖଲାସ ଚ  ବାରିକ YVY1216480
ୀ /997085 20 83 565ବନିତା ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ YVY1216340

ପ ୁ /997086 75 83 566େଗାେଲାକ ଚ  େବେହରା ପି ଋଷିନାଥ େବେହରା YVY0071696
ପ ୁ /997087 44 83 567ପେବାଧ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV2396604
ପ ୁ /997088 44 83 568ପେମାଦ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV2395747
ପ ୁ /997089 42 83 569ପଣୟ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV2395721
ୀ /997090 39 83 570ପଭାସିନୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YVY0568345

ପ ୁ /997091 38 83 571ପ ଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାଲକ ଚ  େବେହରା JTV2395101
ୀ /997092 85 83 572ଲତା େଲ ା ସା ଜଗବ ୁ େଲ ା OR/06/043/154353

ପ ୁ /997093 53 83 573ଅକ୍ଷୟ େଲ ା ପି ଜଗବ ୁ େଲ ା OR/06/043/154354
ୀ /997094 48 83 574କବିତା େଲ ା ସା ଅକ୍ଷୟ େଲ ା JTV1551449

ପ ୁ /997095 47 83 575ଅମୀୟ େଲ ା ପି ଜଗବ ୁ େଲ ା OR/06/043/154355
ପ ୁ /997096 24 83 576ଅଭିେ◌ଷକ େଲ ା ପି ବିଭୂତି େଲ ା YVY1216456
ୀ /997097 20 83 577େଗୗରୀ ମାଝୀ ପି କମୁାର ମାଝୀ YVY1216407
ୀ /997098 19 83 578ବିଦୁଲତା ଓଝା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା YVY1283449
ୀ /997099 27 83 579ଅନିତା ସିଂହ ସା ସଂଜୀବ ସିଂହ YVY1216472

ପ ୁ /1007100 73 83 580ଅରବି  କମୁାର େଲ ା ପି କୁ  ବିହାରୀ େଲ ା YVY0071704
ପ ୁ /1007101 70 83 581ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଗେଜ  େଲ ା OR/06/043/154364
ୀ /1007102 53 83 582ସ ର୍ଲତା େଲ ା ସା ଅଜୟ େଲ ା OR/06/043/154365

ପ ୁ /1007103 43 83 583ବିକମ େକଶରୀ େଲ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା JTV1565449
ୀ /1007104 41 83 584ପାବନୀ େଲ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା JTV1565456
ୀ /1007105 34 83 585ସପୁଭା େଲ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା JTV2533057
ପ ୁ /1007106 32 83 586ଓଁକାର େଲ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା YVY0071712
ପ ୁ /1007107 27 83 587ଶଭୁମ େଲ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା YVY0777953
ୀ /1007108 70 83 588ମ ଳୁା ମ ରୀ ପରିଡା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା OR/06/043/154362
ୀ /1017109 48 83 589େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େଭାଳ ସା ସ ିବ େଲ ା OR/06/043/154889
ୀ /1017110 56 83 590ସରସତୀ ଖୁ ିଆ ସା ରାମଚ  ଖୁ ିଆ YVY0568352
ପ ୁ /1017111 88 83 591ପ ୁ ର୍ଚ  େଲ ା ପି ଭଜନୀ େଲ ା OR/06/043/154366
ୀ /1017112 78 83 592ଶା ିଲତା େଲ ା ସା ଉଦୟ େଲ ା OR/06/043/154372
ପ ୁ /1017113 70 83 593ସେ ାଷକମୁାର େଲ ା ପି େକୖଳାସଚ  େଲ ା YVY0733493
ୀ /1017114 60 83 594ଉଷାରାଣୀ େଲ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଲ ା YVY0733725
ପ ୁ /1017115 55 83 595ସକୁା  କମୁାର େଲ ା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େଲ ା OR/06/043/154368
ପ ୁ /1017116 52 83 596ଶରତ କମୁାର େଲ ା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େଲ ା OR/06/043/154369
ପ ୁ /1017117 52 83 597ସ ିବ େଲ ା ପି ଉଦୟନାଥ େଲ ା OR/06/043/154373
ପ ୁ /1017118 50 83 598ଶରତ କମୁାର େଲ ା ପି ଉଦୟ େଲ ା OR/06/043/154374
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ୀ /1017119 48 83 599େରଣବୁାଳା େଲ ା ସା ଶବିନ କମୁାର େଲ ା YVY0428466
ପ ୁ /1017120 48 83 600ସେୁବାଧ କମୁାର େଲ ା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େଲ ା OR/06/043/154370
ପ ୁ /1017121 48 83 601ଶବିନ କମୁାର େଲ ା ପି ଉଦୟ େଲ ା OR/06/043/154376
ୀ /1017122 46 83 602ବାସ ୀ େଲ ା ସା ଶରତ ଚ  େଲ ା YVY0428425
ୀ /1017123 45 83 603େଦବନ କମୁାର େଲ ା ପି ଉଦୟ େଲ ା JTV2396588
ୀ /1017124 45 83 604ପ ୁ ିତା େଲ ା ସା ଶରତ େଲ ା JTV2395465
ୀ /1017125 42 83 605କ ନା େଲ ା ସା େଦବନ େଲ ା YVY0428417

ପ ୁ /1017126 41 83 606ଯେଶାବ  କମୁାର ଓଝା ପି କମୁାର ଓଝା YVY0832279
ୀ /1017127 43 83 607କନୁୀଲତା ପ ା ସା ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YVY0428490

ପ ୁ /1027128 66 83 608ସଦୁଶର୍ନ େଲ ା ପି ବାଉରୀ ବଂଧ ୁେଲ ା OR/06/043/154378
ୀ /1027129 58 83 609ବିଚନି େଲ ା ସା ସଦୁଶର୍ନ େଲ ା OR/06/043/154379

ପ ୁ /1027130 39 83 610ମେନାର ନ େଲ ା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଲ ା JTV1652361
ୀ /1027131 36 83 611ମିନତୀ େଲ ା ସା ମେନାର ନ େଲ ା YVY0275909

ପ ୁ /1027132 36 83 612ଜ୍ଞାନର ନ େଲ ା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଲ ା JTV1716000
ପ ୁ /1027133 72 83 613ନିର ନ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି YVY0332379
ୀ /1027134 68 83 614ସବିତା ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି YVY0332387
ୀ /1027135 36 83 615କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି YVY0332395

ପ ୁ /1027136 36 83 616ସଂଗାମ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି JTV1716166
ପ ୁ /1027137 47 83 617ଦୀନବ ୁ ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ YVY0504563
ୀ /1027138 39 83 618ଦିପା ପଧାନ ସା ଦୀନବ ୁ ପଧାନ YVY0504571

ପ ୁ /1027139 42 83 619ସେୁର  ସାଇଁ ପି ମୀନ େକତନ ସାଇଁ JTV2533065
ପ ୁ /1037140 55 83 620ଲକ୍ଷଣ େସାେରନ ପି ରାମଚ  େସାେରନ JTV1597194
ୀ /1037141 45 83 621ରାଧିକା େସାେରନ ସା ଲକ୍ଷଣ େସାେରନ JTV1597202
ୀ /1037142 25 83 622ର ିତା େସାେରନ୍ ପି ଲକ୍ଷଣ େସାେରନ୍ YVY0890806
ୀ /1047143 40 83 623ସମିୁତା କି ୁ ସା ହୃଦାନ  କି ୁ YVY0568246

ପ ୁ /1047144 54 83 624ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େସାେରନ୍ ପି ଶୀଧର େସାେରନ୍ JTV2394757
ୀ /1047145 45 83 625ଅନୁଲତା େସାେରନ ସା ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େସାେରନ JTV1597186

ପ ୁ /1057146 55 83 626ସଧୁାଂଶ ୁଚ  ବାରିକ ପି ଶକୁେଦବ ବାରିକ YVY0422592
ୀ /1057147 47 83 627ଭାରତୀ ବାରିକ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଚ  ବାରିକ YVY0203810

ପ ୁ /1057148 25 83 628ସନିୁଲ ବାରିକ ପି ସଧାଂଶ ୁଚ  ବାରିକ YVY0890756
ପ ୁ /1057149 90 83 629ବାବାଜୀ େଲ ା ପି ଭିକାରୀ େଲ ା OR/06/043/154380
ୀ /1057150 60 83 630କାଦମିନୀ େଲ ା ସା ହାଡିବ ୁ େଲ ା OR/06/043/154382

ପ ୁ /1057151 52 83 631ବିଭୁତି େଲ ା ପି ବାବାଜୀ େଲ ା OR/06/043/154383
ୀ /1057152 48 83 632ଦି ୀ େଲ ା ସା ବିଭୁତି େଲ ା OR/06/043/155139
ୀ /1057153 47 83 633େଜଯ୍ା ନ୍ା େଲ ା ପି ବାବାଜି େଲ ା JTV2396224
ୀ /1057154 43 83 634ଅରୁ ତୀ େଲ ା ପି ହାଡିବ ୁ େଲ ା YVY0071746

ପ ୁ /1057155 39 83 635ଆଶେୁତାଷ େଲ ା ପି ହାଡିବ ୁ େଲ ା JTV2396166
ପ ୁ /1057156 58 83 636ଜୟକୃ  ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ OR/06/043/124425
ୀ /1057157 39 83 637ଶା ିଲତା ମହାପାତ ସା ଜୟକୃ  ମହାପାତ YVY0832287

ପ ୁ /1057158 30 83 638ଦୀପକ ମହାରଣା ପି କୃ ିର୍ବାସ ମହାରଣା YVY0828582
ପ ୁ /1057159 29 83 639ଲିପ ୁମହାରଣା ପି କୃ ିବାସ ମହାରଣା YVY0828590
ପ ୁ /1057160 33 83 640ବିଭୁଦ  ମହାରଣା ପି କୃ ିବାସ ମହାରଣା YVY0428441
ୀ /1057161 35 83 641ତତାମଶୀ ସାଇଁ ସା ଆଶେୁତାଷ େଲଂକା YVY0890772

ପ ୁ /1067162 33 83 642ସ ୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଜୟକୃ  ମହାପାତ JTV2395457
ୀ /1077163 67 83 643େବୖଜୟ ି େଲ ା ସା ନିର ନ େଲ ା OR/06/043/154384

ପ ୁ /1077164 48 83 644ନବକିେଶାର େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା OR/06/043/154385
ୀ /1077165 46 83 645ମିନତୀ େଲ ା ସା ନବକିେଶାର େଲ ା YVY0203877

ପ ୁ /1077166 46 83 646ମ ରାଜ େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା OR/06/043/154386
ୀ /1077167 40 83 647ମିଲି େଲ ା ସା ମ ରାଜ େଲ ା YVY0203885
ପ ୁ /1077168 19 83 648ସେରାଜ କମୁାର େଲ ା ପି ନାବା କିେଶାର େଲ ା YVY1279975
ପ ୁ /1077169 33 83 649ଶବି ଶ ର ପାଢୀ ପି ଡଃ ବଳଭଦ ପାଢୀ JTV2533073
ପ ୁ /1087170 35 83 650ମିଥନୁ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ବ ିଆ JTV2395515
ପ ୁ /1087171 38 83 651ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ଫକୀର ଚରଣ ସାହୁ JTV2396174
ପ ୁ /1097172 57 83 652ଅନ  େଲ ା ପି ମାଧବ େଲ ା YVY1271964
ୀ /1097173 55 83 653ମିନାକ୍ଷୀ େଲ ା ସା ଅନୀଲ େଲ ା OR/06/043/154394
ୀ /1097174 42 83 654ମାନସୀ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ JTV2395002
ପ ୁ /1097175 41 83 655ମଳୟ ର ନ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ JTV1486257
ପ ୁ /1097176 35 83 656ଅଜିତ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0071753
ପ ୁ /1107177 100 83 657ଶୀଧର େଲ ା ପି ସନାତନ େଲ ା OR/06/043/154397
ୀ /1107178 85 83 658ହାରାମଣି େଲ ା ସା ଶୀଧର େଲ ା OR/06/043/154398
ପ ୁ /1107179 48 83 659କିେଶାର କମୁାର େଲ ା ପି ଶୀଧର େଲ ା OR/06/043/154400
ୀ /1107180 42 83 660ବ ନା େଲ ା ସା କିେଶାର େଲ ା JTV2395606
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ପ ୁ /1117181 60 83 661ଅରବି  େଲ ା ପି ବଂଶୀଧର େଲ ା JTV2395424
ୀ /1117182 47 83 662ସକୁ ଳା େଲ ା ସା ଅରବି  େଲ ା JTV2395432
ୀ /1127183 80 83 663େସନ୍ହଲତା େଲ ା ସା କୁ  ବିହାରୀ େଲ ା OR/06/043/154402

ପ ୁ /1127184 55 83 664ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା ପି କୁ ବିହାରୀ େଲ ା OR/06/043/154403
ୀ /1127185 45 83 665ସସିତା େଲ ା ପି କୁ ବିହାରୀ େଲ ା OR/06/043/154405

ପ ୁ /1127186 44 83 666ନାରାୟଣ େଲ ା ପି କୁ ବିହାରୀ େଲ ା OR/06/043/154406
ୀ /1127187 40 83 667ମମତା େଲଂକା ସା ନାରାୟଣ େଲଂକା YVY0890749

ପ ୁ /1127188 38 83 668ଅଲଭିନ େଲ ା ପି କୁ ବିହାରୀ େଲ ା JTV1691617
ୀ /1127189 36 83 669ରଶିତା ମହାପାତ ସା ଅଲିଭନ ମହାପାତ YVY0275925
ୀ /1137190 74 83 670ଲକ୍ଷୀପିୟା େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର େଲ ା OR/06/043/154408
ୀ /1147191 72 83 671େରଣବୁାଳା େଲ ା ସା ବି ୁଚରଣ େଲ ା OR/06/043/154411

ପ ୁ /1147192 69 83 672ରୁଦାକ୍ଷ େଲ ା ପି େବୖ ବ େଲ ା OR/06/043/154412
ୀ /1147193 63 83 673େସୗଦାମିନି େଲ ା ସା ରୁଦାକ୍ଷ େଲ ା OR/06/043/154413

ପ ୁ /1147194 52 83 674ପବିତ କମୁାର େଲ ା ପି ବି ୁଚରଣ େଲ ା OR/06/043/154414
ପ ୁ /1147195 50 83 675ପବିର କମୁାର େଲ ା ପି ବି ୁଚରଣ େଲ ା OR/06/043/154415
ପ ୁ /1147196 48 83 676ସମୀର କମୁାର େଲ ା ପି ବି ୁଚରଣ େଲ ା OR/06/043/154416
ପ ୁ /1147197 46 83 677ଅମର କମୁାର େଲ ା ପି ବି ୁଚରଣ େଲ ା OR/06/043/154417
ୀ /1147198 46 83 678ପ ୂ ିର୍ମା େଲ ା ସା ସମୀର କମୁାର େଲ ା JTV2395655
ୀ /1147199 45 83 679ପତିଭା େଲ ା ସା ପବିତ େଲ ା JTV2395903

ପ ୁ /1147200 44 83 680ସଶୁୀଲ େଲ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଲ ା JTV1486398
ୀ /1147201 41 83 681ସପୁଭା େଲ ା ପି ବି ୁଚରଣ େଲ ା JTV2395630
ୀ /1147202 41 83 682ସଚିୁତା େଲ ା ପି ବି ୁଚରଣ େଲ ା JTV2395648

ପ ୁ /1147203 41 83 683ରଣଜିତ କମୁାର େଲ ା ପି ରୁଦାକ୍ଷ େଲ ା JTV1486406
ପ ୁ /1147204 37 83 684ବିଶଜିତ୍ େଲ ା ପି ରୁଦାକ୍ଷ େଲ ା JTV2395614
ୀ /1147205 37 83 685ସରସତୀ େଲ ା ସା ର ିତ କମୁାର େଲ ା YVY0275933

ପ ୁ /1147206 34 83 686େଦବାଶଷି େଲ ା ପି ବଂଶଧିର େଲ ା JTV2395309
ୀ /1157207 72 83 687େପମଲତା େଲ ା ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ OR/06/043/154418
ୀ /1167208 79 83 688ରମାମଣି େଲ ା ପି ଦିଜବର େଲ ା OR/06/043/154419
ୀ /1167209 26 83 689ସଂଗୀତା ସାହୁ ସା ଜୟ  ସାହୁ YVY1283373

ପ ୁ /1187210 72 83 690ଶବି େକତନ ବ ିଆ ପି ଧେନଶର ବ ିଆ OR/06/043/154423
ୀ /1187211 65 83 691ଦୁଗର୍ାବତୀ ବ ିଆ ସା ଶବି ବ ିଆ OR/06/043/154424

ପ ୁ /1187212 38 83 692ବିକମ େକଶରୀ ବ ିଆ ପି ଶବି େକତନ ବ ିଆ JTV2533099
ପ ୁ /1197213 56 83 693ଦୁଗର୍ା ବ ିଆ ପି େବନୁ ବ ିଆ OR/06/043/154427
ୀ /1197214 51 83 694ବନଲତା ବ ିଆ ସା ଦୁଗର୍ା ବ ିଆ OR/06/043/154428
ୀ /1197215 33 83 695ସରିତା ବ ିଆ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ବ ିଆ JTV2395549

ପ ୁ /1207216 60 83 696ପଦିପ ସାଇଁ ପି କମୁର ସାଇଁ JTV2395945
ୀ /1207217 50 83 697ମମତା ସାଇଁ ସା ପଦିପ ସାଇଁ JTV2395499

ପ ୁ /1217218 50 83 698ଦିଲିପ କମୁାର େଲ ା ପି ଅେଲଖ େଲ ା OR/06/043/154430
ୀ /1217219 46 83 699ଝରଣା େଲ ା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଲ ା JTV1551613
ୀ /1217220 44 83 700ରଶ ିର ିତା େଲ ା ପି ଅେଲଖ ଚ  େଲ ା OR/06/043/154433
ୀ /1237221 89 83 701େବଲ େଦଇ ସା ଦିେନଇ ସାହୁ OR/06/043/154444
ୀ /1237222 68 83 702େହମଲତା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/154446

ପ ୁ /1237223 52 83 703ଦିଗମର ସାହୁ ପି ଡେମଇ ସାହୁ OR/06/043/154445
ୀ /1237224 43 83 704ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଦିଗମର ସାହୁ JTV1652437
ୀ /1247225 37 83 705ଦି ିମୟୀ ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ JTV2533107

ପ ୁ /1247226 29 83 706ଯଗୁେଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1108794
ପ ୁ /1247227 70 83 707ବଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ OR/06/043/154451
ୀ /1247228 65 83 708ପମିଳା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/154454

ପ ୁ /1247229 54 83 709ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ YVY0071761
ୀ /1247230 52 83 710ମିନତୀ ସାହୁ ସା ବଜ ସାହୁ OR/06/043/154452
ପ ୁ /1247231 38 83 711ହରିହର ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/043/154457
ପ ୁ /1247232 38 83 712ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV1652403
ୀ /1257233 37 83 713ପଭାତି େବହୁରା ସା ର ନ କମୁାର େବହୁରା YVY0504811
ପ ୁ /1257234 54 83 714ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ ପି ଧବୃଚରଣ ଦାସ YVY0733386
ୀ /1257235 25 83 715ପିୟମଦା ସାହୂ ମା ବୀଣାପାଣି ସାହୂ YVY1216381
ୀ /1257236 55 83 716ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/043/154463
ୀ /1257237 45 83 717ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ JTV1486299
ପ ୁ /1257238 39 83 718ବି ୁ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ JTV1486380
ୀ /1257239 33 83 719ଦୀପିକା ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0832295
ପ ୁ /1267240 47 83 720କନିୁଆ ବଡୁ ପି ପରି ବଡୁ YVY0890715
ୀ /1267241 41 83 721ଅରୁ ବଡୁ ସା କନିୁଆ ବଡୁ YVY0890723
ୀ /1267242 35 83 722ତପସନି ପରିଡା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0388504

117 137/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 55ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1267243 69 83 723ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/154473
ପ ୁ /1267244 62 83 724ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ OR/06/043/154468
ୀ /1267245 59 83 725ନମିତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0733402
ୀ /1267246 57 83 726ସକୁା ି ସାହୁ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/154478

ପ ୁ /1267247 46 83 727ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ OR/06/043/154480
ୀ /1267248 43 83 728ସନୁୀତା ସାହୁ ସା ସନିୁଲକମୁାର ସାହୁ JTV2395887

ପ ୁ /1267249 39 83 729ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ JTV1691641
ପ ୁ /1267250 36 83 730ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ JTV2395861
ୀ /1267251 32 83 731ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0828681

ପ ୁ /1267252 31 83 732ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0568212
ୀ /1267253 62 83 733ସକୁା ୀ ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ OR/06/043/154474

ପ ୁ /1267254 60 83 734ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/154475
ୀ /1267255 56 83 735ଅବଳା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/043/154469

ପ ୁ /1267256 55 83 736ନିମର୍ଳ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/043/154477
ପ ୁ /1267257 52 83 737େଶଷେଦବ ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ OR/06/043/154479
ୀ /1267258 47 83 738େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା େଶଷେଦବ ସାହୁ JTV1551431

ପ ୁ /1267259 41 83 739ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ JTV1551480
ପ ୁ /1267260 29 83 740ସଚିନ ସାହୁ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ YVY0388496
ୀ /1267261 57 83 741ସଜନୀ ସାଇଁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ YVY0890731

ପ ୁ /1267262 39 83 742ଶସୁା  ସାଇଁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ YVY0504597
ୀ /1267263 38 83 743ଜାନକୀ ସାଇଁ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ JTV2533123
ୀ /1267264 34 83 744ଅନିତା ସାଇଁ ସା ସସୁା  ସାଇଁ YVY0504605
ୀ /1277265 90 83 745ଜୟ ୀ ମହାରଣା ସା େଦୖତାରୀ ମହାରଣା OR/06/043/154483

ପ ୁ /1277266 60 83 746ନେଗନ କମୁାର ମହାରଣା ପି େଦୖତାରି ମହାରଣା OR/06/043/154484
ପ ୁ /1277267 54 83 747ଶା ନୁ ମହାରଣା ପି େଦୖତାରୀ ମହାରଣା OR/06/043/154486
ପ ୁ /1277268 33 83 748ଶେୁଭ ୁ ମହାରଣା ପି ନେଗନ କମୁାର ମହାରଣା JTV2533149
ପ ୁ /1277269 31 83 749ଦିେବ ୁ ମହାରଣା ପି ନେଗନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0332445
ୀ /1277270 56 83 750ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ନେଗନ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/043/154485
ୀ /1277271 36 83 751ଆରତୀ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YVY0733543

ପ ୁ /1277272 48 83 752ଦିବାକର ସାଇଁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ YVY0232405
ପ ୁ /1287273 62 83 753ଗଗନ ମହାରଣା ପି େବୖରାଗୀ ମହାରଣା OR/06/043/154489
ପ ୁ /1287274 55 83 754ଚଗନ ମହାରଣା ପି େବୖରାଗୀ ମହାରଣା OR/06/043/154491
ୀ /1287275 51 83 755ସୀତା ମହାରଣା ସା ଗଗନ ମହାରଣା OR/06/043/154490

ପ ୁ /1287276 47 83 756ର ନ ମହାରଣା ପି େବୖରାଗୀ ମହାରଣା JTV1551506
ପ ୁ /1287277 29 83 757ଚ ନ ମହାରଣା ପି ଗଗନ କମୁାର ମହାରଣା YVY0504613
ପ ୁ /1297278 40 83 758ଆେଲାକ ର ନ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ JTV1486646
ୀ /1297279 37 83 759ରୀନା ସାହୁ ସା ନିଶାକର ସାହୁ YVY0332452
ୀ /1297280 36 83 760ରଶତିା ସାହୁ ସା େତେଜଶର ସାହୁ JTV2396513
ୀ /1297281 35 83 761ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ JTV2396521

ପ ୁ /1297282 59 83 762ପଭାକର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/154493
ପ ୁ /1297283 58 83 763ଦିବାକର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YVY0733519
ୀ /1297284 57 83 764ରଶିେରଖା ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ OR/06/043/154495
ୀ /1297285 50 83 765ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ YVY0733477
ୀ /1297286 48 83 766ଆରତୀ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/154869

ପ ୁ /1297287 47 83 767େତେଜଶର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/154497
ପ ୁ /1297288 47 83 768ନିଶାକର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/154895
ପ ୁ /1297289 34 83 769େଜଯ୍ାତିର ନ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ JTV2442598
ପ ୁ /1307290 72 83 770କ୍ଷୀର େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା YVY0733691
ପ ୁ /1307291 52 83 771ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/043/154510
ପ ୁ /1307292 50 83 772ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରି ସାହୁ OR/06/043/154505
ୀ /1307293 46 83 773ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ OR/06/043/154371
ୀ /1307294 45 83 774ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ JTV1551423
ୀ /1307295 34 83 775ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ YVY0428482
ୀ /1307296 26 83 776େସୗମଯ୍ାଶୀ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0828665
ପ ୁ /1307297 25 83 777ଶୀକା କମୁାର ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0890541
ୀ /1307298 21 83 778ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1108802
ପ ୁ /1307299 95 83 779ଗିରିଧାରି ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ OR/06/043/154500
ୀ /1307300 85 83 780କ୍ଷୀର ସାହୁ ସା ଗିରିଧାରି ସାହୁ OR/06/043/154501
ପ ୁ /1307301 55 83 781ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/043/154508
ପ ୁ /1307302 52 83 782େଦେବ  ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ OR/06/043/154502
ୀ /1307303 52 83 783ସେରାଜିନି ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରି ସାହୁ OR/06/043/154504
ୀ /1307304 46 83 784ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/043/154509
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ପ ୁ /1307305 45 83 785ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ JTV1486604
ପ ୁ /1307306 40 83 786ମ ାରାଜ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ JTV1486638
ୀ /1307307 37 83 787ସ ି ତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY0071795

ପ ୁ /1317308 58 83 788ଅମଲୁ କମୁାର ଗିରୀ ପି ହରିଚରଣ ଗିରୀ YVY0332478
ୀ /1317309 51 83 789ଅ ର୍ନା ଗିରୀ ସା ଅମଲୁ କମୁାର ଗିରୀ YVY0332460

ପ ୁ /1327310 57 83 790ଉଦୟ ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ OR/06/043/154515
ୀ /1327311 53 83 791ପବୀଣା ନାୟକ ସା ଉଦୟ ନାୟକ OR/06/043/154516

ପ ୁ /1337312 88 83 792ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ନିଧି ନାୟକ OR/06/043/154523
ୀ /1337313 78 83 793ତିେଳା ମା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/043/154524

ପ ୁ /1337314 68 83 794ବିଜୟ ନାୟକ ପି ବି ୁ ନାୟକ OR/06/043/154521
ପ ୁ /1337315 62 83 795ରେମଶ ନାୟକ ପି ବି ୁ ନାୟକ OR/06/043/154519
ୀ /1337316 55 83 796ପିୟଦଶର୍ନୀ ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ OR/06/043/154520
ୀ /1337317 55 83 797ଆେଲାକଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ OR/06/043/154522

ପ ୁ /1337318 55 83 798ଅମିୟ ନାୟକ ପି ବି ୁ ନାୟକ OR/06/043/154525
ପ ୁ /1337319 47 83 799େଦବଦ  ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV1712348
ୀ /1337320 47 83 800ପ ୁ ିତା ନାୟକ ସା ଅମିୟ ନାୟକ JTV1652494
ୀ /1337321 44 83 801ନିରୁପମା ନାୟକ ସା େଦବଦ  ନାୟକ JTV2395234

ପ ୁ /1337322 37 83 802ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV1712306
ୀ /1337323 37 83 803େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ YVY0332486

ପ ୁ /1337324 36 83 804ଜ୍ଞାନର ନ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV1712355
ୀ /1337325 33 83 805ଇତିଶୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV2395226

ପ ୁ /1337326 33 83 806ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2533156
ୀ /1337327 38 83 807ଗାୟତୀ େସଠୀ ସା ସଚିଦା ନ  େସଠୀ YVY0733345

ପ ୁ /1337328 37 83 808ବିଶଜିତ୍ େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସଠୀ JTV1712322
ପ ୁ /1347329 33 83 809ସପିୁୟ େଶଖର ଭଦ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ଭଦ YVY0777946
ପ ୁ /1347330 88 83 810େଲାକନାଥ ନାୟକ ପି ଧବୃଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/154527
ୀ /1347331 59 83 811ବସ  ମ ରୀ ନାୟକ ସା େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/043/154528

ପ ୁ /1347332 54 83 812ପେମାଦ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/043/154529
ୀ /1347333 45 83 813ରତନ୍ପଭା ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ JTV1652544

ପ ୁ /1347334 42 83 814ପଫଲୁ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/043/154530
ପ ୁ /1347335 35 83 815ସମୀର ପସାଦ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ନାୟକ YVY0777938
ପ ୁ /1357336 57 83 816େବୖରାଗୀ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ OR/06/043/154583
ପ ୁ /1367337 90 83 817ରଘନୁାଥ ବାରିକ ପି କାଳ ି ବାରିକ OR/06/043/154533
ୀ /1367338 75 83 818କା ନ ବାରିକ ସା ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/06/043/154534

ପ ୁ /1367339 64 83 819ବା ନିଧି ବାରିକ ପି ଫକିର ବାରିକ OR/06/043/154923
ପ ୁ /1367340 43 83 820ସନାତନ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/06/043/154535
ୀ /1367341 41 83 821ବିେନାଦିନୀ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ଓବାରିକ JTV1691658
ୀ /1367342 40 83 822ସସିତା ବାରିକ ସା ସନାତନ ବାରିକ YVY0275966

ପ ୁ /1367343 36 83 823କମଳାକା  ବାରିକ ପି ବା ନିଧି ବାରିକ JTV2395994
ପ ୁ /1377344 80 83 824ରଘନୁାଥ ବାରିକ ପି କ ରୁୀ ବାରିକ OR/06/043/154538
ପ ୁ /1377345 75 83 825ବିଶନାଥ ବାରିକ ପି ବା ାନିଧି ବାରିକ OR/06/043/154545
ୀ /1377346 72 83 826ବଗଲିୁ ବାରିକ ସା ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/06/043/154539
ୀ /1377347 65 83 827ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା ବିଶନାଥ ବାରିକ OR/06/043/154546

ପ ୁ /1377348 58 83 828ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/06/043/154540
ପ ୁ /1377349 46 83 829ସ ୟ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/06/043/154542
ୀ /1377350 45 83 830ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ବିଜୟ ବାରିକ OR/06/043/154544

ପ ୁ /1377351 45 83 831ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/06/043/154899
ୀ /1377352 40 83 832ସକୁା ି ବାରିକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ JTV2395960
ୀ /1377353 32 83 833ଉମିର୍ଳା ବାରିକ ସା ସ ୟ ବାରିକ YVY1108711
ପ ୁ /1377354 30 83 834ରାେକଶ ଚ  ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0332494
ପ ୁ /1387355 72 83 835ମନେମାହନ ବାରିକ ପି ଶୀଧର ବାରିକ OR/06/043/154575
ପ ୁ /1387356 63 83 836ରାମଚ  ବାରିକ ପି ଶୀଧର ବାରିକ OR/06/043/154577
ୀ /1387357 62 83 837ଶକୁ ଳା ବାରିକ ସା ମନେମାହନ ବାରିକ OR/06/043/154576
ପ ୁ /1387358 58 83 838ଭିକାରୀ ବାରିକ ପି ଶୀଧର ବାରିକ OR/06/043/154579
ୀ /1387359 53 83 839ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ଭିକାରୀ ବାରିକ OR/06/043/154580
ୀ /1387360 53 83 840ସକୁା ି ବାରିକ ସା ରାମଚ  ବାରିକ OR/06/043/154016
ପ ୁ /1387361 35 83 841ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ମନିଆ ବାରିକ JTV2395713
ପ ୁ /1387362 35 83 842ସବୁାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ମନିଆ ବାରିକ JTV2394906
ପ ୁ /1387363 32 83 843ପକାଶ ବାରିକ ପି ମନିଆ ବାରିକ JTV2533255
ୀ /1387364 32 83 844ମିଲି ବାରିକ ପି ଭିକାରୀ ବାରିକ JTV2533263
ୀ /1387365 27 83 845ବବି ବାରିକ ସା ସଂେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ YVY1216332
ୀ /1387366 26 83 846ଡଲି ବାରିକ ପି ରାମ ଚଦ ବାରିକ YVY1216357
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ପ ୁ /1387367 25 83 847ବିକାଶ ବାରିକ ପି ରାମ ଚଦ ବାରିକ YVY1216365
ୀ /1387368 25 83 848ଜୁଲି ବାରିକ ମା ଶା ିଲତା ବାରିକ YVY1043033

ପ ୁ /1397369 80 83 849ଭୁଜି ବାରିକ ପି ଡେମଇ ବାରିକ OR/06/043/154550
ପ ୁ /1397370 63 83 850ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ଡେମଇ ବାରିକ OR/06/043/154554
ୀ /1397371 60 83 851ମାତା ବାରିକ ସା ଭୁଜି ବାରିକ OR/06/043/154551
ୀ /1397372 57 83 852ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା ନାରାୟଣ ବାରିକ OR/06/043/154555
ୀ /1397373 55 83 853ମିନା ବାରିକ ସା ଭଗବାନ ବାରିକ OR/06/043/154553

ପ ୁ /1397374 38 83 854ଜୁଲନ ବାରିକ ପି ଭୁଜି ବାରିକ JTV1652528
ୀ /1397375 33 83 855ଟିକି ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ YVY0733527

ପ ୁ /1397376 32 83 856ତାପସ କମୁାର ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ YVY0332502
ୀ /1397377 30 83 857ଅଂଜନା ବାରିକ ସା ଜୁଲନ ବାରିକ YVY1171180

ପ ୁ /1407378 58 83 858ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ବାରିକ ପି କା ିର୍କ ବାରିକ OR/06/043/154558
ୀ /1407379 53 83 859ବିମଳା ବାରିକ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ବାରିକ JTV1652577
ୀ /1407380 33 83 860ଜାନକୀ ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ JTV2395192
ୀ /1407381 23 83 861ବାସ ି ବାରିକ ମା ବିମଳା ବାରିକ YVY1043058
ୀ /1417382 75 83 862ସୀତା ବାରିକ ସା ବାବାଜୀ ବାରିକ OR/06/043/154561

ପ ୁ /1417383 53 83 863ନୀଲୁ ବାରିକ ପି ବାବାଜୀ ବାରିକ OR/06/043/154562
ୀ /1417384 46 83 864ପ ୁ ିର୍ମା ବାରିକ ସା ନୀଲୁ ବାରିକ OR/06/043/154563

ପ ୁ /1417385 45 83 865ବାବୁ ବାରିକ ପି ବାବାଜୀ ବାରିକ JTV2394765
ୀ /1417386 44 83 866ଜୁଳି ବାରିକ ସା ଭା ର ବାରିକ JTV1620459

ପ ୁ /1417387 38 83 867ଦୀପନୁା ବାରିକ ପି ବାବାଜୀ ବାରିକ JTV1652395
ୀ /1417388 38 83 868ଝୁନା ବାରିକ ସା ବାବୁ ବାରିକ JTV2394690
ୀ /1417389 36 83 869ରଶିତା ବାରିକ ସା ଦୀପନୁା ବାରିକ YVY0777920

ପ ୁ /1427390 52 83 870ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ନେର  ବାରିକ JTV1652502
ୀ /1427391 46 83 871ଟୁନି ବାରିକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ JTV1652593

ପ ୁ /1427392 22 83 872ହୃସୀେକସ ବାରିକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ YVY1216415
ପ ୁ /1427393 20 83 873ପବିତ ବାରିକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ YVY1216506
ୀ /1437394 89 83 874େଯମାମଣି ବାରିକ ସା େଯାଗୀ ବାରିକ OR/06/043/154566

ପ ୁ /1437395 68 83 875େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ ପି େଯାଗୀ ବାରିକ OR/06/043/154567
ୀ /1437396 53 83 876ପତିମା ବାରିକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ OR/06/043/154568
ୀ /1437397 53 83 877ପ ୁ ା ଳୀ ବାରିକ ପି େଯାଗୀ ବାରିକ OR/06/043/154570

ପ ୁ /1437398 36 83 878ସି ାଥର୍  ଶ ର ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ବାରିକ JTV2396562
ୀ /1437399 33 83 879ଲୀନା ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ JTV2533271
ୀ /1437400 44 83 880େଜାସନ୍ାରାଣୀ ମଲିକ ସା ଶୀଧର ଓଝା YVY0890582

ପ ୁ /1437401 63 83 881ଗଣୁମଣି ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ YVY0568238
ୀ /1437402 55 83 882ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଗଣୁମଣି ସାହୁ YVY0568253

ପ ୁ /1437403 34 83 883ରମାକା  ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ JTV2394666
ପ ୁ /1437404 33 83 884ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଗଣୁମଣୀ ସାହୁ YVY0504621
ୀ /1437405 30 83 885ମମତା ସାହୁ ପି ଗଣୁମଣୀ ସାହୁ YVY0504639

ପ ୁ /1437406 30 83 886େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ YVY0504647
ପ ୁ /1437407 23 83 887ପବିତ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ YVY1043256
ୀ /1437408 96 83 888ପମିଳା ସାହୁ - ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ JTV1486422

ପ ୁ /1437409 76 83 889ନୀଳମଣି ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/154587
ୀ /1437410 70 83 890ସକୁା ୀ ସାହୁ ସା ନୀଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/154588

ପ ୁ /1437411 62 83 891ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/154589
ପ ୁ /1437412 55 83 892ଶରତ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ OR/06/043/154357
ୀ /1437413 55 83 893ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ OR/06/043/154591

ପ ୁ /1437414 52 83 894ବସ  ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ OR/06/043/154594
ପ ୁ /1437415 46 83 895େକଶବ ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/154832
ପ ୁ /1437416 44 83 896ପତିତପାବନ ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ JTV1486455
ୀ /1437417 44 83 897ବବିତା ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ JTV1486562
ୀ /1437418 42 83 898ସଜୁାତା ସାହୁ ସା େକଶବ ସାହୁ JTV1486414
ୀ /1447419 40 83 899ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ପି ପତିତ ପାବନ ସାହୁ YVY0071837
ୀ /1457420 52 83 900ଅ ନା ବାରିକ ସା ବା ନିଧି ବାରିକ OR/06/043/154924
ପ ୁ /1457421 45 83 901ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ JTV2396018
ୀ /1457422 37 83 902ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ JTV2395416
ୀ /1457423 35 83 903ରଶୀେରଖା ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YVY0828699
ପ ୁ /1457424 70 83 904କଳୁମଣି ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/043/155069
ୀ /1457425 68 83 905ଅ ନା ସାହୁ - ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/154600
ପ ୁ /1457426 59 83 906ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/043/154601
ପ ୁ /1457427 42 83 907ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ JTV1486281
ପ ୁ /1457428 36 83 908ସେୁବାଧ କମୁାର ସାହୁ ପି କଳୁମଣୀ ସାହୁ JTV1712298
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ପ ୁ /1467429 50 83 909କାେଶମ ଅଲୀ ମ ଲ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ ମ ଲ JTV2394781
ୀ /1477430 37 83 910ମମତା େଚୗଧରୁୀ ସା ର ନ େଚୗଧରୁୀ YVY0071852
ୀ /1477431 60 83 911ଠୁକରୁୀ ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/154604

ପ ୁ /1477432 46 83 912ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/154607
ପ ୁ /1477433 44 83 913ରତନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV1486232
ୀ /1477434 41 83 914ମିନତୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ JTV1630722
ୀ /1477435 39 83 915ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ରତନ କମୁାର ସାହୁ YVY0697672

ପ ୁ /1477436 36 83 916ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0983627
ପ ୁ /1477437 79 83 917ବଂଶଧିର ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ JTV1486166
ପ ୁ /1477438 75 83 918ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ OR/06/043/154603
ୀ /1477439 75 83 919ସରସତୀ ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/124609

ପ ୁ /1477440 51 83 920ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ OR/06/043/154608
ୀ /1477441 49 83 921ମିନତୀ ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY0983643
ୀ /1477442 44 83 922ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0983635

ପ ୁ /1477443 39 83 923ରମାକା  ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV1486224
ୀ /1487444 52 83 924ସାରମଣି ବି ାଣି ପି ମାଣିକ ବି ାଣି JTV2395242

ପ ୁ /1487445 38 83 925ଗେଣଶର ବି ାଣୀ ମା ସାରମଣି ବି ାଣୀ YVY0832303
ୀ /1487446 102 83 926ପାଟ େଦଇ ସା ବିକଳ େସଠୀ OR/06/043/154613
ୀ /1487447 43 83 927ସମିୁତା ଗରୁୁ ସା ଅନିଲକମୁାର ଗରୁୁ JTV2396620

ପ ୁ /1487448 58 83 928ପକାଶକମୁାର ମହା ି ପି ବିରକିେଶାର ମହା ି JTV2442648
ପ ୁ /1487449 63 83 929ନେର  େସଠୀ ପି ବିକଳ େସଠୀ OR/06/043/154616
ୀ /1487450 61 83 930ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ରବି  ନାଥ େସଠୀ OR/06/043/154615

ପ ୁ /1487451 53 83 931ସନାତନ େସଠୀ ପି ବିକଳ େସଠୀ OR/06/043/154619
ୀ /1487452 53 83 932ସଷୁମା େସଠୀ ସା ନେର  େସଠୀ OR/06/043/154617

ପ ୁ /1487453 52 83 933ସେୁର  େସଠୀ ପି ବିକଳ େସଠୀ OR/06/043/154618
ୀ /1487454 50 83 934ନିରୁପମା େସଠୀ ସା ସନାତନ େସଠୀ JTV1551548
ୀ /1487455 47 83 935ଅନସୟୂା େସଠୀ ସା ସେୁର  େସଠୀ YVY0733204
ୀ /1487456 37 83 936େସାନିତା େସଠୀ ପି ରବି ନାଥ େସଠୀ JTV2395135

ପ ୁ /1487457 33 83 937କ୍ଷିତିଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବୀ  ନାଥ େସଠୀ YVY0071860
ପ ୁ /1487458 32 83 938ରାେକଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବୀ  ନାଥ େସଠୀ YVY0071878
ୀ /1487459 51 83 939ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ପକାଶକମୁାର ମହା ି JTV2395143

ପ ୁ /2167460 26 83 940ଶବିାଶଷି ରାୟ ପି ଅଭୟ କମୁାର ରାଉଲ YVY1278118
ୀ /8887461 48 83 941ମଧମିୁତା େବେହରା ସା ସେୁରସ େବେହରା YVY0860940
ୀ /9567462 38 83 942ଫରହତ େବଗମ୍ ସା ସୟଦଅବଗର୍ ଅଲି YVY0860882
ୀ /9997463 52 83 943ରିହାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଜାନ୍ YVY0860924
ୀ /9997464 51 83 944ସମସାହାନ୍ େବଗମ୍ ସା ସାରମ୍ଜାନ୍ ଖାନ୍ YVY0860908
ୀ /9997465 56 83 945ଗୀତା େବେହରା ସା େସକ୍ ବସିର୍ YVY0860957
ୀ /9997466 42 83 946ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ରାେଜସ୍ େବେହରା YVY0860965
ୀ /9997467 23 83 947ମନିଷା େଚୗଧରୁୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY1043074
ୀ /9997468 50 83 948େସୖଦାମିନି ଦାସ ସା େଗୖରବ ଦାସ YVY0860890
ୀ /9997469 44 83 949ସମମିତା ପାଲ୍ ସା ରାଜନ୍ ପାଲ୍ YVY0860916
ପ ୁ /9997470 52 83 950କନୁଚ  ପଲାଉର ପି ଗ ବର୍  ପଲାଉର YVY0421776
ୀ /9997471 51 83 951ପତତୀ ପଲାଉର ସା କନୁଚ  ପଲାଉର YVY0421750

ପ ୁ /10007472 52 83 952ଭରତ ଚ  େବେହରା ପି ନେର  ନାଥ େବେହରା YVY0890608
ୀ /10007473 45 83 953ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଭରତ ଚ  େବେହରା YVY0890616
ୀ /541/E/27474 28 83 954େସତା ମିଶା ପି ଲି ରାଜ ମିଶା YVY1225473

ପ ୁ /Rented ho7475 24 83 955ଅଭିେ◌ଷକ େଲ ା Lenka - େଜଯ୍ା ନ୍ା େଲ ା YVY1319052
ପ ୁ /227476 46 83 956ନୀଳମାଧବ ମିଶ ପି ବିପ ଚରଣ ମିଶ YVY1327014
ପ ୁ /447477 20 83 957ରାଜ କମୁାର ପାଳ ପି ଲଲିତ କମୁାର ପାଳ YVY1328681
ୀ /767478 21 83 958ପଦାବତୀ ବାରିକ ସା ସାରଦା ବାରିକ YVY1328715
ୀ /697479 35 83 959କବିତା ଦାଶ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ପ ା YVY1328723
ୀ /1837480 26 83 960ଅନୁପମା ବାରିକ ସା କମଳା କା  ବାରିକ YVY1328749
ୀ /697481 33 83 961ସନୁୀତା ପତି ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ପ ା YVY1328822
ୀ /105/C7482 24 83 962ଓମ୍ ପଭା ଦଳାଇ - ପଦୀପ କମୁାର ଦଳାଇ YVY1329689
ପ ୁ /447483 18 83 963େଦଵରାଜ ପାଳ ପି ଲଳିତା କମୁାର ପାଳ YVY1334994
ପ ୁ /1437484 18 83 964େଦବବବତ ସାହୁ ପି ପତିତପାବନ ସାହୁ YVY1341494
ୀ /1477485 24 83 965ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY1341627
ପ ୁ /1457486 21 83 966ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ YVY1341635
ୀ /1437487 22 83 967ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ରମାକା  ସାହୁ YVY1341643
ୀ /1477488 19 83 968ସଶୁୀଲି ା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1341650
ୀ /1477489 19 83 969ରିତୁସିତା ସାହୁ ପି ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1341668
ପ ୁ /1437490 20 83 970ପସନନ୍ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ YVY1341676
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ପ ୁ /1437491 18 83 971ସମିତ ସାହୁ ପି େକଶବ କମୁାର ସାହୁ YVY1341684
ୀ /007492 52 84 1ସଷୁମା କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ବିଦୂର କମୁାର ସାଇଁ YVY1168228

ପ ୁ /17493 53 84 2ଜଗନନ୍ ାଥ ଭୂୟଁା ପି ରତନ୍ ାକର ଭୂୟଁା JTV2727709
ୀ /17494 69 84 3ଗୀତା ଳି ପରିଡା ସା ସଂଗାମ କିେଶାର ପରିଡା OR/06/043/158004

ପ ୁ /17495 69 84 4ସଂଗାମ କିେଶାର ପରିଡା ପି ଫକୀର ଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/158003
ପ ୁ /17496 56 84 5ସଧୁାକର ପରିଡା ପି ଫକୀର ପରିଡା OR/06/043/158005
ପ ୁ /17497 53 84 6ପତାପ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶୀନାଥ ପରିଡା JTV2686186
ୀ /17498 48 84 7ପଦା ପରିଡା ସା ସଧୁାକର ପରିଡା OR/06/043/158006

ପ ୁ /17499 39 84 8ବିକମ ପରିଡା ପି ସଂଗାମ ପରିଡା OR/06/043/158007
ପ ୁ /17500 39 84 9େଦବାଶଷି ପରିଡା ପି ସଂଗାମକିେସାର ପରିଡା JTV1901883
ୀ /17501 37 84 10ସସିତା ପରିଡା ପି ସଧୁାକର ପରିଡା JTV2727741

ପ ୁ /17502 32 84 11ସଂଜିବ ପରିଡା ପି ସଧୁାକର ପରିଡା YVY0332643
ପ ୁ /27503 77 84 12ରାଧା େମାହନ ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/158010
ୀ /27504 69 84 13ଜିନତ ମହା ି ସା ରାଧାେମାହନ ମହା ି OR/06/043/158011

ପ ୁ /27505 51 84 14ସବଯ୍ସାଚୀ ମହା ି ପି ରାଧାେମାହନ ମହା ି OR/06/043/158012
ପ ୁ /27506 45 84 15ଶବିବତ ମହା ି ପି ରାଧାେମାହନ ମହା ି JTV1901784
ପ ୁ /27507 43 84 16ସତଯ୍ବତ ମହା ି ପି ରାଧାେମାହନ ମହା ି JTV1901388
ୀ /27508 36 84 17େଦବସୀତା ମହା ି ସା ଶବିବତ ମହା ି YVY0072215

ପ ୁ /37509 67 84 18ସଧିୁର ଚ  ପ ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ YVY0332650
ୀ /37510 58 84 19ସେୁଲାଚନା ପ ନାୟକ ସା ସଧୁର ଚ  ପ ନାୟକ JTV1901396

ପ ୁ /37511 37 84 20ସପନ୍ାଶଂୁ ପ ନାୟକ ପି ସଧିୁର କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0332668
ୀ /37512 35 84 21ସସିତା ପ ନାୟକ ପି ସଧିୁର କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0332676
ୀ /47513 66 84 22ବିଳାସିନୀ ନାୟକ ସା ନୀଳମଣି ନାୟକ OR/06/043/158017

ପ ୁ /47514 60 84 23ବିରଜା ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/043/158022
ୀ /47515 55 84 24ନଳିନୀ ନାୟକ ସା ବିରଜା ନାୟକ OR/06/043/158023
ୀ /47516 45 84 25ଅଲିଭା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ JTV1703255

ପ ୁ /47517 44 84 26ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ OR/06/043/158020
ୀ /47518 34 84 27ଚ ିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିରାଜ ନାୟକ JTV2536373

ପ ୁ /47519 50 84 28ଅରବି  ସିଂ ପି ରାମପଦାରଥ ସିଂ YVY0422725
ୀ /47520 47 84 29କିରଣ ସିଂ ସା ଅରବି  ସିଂ YVY0422709
ୀ /57521 55 84 30ନମିତା ନାୟକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ YVY0332684

ପ ୁ /67522 58 84 31ସ ୟ େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା OR/06/043/158195
ପ ୁ /67523 55 84 32ବିଜୟ େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା OR/06/043/158197
ୀ /67524 50 84 33େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା JTV1901685
ୀ /67525 50 84 34େରଖା େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା OR/06/043/158196

ପ ୁ /67526 48 84 35ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା OR/06/043/158203
ପ ୁ /67527 45 84 36ଦିଲୀପ େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା OR/06/043/158198
ୀ /67528 43 84 37ନମିତା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା JTV1901693

ପ ୁ /67529 42 84 38ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV1901727
ୀ /67530 41 84 39ଦି ିମୟୀ େବେହରା ସା ଅନିଲ େବେହରା JTV2574127

ପ ୁ /67531 39 84 40ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା JTV1901909
ପ ୁ /67532 38 84 41ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0697748
ପ ୁ /67533 38 84 42ଅନିଲ େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା OR/06/043/158199
ୀ /67534 28 84 43ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0663245

ପ ୁ /67535 22 84 44ଆଶଷି୍ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY1114982
ୀ /67536 70 84 45ମକୁ୍ତାଲତା େଦେହରା ସା ରମାକା  ଚ  େଦେହରା OR/06/043/158202

ପ ୁ /67537 35 84 46େଦେବ  ମମୁ ୁର୍ ପି ପା ବ ମମୁ ୁର୍ JTV2686145
ୀ /77538 65 84 47ମକୁ୍ତାଲତା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0313445

ପ ୁ /77539 63 84 48ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0578948
ପ ୁ /87540 72 84 49ଉମାକା  େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା JTV1902295
ୀ /87541 68 84 50ରଜନୀ େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା OR/06/043/158201
ପ ୁ /87542 45 84 51ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ଉମାକା  େବେହରା OR/06/043/158652
ୀ /87543 37 84 52ମମତା େବେହରା ସା ମାନସ କମୁାର େବେହରା YVY0072223
ୀ /107544 75 84 53ଆନ ମୟୀ େଦବୀ ସା ସେୁରଶ ଦାଶ OR/06/043/158025
ୀ /107545 39 84 54ଶଶେିରଖା େବେହରା ସା ପଭାତ ଚ  ଦାସ YVY0705327
ପ ୁ /107546 34 84 55ପଭାତ ଚ  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0705277
ପ ୁ /107547 82 84 56ସେୁରଶ ଦାଶ ପି ଯଦୁମଣି ଦାଶ OR/06/043/158024
ପ ୁ /107548 73 84 57ଅମର ବିଳାସ ଦାଶ ପି ଯଦୁମଣି ଦାଶ OR/06/043/158026
ୀ /107549 68 84 58ସଲୁକ୍ଷଣା ଦାଶ ସା ଅମରବିଳାସ ଦାଶ OR/06/043/158027
ପ ୁ /107550 48 84 59ସଜିୁତ ଦାଶ ପି ସେୁରଶ ଦାଶ OR/06/043/158029
ପ ୁ /107551 53 84 60କନୁା େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା YVY0933127
ପ ୁ /117552 82 84 61ଶରତ ଚ  ଦାଶ ପି ବଜବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/158031
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ପ ୁ /117553 78 84 62େହମ  କମୁାର ଦାଶ ପି ବଜବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/158035
ୀ /117554 72 84 63କନକଲତା ଦାଶ ସା ଶରତ ଦାଶ OR/06/043/158032
ୀ /117555 66 84 64ଶକୁ ଳା ଦାଶ ସା େହମ  ଦାଶ OR/06/043/158036

ପ ୁ /117556 54 84 65ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶରତ ଦାଶ OR/06/043/158033
ପ ୁ /117557 49 84 66ସ ିବ କମୁାର ଦାଶ ପି େହମ  ଦାଶ OR/06/043/158037
ପ ୁ /117558 47 84 67ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାଶ ପି ଶରତ ଦାଶ OR/06/043/158034
ପ ୁ /117559 39 84 68ପେସନ୍ଜିତ୍ ଦାଶ ପି େହମ  କମୁାର ଦାଶ YVY0705343
ୀ /117560 44 84 69ରୀତା ମିଶ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1630656
ୀ /117561 43 84 70େମୖେତୟୀ ପ ା ସା ମତୃଯ୍ଜୁୟ ଦାଶ JTV2686327

ପ ୁ /127562 45 84 71ଜଳଧର ମହାପାତ ପି ବା ାନିଧି ରଣା JTV2536209
ୀ /137563 75 84 72ଲତିକା େଦବୀ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ନ OR/06/043/158040

ପ ୁ /137564 82 84 73ପ ୁ ର୍ଚ  ନ ପି ଦୟାନିଧି ନ JTV1901644
ପ ୁ /137565 60 84 74ମନେମାହନ ନ ପି ଦୟାନିଧି ନ OR/06/043/158038
ୀ /137566 57 84 75ସାବିତୀ ନ ସା ମନେମାହନ ନ OR/06/043/158039

ପ ୁ /137567 56 84 76ପଫଲୁ କମୁାର ନ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ନ OR/06/043/158041
ପ ୁ /137568 54 84 77ପତାପ କମୁାର ନ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ନ OR/06/043/158042
ପ ୁ /137569 52 84 78ପେମାଦ ନ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ନ YVY0705269
ୀ /137570 45 84 79ସ ର୍ଲତା ନ ସା ପଫଲୁ ନ JTV1901610

ପ ୁ /137571 27 84 80ପ ଜ କମୁାର ନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନ YVY0663104
ପ ୁ /137572 23 84 81ସରୁଜ କମୁାର ନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନ YVY1083377
ୀ /137573 45 84 82ସଜୁାତା ପାଣି ସା ପତାପ କମୁାର ନ JTV1901628
ୀ /147574 55 84 83ଭାନୁମତୀ ବାରିକ ସା ଶରତ କମୁାର ବାରିକ JTV2686319

ପ ୁ /147575 41 84 84ସେରାଜ ବାରିକ ପି ଶରତ ଚ  ବାରିକ JTV2686046
ପ ୁ /147576 34 84 85ଶକି୍ତ ବାରିକ ପି ଶରତ କମୁାର ବାରିକ JTV2686038
ୀ /147577 26 84 86ସତଯ୍ଭାମା ବାରିକ ସା ଶକ୍ତୀ କମୁାର ବାରିକ YVY1114743

ପ ୁ /147578 34 84 87ସବୁତ କମୁାର ନ ପି ମନ େମାହନ ନ YVY0072231
ପ ୁ /147579 51 84 88ସକୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େଗାପିନାଥ ତିପାଠୀ JTV2686202
ୀ /147580 46 84 89ମେନାରମା ତିପାଠୀ ସା ସକୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2686194

ପ ୁ /147581 41 84 90ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େଗାପିନାଥ ତିପାଠୀ JTV2686442
ୀ /147582 39 84 91ମାନସୀ ତିପାଠୀ ସା ପଶା  ତିପାଠୀ JTV2686350

ପ ୁ /157583 58 84 92ସେ ାଷ ଦାଶ ପି ବିପଚରଣ ଦାଶ OR/06/043/158046
ୀ /157584 56 84 93େଗୗରୀ ଦାଶ ସା ସେ ାଷ ଦାଶ OR/06/043/158047

ପ ୁ /157585 39 84 94ଚ ନ ଦାଶ ପି ସେ ାଷ ଦାଶ JTV1902188
ପ ୁ /157586 35 84 95ର ନ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YVY0578930
ୀ /167587 65 84 96ପ ୁ ାରାଣୀ ମିତ ସା େମାତିଲାଲ ମିତ OR/06/043/158060

ପ ୁ /167588 50 84 97ମେନାଜ ମିତ ପି େମାତିଲାଲ ମିତ OR/06/043/158061
ପ ୁ /167589 38 84 98ସରୁଜ କମୁାର ମିତ ପି େମାତିଲାଲ ମିତ OR/06/043/158605
ପ ୁ /167590 53 84 99ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ପସାଦ ସାହୁ YVY0072256
ୀ /167591 49 84 100ଅମିକା ସାହୁ ପି ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ YVY0072249
ୀ /177592 78 84 101ଉମିର୍ଳା ନ ସା ନିଳମଣି ନ OR/06/043/158071
ୀ /177593 78 84 102େହମଲତା ନ ସା େଗାେଲଖ ନ OR/06/043/158066
ପ ୁ /177594 65 84 103ଭଗବାନ ନ ପି କୁ ବିହାରୀ ନ OR/06/043/158080
ୀ /177595 64 84 104ଶା ିଲତା ନ ସା େବୖକୁ  ନ OR/06/043/158078
ୀ /177596 60 84 105କ୍ଷମାମୟୀ ନ ସା ଭଗବାନ ନ OR/06/043/158081

ପ ୁ /177597 55 84 106ସତଯ୍ାନ  ନ ପି େଗାେଲଖ ନ OR/06/043/158075
ପ ୁ /177598 50 84 107ହଂସରାଜ ନ ପି ନିଳମଣି ନ OR/06/043/158072
ପ ୁ /177599 50 84 108ଭା ର ନ ପି େଗାେଲଖ ନ OR/06/043/158067
ପ ୁ /177600 41 84 109େଦବରାଜ ନ ପି ନୀଳମଣି ନ JTV1901933
ପ ୁ /177601 41 84 110ପଭାକର ନ ପି େଗାେଲଖ ନ OR/06/043/158068
ୀ /177602 39 84 111ଶମିର୍ ା ନ ପି େବୖକୁ ନାଥ ନ JTV2686400
ୀ /177603 39 84 112ପଭାତୀ ନ ସା ଭା ର ନ JTV2727659
ପ ୁ /177604 39 84 113େସୖରଜିତ ନ ପି ଭଗବାନ ନ JTV1902196
ପ ୁ /177605 36 84 114େସୗମଯ୍ଜିତ୍ ନ ପି ଭଗବାନ ନ JTV2686343
ପ ୁ /187606 82 84 115ହୃଦାନ  ଦାଶ ପି େଗାପାଳ ଦାଶ OR/06/043/158083
ୀ /187607 80 84 116କଳାବତୀ ଦାଶ ସା ହୃଦାନ  ଦାଶ OR/06/043/158084
ପ ୁ /187608 67 84 117ବସ  ଦାଶ ପି େଗାପାଳ ଦାଶ OR/06/043/158090
ୀ /187609 62 84 118କନକଲତା ଦାଶ ସା ବସ  ଦାଶ OR/06/043/158091
ପ ୁ /187610 58 84 119ଶବି ପସାଦ ଦାଶ ପି ହୃଦାନ  ଦାଶ OR/06/043/158085
ୀ /187611 53 84 120ପାବର୍ ତୀ ଦାଶ ସା ଶବିପସାଦ ଦାଶ OR/06/043/158086
ପ ୁ /187612 53 84 121ଶରତ ଦାଶ ପି ହୃଦାନ  ଦାଶ OR/06/043/158087
ୀ /187613 48 84 122ଅ ଳି ଦାଶ ସା ଶରତ ଦାଶ OR/06/043/158088
ପ ୁ /187614 45 84 123ସପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ହୃଦାନ  ଦାଶ OR/06/043/158089
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ୀ /187615 45 84 124ନିମର୍ଳା ଦାଶ ସା ସପନ କମୁାର ଦାଶ JTV2686053
ପ ୁ /187616 42 84 125ତାପସ ଦାଶ ପି ବସ  ଦାଶ JTV1619592
ପ ୁ /187617 38 84 126ତପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ବସ  ଦାଶ JTV1901925
ପ ୁ /187618 29 84 127ସରୁଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YVY0663054
ପ ୁ /187619 29 84 128ସବୁତ ଦାଶ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାଶ YVY0743096
ପ ୁ /187620 43 84 129ପଦନାଭ ପ ା ପି ଭଗବାନ ପ ା JTV2685782
ପ ୁ /197621 80 84 130ବିଜୟ ଚ  ଦାଶ ପି େଗାବି  ଦାଶ OR/06/043/158107
ପ ୁ /197622 52 84 131ପଦୀପ ଦାଶ ପି ବିଜୟ ଦାଶ OR/06/043/158109
ୀ /197623 50 84 132ସବିତା ଦାଶ ସା ପଦୀପ ଦାଶ OR/06/043/158110

ପ ୁ /197624 44 84 133ତପନ ଦାଶ ପି ବିଜୟ ଦାଶ OR/06/043/158112
ୀ /197625 42 84 134କା ନ ଦାଶ ପି ବିଜୟ ଦାଶ JTV2686301
ୀ /197626 25 84 135େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ YVY1168277

ପ ୁ /197627 23 84 136ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାଶ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ YVY1115005
ୀ /197628 28 84 137ସାଗରିକା ପତି ସା େସୗମଯ୍ଜୀତ ନ YVY1112036
ୀ /207629 85 84 138େକତକୀ େଦଇ ସା ଦିଲୀପ ସାଇଁ OR/06/043/158115

ପ ୁ /207630 58 84 139ମହାେଦବ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି JTV1901503
ପ ୁ /207631 34 84 140ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହା ି ପି ମହାେଦବ ମହା ି JTV2685931
ପ ୁ /207632 88 84 141ଦିଲୀପ ସାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/158114
ପ ୁ /207633 62 84 142ବି ୁ ସାଇଁ ପି ଦିଲୀପ ସାଇଁ OR/06/043/158116
ପ ୁ /207634 60 84 143ରବୀ  ସାଇଁ ପି ଦିଲୀପ ସାଇଁ OR/06/043/158118
ୀ /207635 57 84 144େବୖଜୟ ୀ ସାଇଁ ସା ବି ୁ ସାଇଁ OR/06/043/158117
ୀ /207636 55 84 145ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ OR/06/043/158119

ପ ୁ /207637 39 84 146ର ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବି  ସାଇଁ JTV1901669
ପ ୁ /207638 37 84 147ସମିୁତ୍ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ସାଇଁ JTV2685915
ପ ୁ /207639 34 84 148ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ସାଇଁ JTV2686459
ପ ୁ /217640 59 84 149ବିକାଶ ଦ ପି ଭୁେପ  ନାଥ ଦ YVY0813733
ୀ /217641 52 84 150ଅମିତା ଦ ସା ବିକାଶ ଦ YVY0813741

ପ ୁ /227642 45 84 151େଦବ ପସନନ୍ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ JTV1902410
ପ ୁ /227643 43 84 152ହରପସନନ୍ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ JTV1902469
ପ ୁ /227644 41 84 153ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହାପାତ JTV1902048
ୀ /227645 39 84 154କବିତା ମହାପାତ ସା େଦ ପଶନ୍ନ ମହାପାତ JTV2686418

ପ ୁ /247646 65 84 155େଗାପାଳ ନାୟକ ପି େବୖକୁ ନାଥ ନାୟକ OR/06/043/158428
ୀ /247647 56 84 156ଜୟ ୀ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/043/158429
ୀ /257648 77 84 157େପମଲତା ସାଇଁ - ଯତୀ  ସାଇଁ OR/06/043/158121

ପ ୁ /257649 58 84 158କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ଯତୀ  ସାଇଁ OR/06/043/158122
ୀ /257650 50 84 159ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା କାହ ୁଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/158123

ପ ୁ /257651 45 84 160ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଯତୀ  ସାଇଁ OR/06/043/158645
ୀ /257652 38 84 161ଜୟଶୀ ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ YVY0072272

ପ ୁ /257653 34 84 162କି ର୍ୀ ର ନ ସାଇଁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV2685881
ୀ /257654 33 84 163ର ିତା ସାଇଁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV2686244

ପ ୁ /267655 100 84 164ଦିଜବର ସାଇଁ ପି ନେର  ସାଇଁ OR/06/043/158125
ପ ୁ /267656 60 84 165େବୖରାଗୀ ସାଇଁ ପି ଦିଜବର ସାଇଁ OR/06/043/158128
ପ ୁ /267657 60 84 166ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ଦିଜବର ସାଇଁ OR/06/043/158126
ୀ /267658 58 84 167େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାଇଁ ସା େବୖରାଗୀ ସାଇଁ OR/06/043/158129
ୀ /267659 58 84 168ଉଲାସୀ ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ OR/06/043/158127

ପ ୁ /267660 52 84 169େଦେବ  ସାଇଁ ପି ଦିଜବର ସାଇଁ OR/06/043/158130
ୀ /267661 50 84 170ମାନି ସାଇଁ ସା େଦେବ  ସାଇଁ OR/06/043/158131

ପ ୁ /267662 41 84 171ସଂଜୟ ସାଇଁ ପି ତୀେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1901974
ପ ୁ /267663 37 84 172ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2685949
ପ ୁ /267664 35 84 173ଶକୁେଦବ ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV2686087
ପ ୁ /277665 52 84 174ଅେଶାକ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ଦାସ YVY0663294
ୀ /277666 27 84 175ଶଖିା େଦଵୀ ପି ସ ୀପ୍ କମୁାର ପସାଦ YVY1054634
ପ ୁ /277667 65 84 176ମାଗଣିୁ େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା OR/06/043/158137
ୀ /277668 64 84 177ମ ଲୁତା େଜନା ସା ମାଗଣିୁ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/158138
ୀ /277669 42 84 178ହିମାଦୀ େଜନା ସା ଅେଶାକ ଦାସ JTV1930866
ପ ୁ /277670 35 84 179ସଂଦୀପ କମୁାର ପସାଦ ପି ସଜୂର୍  ପସାଦ YVY1072701
ପ ୁ /287671 43 84 180ପରିକି୍ଷତ ଆରୁକ ପି ରାମଚ  ଆରୁକ JTV2536266
ୀ /297672 39 84 181ନିହାରିକା ଆରୁକ ସା ପରିକି୍ଷତ ଆରୁକ JTV2536258
ପ ୁ /297673 46 84 182ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବରାଳ ପି ଧେନଶର ବରାଳ JTV2536225
ୀ /297674 44 84 183କିରଣବାଳା ବରାଳ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ବରାଳ JTV2536183
ୀ /297675 39 84 184ଉମାରାଣୀ ମହା ି ସା ଗଣୁନିଧି ମହା ି JTV2536241
ପ ୁ /297676 46 84 185ସତଯ୍ ର ନ ପାତ ପି ଭଗବାନ ପାତ JTV2536217
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ପ ୁ /297677 44 84 186ରବି  ସାହୁ ପି ମେହ  ନାଥ ସାହୁ JTV2536233
ୀ /317678 88 84 187ମନି େବୱା - ଅଭିମନଯ୍ ୁେଜନା OR/06/043/158141

ପ ୁ /317679 66 84 188ବଂଶୀଧର େଜନା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଜନା OR/06/043/158142
ୀ /317680 60 84 189ଜୟ ୀ େଜନା ସା ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/158143

ପ ୁ /317681 42 84 190ଚି ରଂଜନ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା JTV1901297
ପ ୁ /317682 40 84 191ରଶିରଂଜନ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା JTV1901321
ୀ /317683 39 84 192ସସିତା େଜନା ସା ଚିତର ନ େଜନା YVY0072280
ୀ /327684 42 84 193କନିୁଲତା ଦାସ ସା ଫଗ ୁଦାସ JTV2727667

ପ ୁ /327685 100 84 194ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା ପି ଅନାମ େଜନା OR/06/043/158146
ୀ /327686 80 84 195େହମଲତା େଜନା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/158147

ପ ୁ /327687 70 84 196ଶୀଧର େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/158148
ୀ /327688 58 84 197ତୁଳସୀ େଜନା ସା ଶୀଧର େଜନା OR/06/043/158149

ପ ୁ /327689 58 84 198ବିଦଯ୍ାଧର େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/158150
ପ ୁ /327690 57 84 199ଚକଧର େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/158152
ୀ /327691 48 84 200ମିନାକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଚକଧର େଜନା OR/06/043/158153

ପ ୁ /327692 48 84 201ପଭାକର େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/158154
ୀ /327693 48 84 202ନମିତା େଜନା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େଜନା OR/06/043/158151
ୀ /327694 45 84 203ସସିତା େଜନା ସା ଅମଲୂଯ୍ େଜନା YVY0072306

ପ ୁ /327695 45 84 204ଅମଲୂଯ୍ େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା JTV1902113
ପ ୁ /327696 42 84 205ତୁଷାରରଂଜନ େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା JTV2685923
ୀ /327697 39 84 206ସଜୁାତା େଜନା ସା ପଭାକର େଜନା YVY0072314

ପ ୁ /337698 80 84 207େବଣଧୁର େଜନା ପି ଅନାମ େଜନା OR/06/043/158157
ୀ /337699 71 84 208ଲଳିତା େଜନା ସା େବଣଧୁର େଜନା OR/06/043/158158

ପ ୁ /337700 46 84 209ସଧୁାକର େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା OR/06/043/158159
ପ ୁ /337701 43 84 210ନିରାକାର େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା OR/06/043/158610
ୀ /337702 41 84 211ନିମର୍ଳା େଜନା ସା ସଧୁାକର େଜନା YVY0072322

ପ ୁ /337703 39 84 212ପୀତାମର େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା JTV1902238
ପ ୁ /347704 48 84 213ଦି ୀ ପକାଶ ଦଳାଇ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଦଳାଇ YVY0072330
ୀ /347705 42 84 214ଝିଲିସିତା ଦଳାଇ ସା ଦି ି ପକାଶ ଦଳାଇ YVY0072355

ପ ୁ /347706 36 84 215ବିେଘନ୍ଶର େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା YVY0072348
ପ ୁ /357707 92 84 216ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ଜୟା େବେହରା OR/06/043/158160
ୀ /357708 80 84 217ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/158173
ୀ /357709 58 84 218ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/158163

ପ ୁ /357710 58 84 219ଜ୍ଞାନରଂଜନ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/043/158168
ୀ /357711 56 84 220ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ଅଭୟ େବେହରା JTV1901750

ପ ୁ /357712 55 84 221ଅଜୟ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/158174
ୀ /357713 53 84 222ଜାନକୀ େବେହରା ସା ଜ୍ଞାନରଂଜନ େବେହରା JTV2574135

ପ ୁ /357714 53 84 223ଅମର କମୁାର େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/158175
ପ ୁ /357715 50 84 224ଚକଧର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/043/158170
ପ ୁ /357716 50 84 225ଅଭୟ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/158176
ୀ /357717 46 84 226ସବିତା େବେହରା ସା ଅମର େବେହରା YVY0232538
ପ ୁ /357718 40 84 227େଦବପକାଶ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା JTV1901404
ପ ୁ /357719 38 84 228ଶଭୁ ପକାଶ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା JTV1901594
ପ ୁ /357720 36 84 229ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା JTV2727634
ପ ୁ /357721 32 84 230ଚ  ପକାଶ େବେହରା ପି କାନ ରଂଜନ େବେହରା JTV2536274
ପ ୁ /377722 78 84 231ଧୀେର  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/158178
ପ ୁ /377723 39 84 232ଅମୀରକମୁାର େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା YVY0203984
ପ ୁ /377724 32 84 233ସମୀର େବେହରା ପି ଧିେର  ନାଥ େବେହରା YVY0072363
ପ ୁ /387725 62 84 234କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/158180
ପ ୁ /387726 62 84 235ସେୁର  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/158182
ୀ /387727 60 84 236ଲତା େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା OR/06/043/158181
ପ ୁ /387728 49 84 237ସ ୟ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY0813725
ପ ୁ /387729 45 84 238ରବି  େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା OR/06/043/158640
ପ ୁ /387730 39 84 239ଅମୀୟନାଥ େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା JTV1901875
ୀ /387731 37 84 240ଅନସୟୂା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YVY0313452
ପ ୁ /397732 36 84 241ଅରବି  ବିେଶାଇ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ବିେଶାଇ JTV2727733
ପ ୁ /397733 82 84 242ବାବାଜୀ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା OR/06/043/158207
ୀ /397734 70 84 243ଚାରୁଲତା ପରିଡା ସା ବାବାଜୀ ପରିଡା YVY0072371
ପ ୁ /397735 50 84 244େଗାେଲଖ ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା OR/06/043/158210
ପ ୁ /397736 48 84 245ସେୁଲଖା ପରିଡା ପି ବାବାଜି ପରିଡା JTV1901313
ୀ /397737 43 84 246ରଶୀ ପରିଡା ସା େଗାେଲଖ ଚ  ପରିଡା YVY0072389
ପ ୁ /397738 21 84 247ନୀତିଶ ପରିଡ଼ା ପି େଗାଲଖ ଚ  ପରିଡ଼ା YVY1083385
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ପ ୁ /407739 80 84 248ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା JTV1901214
ୀ /407740 70 84 249ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ଗଗନବିହାରୀ ପରିଡା JTV1901339

ପ ୁ /407741 50 84 250େତୖେଲାକଯ୍ ପରିଡା ପି ଗଗନବିହାରୀ ପରିଡା JTV1901792
ପ ୁ /407742 45 84 251ଆେଲାକ ଚ  ପରିଡା ପି ଗଗନବିହାରୀ ପରିଡା YVY0072397
ୀ /407743 42 84 252ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ସା େତୖେଲାକଯ୍ ପରିଡା JTV1901354
ୀ /417744 90 84 253ଝୁଲି େବୱା - େଗାକଳିୁ ପରିଡା OR/06/043/158214

ପ ୁ /417745 47 84 254ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ପକାଶ ଚରଣ େଜନା JTV2727626
ୀ /417746 34 84 255ପତିଭା େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0203992

ପ ୁ /417747 61 84 256ଅେଲଖ ଚ  ପରିଡା ପି େଗାକଳୁାନ  ପରିଡା OR/06/043/158215
ୀ /417748 48 84 257ଉମିର୍ଳା ପରିଡା ସା ଅେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/158216

ପ ୁ /417749 46 84 258ଶରତ ଚ  ପରିଡା ପି େଗାକଳୁାନ  ପରିଡା OR/06/043/158217
ପ ୁ /417750 44 84 259ଆରତଚ  ପରିଡା ପି େଗାକଲୁ ପରିଡା YVY0313460
ୀ /417751 40 84 260ଲକ୍ଷୀପିୟା ପରିଡା ସା ଶରତ ଚ  ପରିଡା YVY0072405
ୀ /417752 39 84 261ଲକି୍ଷପିୟା ପରିଡା ସା ଶରତ ଚ  ପରିଡା YVY0313494

ପ ୁ /417753 36 84 262ପଦିପ୍ କମୁାର ପରିଡା ପି କୃତିବାସ ପରିଡା YVY0313478
ପ ୁ /417754 50 84 263ସଶୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େଗାବି  ତିପାଠୀ JTV1902428
ପ ୁ /417755 45 84 264ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େଗାବି  ଚ  ତିପାଠୀ JTV1901222
ୀ /417756 42 84 265ମଧସିୁତା ତିପାଠୀ ସା ସଶୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0313486

ପ ୁ /427757 68 84 266େଦେବ  ନାଥ ପରିଡା ପି କୃ  ପରିଡା OR/06/043/158218
ୀ /427758 59 84 267ପ ୁ  ପରିଡା ସା େଦେବ  ପରିଡା OR/06/043/158219

ପ ୁ /427759 48 84 268ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା OR/06/043/156605
ପ ୁ /427760 39 84 269ସଜିୁତ କମୁାର ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା JTV1902352
ପ ୁ /427761 38 84 270ର ିତ କମୁାର ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା JTV1902360
ପ ୁ /427762 32 84 271ରାେଜଶ ପରିଡା ପି େଦେବ  ପରିଡା YVY0072413
ୀ /427763 27 84 272ରୂପସୀ ପରିଡ଼ା ପି େଦେବ  ନାଥ ପରିଡ଼ା YVY1055748

ପ ୁ /437764 60 84 273ମାଗଣିୁ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/043/158222
ପ ୁ /437765 58 84 274ଜଗ ୁଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ JTV1901289
ପ ୁ /437766 50 84 275ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ JTV1901263
ପ ୁ /437767 50 84 276ଫଗ ୁଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ JTV1901602
ପ ୁ /437768 45 84 277ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ JTV1902345
ୀ /437769 45 84 278କନିୁ ଦାସ ସା ଫଗ ୁଦାସ YVY0813717
ୀ /437770 40 84 279ସଷୁମା ଦାସ ସା କାଳ ୀ ଦାସ JTV1902162
ୀ /437771 74 84 280ତାରା େଦଇ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/043/158221
ୀ /437772 55 84 281ମନି େଦଇ ସା ମାଗଣିୁ ଦାସ OR/06/043/158223
ୀ /437773 38 84 282ଲିନା େଲ ା ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0891085

ପ ୁ /447774 34 84 283ବଳରାମ ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ JTV2686251
ୀ /447775 65 84 284ଝଲି େଦଇ ସା େବଣଧୁର ଦାସ OR/06/043/158227

ପ ୁ /457776 56 84 285ରବି ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ OR/06/043/158229
ୀ /457777 49 84 286େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ OR/06/043/158230

ପ ୁ /467778 50 84 287ଗେଣଷ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା JTV2685840
ୀ /467779 45 84 288କବିତା େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା JTV2686152
ପ ୁ /467780 54 84 289ନିରାକାର ବିଶାଳ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0705293
ୀ /467781 47 84 290େରଣବୁାଳା ବିଶାଳ ସା ନିରାକାର ବିଶାଳ YVY0705376

ପ ୁ /467782 76 84 291ବି ୁ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ OR/06/043/158231
ପ ୁ /467783 72 84 292ମେହଶର ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ OR/06/043/158234
ୀ /467784 60 84 293ତନୁଜା ଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ OR/06/043/158235

ପ ୁ /467785 48 84 294କାଳ ି ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ JTV1902170
ୀ /467786 47 84 295ଭାନୁପିୟା ଦାସ ସା ଜଗବ ୁ ଦାସ YVY0983650

ପ ୁ /467787 41 84 296ମଳୟ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV1901826
ପ ୁ /467788 41 84 297ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ହରେମାହନ ଦାସ JTV1901446
ୀ /467789 39 84 298ନିରୁପମା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0072421
ୀ /467790 66 84 299େଶାଭା େଦଇ ସା ବି ୁ ଦାସ OR/06/043/158232
ୀ /467791 50 84 300ର ିତା ମହା ି ସା ହରିଶ ଚ  ମହା ି JTV2686210
ପ ୁ /477792 31 84 301ରାେକଶ ମହା ି ପି ହରି  ଚ  ମହା ି YVY0313502
ପ ୁ /487793 48 84 302ବିଚିତା ନ  ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି JTV2536290
ପ ୁ /497794 62 84 303ପଫଲୁ ଚ  େଭାଇ ପି କଳୁମଣି େଭାଇ OR/06/043/158241
ୀ /497795 59 84 304ସେୁଲାଚନା େଭାଇ ସା ନୀଳମଣି େଭାଇ OR/06/043/158239
ୀ /497796 57 84 305ମ ଲୁତା େଭାଇ ସା ପଫଲୁ ଚ  େଭାଇ OR/06/043/158242
ପ ୁ /497797 38 84 306ମ ରାଜ େଭାଇ ପି ନୀଳମଣି େଭାଇ YVY0809624
ୀ /497798 36 84 307ଆରତୀ େଭାଇ ପି ନିଳମଣି େଭାଇ YVY1112291
ୀ /497799 33 84 308େରାଜୀ େଭାଇ ସା ମ ରାଜ େଭାଇ YVY0719922
ୀ /497800 28 84 309ଦୀ ିମୟୀ େଭାଇ ପି ପ ୂଲ ଚ  େଭାଇ YVY1112275
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ପ ୁ /497801 22 84 310ମାନସ ର ନ େଭାଇ ପି ପ ୁଲ ଚ  େଭାଇ YVY1054642
ୀ /497802 80 84 311ହାରା େଦଇ ସା କଳୁମଣି େଦଇ OR/06/043/158240
ୀ /507803 70 84 312େହମ େବୱା ସା ହରେମାହନ ଦାସ OR/06/043/158236

ପ ୁ /507804 35 84 313ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ହର େମାହନ ଦାସ JTV2686111
ପ ୁ /507805 34 84 314ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ ମା େହମ େବୱା JTV2686103
ୀ /517806 34 84 315ରିନା େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା JTV2686129
ୀ /517807 41 84 316ନିଶାମଣି ଦାସ ସା େଦାଳେଗାବି  ଦାସ YVY0705368

ପ ୁ /517808 35 84 317ସନିୁଆ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ JTV2686095
ୀ /527809 41 84 318ଝରଣା େବେହରା ସା ସତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0809608
ୀ /527810 87 84 319ବିଦୁଲତା େଭାଇ ସା େକ୍ଷତେମାହନ େଭାଇ OR/06/043/158248

ପ ୁ /527811 70 84 320େକ୍ଷତେମାହନ େଭାଇ ପି ଭଗବାନ େଭାଇ OR/06/043/158247
ୀ /527812 57 84 321ମୀନା େଭାଇ ସା ବିଶନାଥ େଭାଇ OR/06/043/158252

ପ ୁ /527813 50 84 322େକଦାର େଭାଇ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େଭାଇ OR/06/043/158255
ୀ /527814 45 84 323ଅ ନା େଭାଇ ସା େକଦାର େଭାଇ YVY0072447
ୀ /527815 39 84 324ଅନି େଭାଇ ସା ଶୀଧର େଭାଇ YVY0072454

ପ ୁ /527816 65 84 325ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/158251
ପ ୁ /527817 58 84 326ରୁଷିଆ ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ OR/06/043/158253
ୀ /527818 50 84 327ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ରୁଷିଆ ଦାସ OR/06/043/158254

ପ ୁ /537819 74 84 328ପରିକି୍ଷତ େଭାଇ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େଭାଇ OR/06/043/158259
ୀ /537820 60 84 329ଶା ି େଭାଇ ସା ପରିକି୍ଷତ େଭାଇ OR/06/043/158260
ୀ /537821 39 84 330ସକୁା ୀ େଭାଇ ସା ଗିରିଧାରୀ େଭାଇ YVY0072470
ୀ /537822 34 84 331ଚୁମକି େଭାଇ ସା ନିମର୍ଳ େଭାଇ YVY0072496
ୀ /537823 33 84 332ସସିତା େଭାଇ ସା ବି ୁ ଚରଣ େଭାଇ YVY0072462

ପ ୁ /537824 32 84 333ସଂଜୟ େଭାଇ ପି ନରି େଭାଇ YVY0072488
ୀ /537825 28 84 334ସେରାଜ େଭାଇ ପି ନରି େଭାଇ YVY1072693

ପ ୁ /537826 33 84 335ଦୀପ ୁଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ YVY0072504
ପ ୁ /537827 24 84 336େଗୗରଵ ଦାସ ପି ଗିରିଧାରୀ ଦାସ YVY1112119
ୀ /537828 23 84 337ମାମାଲି ଦାସ ପି ଗିରିଧର ଦାସ YVY1083401
ୀ /537829 76 84 338ନିଶୀ େଦାଇ ସା ଝରୀ େଭାଇ OR/06/043/158257
ୀ /537830 55 84 339ଟିକି େଦଇ ସା ନରି େଦଇ OR/06/043/158262
ୀ /547831 70 84 340ବାୟାଣୀ େବୱା - ପହଲି ଦାସ OR/06/043/158263

ପ ୁ /547832 52 84 341ନିର ନ ଦାସ ପି ପହଲି ଦାସ OR/06/043/158264
ୀ /547833 43 84 342ସକୁା ୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ JTV1902139

ପ ୁ /557834 42 84 343ସଶୁା  ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ JTV1901800
ପ ୁ /557835 39 84 344ପଶା  ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0428565
ୀ /557836 37 84 345ମାନସୀ ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ YVY0072520

ପ ୁ /557837 33 84 346ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ଋଷିଆ ଦାସ YVY0072512
ୀ /557838 75 84 347ଗରୁୁବାରି େଦଇ ସା େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/043/158266

ପ ୁ /567839 72 84 348ନୃସିଂହ ଦାସ ପି କମୁର ଦାସ OR/06/043/158267
ପ ୁ /567840 34 84 349ବିକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ନାଥ ଦାସ YVY0072538
ପ ୁ /577841 55 84 350ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ ପି ଧୁବ ଦାସ JTV2686426
ୀ /577842 50 84 351ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ JTV2686483

ପ ୁ /577843 35 84 352ରେମଶ ଦାସ ପି କ୍ଷୀେର  ଦାସ JTV2727691
ପ ୁ /577844 32 84 353ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ YVY0332692
ପ ୁ /587845 49 84 354ପଭାକର ଦାସ ପି ବୀରବର ଦାସ JTV1902154
ୀ /587846 44 84 355ମିନାରାଣୀ ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ YVY0072561

ପ ୁ /587847 42 84 356ସଧୁାକର ଦାସ ପି ବୀରବର ଦାସ OR/06/043/159139
ପ ୁ /587848 39 84 357ସେ ାଷ ଦାସ ପି ବୀରବର ଦାସ YVY0072546
ୀ /587849 39 84 358ମେନାରମା ଦାସ ସା ସଧୁାକର ଦାସ YVY0072553
ପ ୁ /587850 33 84 359ରଂଜନ କମୁାର ଦାସ ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ଦାସ YVY0072579
ୀ /597851 55 84 360େପମ େବୱା ସା ଧୀେରନ ଦାସ OR/06/043/158317
ୀ /597852 36 84 361କମଳିନୀ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV2536365
ପ ୁ /597853 35 84 362ଉେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ଧିେରନ ଦାସ YVY0072587
ପ ୁ /607854 50 84 363ବାଇଧର ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/158276
ପ ୁ /607855 45 84 364ଦିବାକର ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/158277
ପ ୁ /617856 58 84 365ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧି ଦାସ OR/06/043/158270
ୀ /617857 50 84 366େରଣ ୁଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/158271
ପ ୁ /617858 40 84 367ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧି ଦାସ JTV1902253
ପ ୁ /627859 70 84 368ସରୁ ଦାସ ପି କୁ  ଦାସ OR/06/043/158280
ୀ /627860 68 84 369ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ସରୁ ଦାସ OR/06/043/158281
ପ ୁ /627861 39 84 370ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ସରୁ ଦାସ JTV1902014
ପ ୁ /627862 36 84 371ସକୁା  ଦାସ ପି ସରୁ ଦାସ JTV2686277
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ପ ୁ /627863 33 84 372ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ସରୁ ଦାସ JTV2727683
ୀ /627864 60 84 373େଗାଲାପ େଦଇ ସା ମେହ  ନାୟକ OR/06/043/158285

ପ ୁ /627865 68 84 374ମେହ  ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ OR/06/043/158284
ପ ୁ /627866 48 84 375ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ OR/06/043/158286
ୀ /627867 44 84 376ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ OR/06/043/158666
ୀ /627868 43 84 377ମୀନା ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ JTV1901743

ପ ୁ /627869 41 84 378ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ OR/06/043/158289
ପ ୁ /637870 77 84 379ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା OR/06/043/158290
ୀ /637871 72 84 380ଦୂେଲଇ େବେହରା ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/158291

ପ ୁ /637872 45 84 381ସବୁାଷ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/158664
ୀ /637873 39 84 382ବାସ ୀ େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା JTV1902378

ପ ୁ /637874 38 84 383ସେ ାଷ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା JTV1901966
ପ ୁ /647875 60 84 384ନକଳୁ ଚ  ମିଶ ପି ଜଗବ ୁ ମିଶ JTV1901412
ୀ /647876 56 84 385ସରସତୀ ମିଶ ସା ନକଳୁ ଚଂଦ ମିଶ JTV1902311

ପ ୁ /657877 41 84 386ବିପିନ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV2686020
ପ ୁ /657878 34 84 387ଜିେତ  େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV2536308
ପ ୁ /657879 31 84 388େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା YVY0072603
ୀ /657880 70 84 389େବ  େଦଈ ସା ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/158311

ପ ୁ /667881 84 84 390ହରିଶ୍ ଚ  େବେହରା ପି ଧରମ ୁେବେହରା OR/06/043/158302
ପ ୁ /667882 69 84 391ବଜବ ୁ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/158293
ୀ /667883 64 84 392ଟୁନି େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା JTV1902386
ୀ /667884 52 84 393କା ନ େବେହରା ସା ବଜବ ୁ େବେହରା OR/06/043/158294

ପ ୁ /667885 50 84 394େଦେବ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/158297
ପ ୁ /667886 48 84 395ଭଗବାନ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/158298
ୀ /667887 47 84 396େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା JTV1705813

ପ ୁ /667888 45 84 397ନୀଳକ  େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/158301
ପ ୁ /667889 42 84 398ଦୀପକ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା JTV2685873
ୀ /667890 41 84 399ର ଲୁତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YVY0505321

ପ ୁ /667891 40 84 400ପଫଲୁ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV1902394
ପ ୁ /667892 38 84 401ପଫଲୁ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା JTV1902485
ପ ୁ /667893 34 84 402ବିକମ େବେହରା ପି ବଜବଂଧ ୁେବେହରା YVY0072611
ୀ /667894 33 84 403ତିଳତମା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0963702
ୀ /667895 29 84 404ବନିତା େବେହରା ପି ହରି  େବେହରା YVY1083419
ୀ /667896 23 84 405ରଶତିା େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YVY1239870

ପ ୁ /667897 36 84 406ସଭୁାଷ ଚ  ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ YVY1083435
ୀ /667898 85 84 407େବ  େଦଇ - େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/158292
ୀ /677899 72 84 408କମଳା େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/06/043/158305

ପ ୁ /677900 48 84 409ଅେଶାକ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/06/043/158306
ୀ /677901 39 84 410ଚ ନା େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2685899

ପ ୁ /677902 35 84 411ସଧୁାକର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2686004
ପ ୁ /677903 34 84 412ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2686368
ପ ୁ /687904 60 84 413ପଶା  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା OR/06/043/158309
ପ ୁ /687905 47 84 414ପତାପ ଚ  େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0568386
ୀ /687906 42 84 415ସସିତା େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା YVY0568378
ୀ /697907 55 84 416ଅ ର୍ପନୁା େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0232546
ୀ /697908 30 84 417ଶ ାଞଳି େବେହରା ପି ସଗର୍ତ ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY1072644
ୀ /697909 24 84 418ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ମା ଅନନ୍ର୍ ପନୁନ୍ ା େବେହରା YVY1239888

ପ ୁ /707910 84 84 419କୃ  େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/158325
ପ ୁ /707911 76 84 420ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/158319
ପ ୁ /707912 62 84 421ହେରକୃ  େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/158323
ୀ /707913 55 84 422ବାସ ୀ େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/043/158326
ପ ୁ /707914 53 84 423ଭରତ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/158322
ୀ /707915 52 84 424କବିତା େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/158324
ୀ /707916 48 84 425ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା JTV1901768
ପ ୁ /707917 45 84 426ସକୁା  େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV1901479
ପ ୁ /707918 44 84 427ଆରତ େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା JTV1901420
ପ ୁ /707919 42 84 428ପଶା  େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV1902022
ୀ /707920 41 84 429ମିନତୀ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY0332700
ପ ୁ /707921 40 84 430ଶସୁା  େବେହରା ପି ବଂସୀଧର େବେହରା JTV1902477
ୀ /707922 29 84 431େରାଜାଲିନ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YVY0504969
ପ ୁ /707923 28 84 432ରାେଜସ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YVY0504951
ପ ୁ /707924 22 84 433ର ନ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା YVY1054667
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ୀ /707925 66 84 434ଯତୀ େଦଈ ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/158320
ପ ୁ /717926 33 84 435ମିଥନୁ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY0332718
ୀ /727927 42 84 436କେ ଇ େବେହରା ପି ସଗର୍ତ ବି ୁ େବେହରା YVY1073824
ୀ /727928 67 84 437ଶା ି େବୱା ସା ବି ୁ େବେହରା OR/06/043/158330
ୀ /737929 61 84 438ମାଳତୀ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/043/158343

ପ ୁ /737930 36 84 439ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ମା ମାଳତୀ େବେହରା JTV2685865
ପ ୁ /747931 75 84 440ସଧୁାକର େବେହରା ପି କପିଳ େବେହରା OR/06/043/158351
ୀ /747932 51 84 441କା ନ େବେହରା ସା ବିଷନୁ ଚରଣ େବେହରା JTV1902303

ପ ୁ /747933 50 84 442ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା JTV2685964
ୀ /747934 41 84 443ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା JTV2685956

ପ ୁ /747935 34 84 444ବିକଳ କମୁାର େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା JTV1902261
ପ ୁ /747936 52 84 445ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି େଗାପିନାଥ ମହାରଣା JTV2727725
ୀ /747937 50 84 446ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା JTV2685832
ୀ /747938 24 84 447ସମୁୀତା ମହାରଣା ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା YVY1114735

ପ ୁ /757939 76 84 448ଶବି ଚରଣ େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା OR/06/043/158333
ୀ /757940 62 84 449ସମିୁତା େବେହରା ସା ଶବି ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/158334

ପ ୁ /757941 48 84 450ମେନାଜ େବେହରା ପି ଶବି ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/158335
ପ ୁ /757942 45 84 451ପ ଜ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା JTV1901834
ୀ /757943 45 84 452ଟିକି େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା JTV1901842
ୀ /757944 39 84 453ମାଳତୀ େବେହରା ସା ପ ଜ େବେହରା YVY0072629

ପ ୁ /757945 54 84 454ଅକ୍ଷୟ େକତନ ମହା ି ପି ରାଖାଲ ଚ  ମହା ି YVY0663229
ପ ୁ /767946 74 84 455ନବ କିେଶାର େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/043/158336
ପ ୁ /767947 43 84 456ରଂଜନ େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା JTV1901867
ପ ୁ /767948 37 84 457ସନାତନ େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା YVY0072637
ପ ୁ /767949 35 84 458ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା YVY0204008
ୀ /767950 60 84 459େମନକା େଦଇ ସା ନବକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/158337

ପ ୁ /777951 66 84 460ବିଜୟ େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା OR/06/043/158338
ୀ /777952 57 84 461ଯିନୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା OR/06/043/158339

ପ ୁ /777953 37 84 462ସମୁ  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0313528
ପ ୁ /777954 33 84 463ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YVY0072645
ପ ୁ /777955 32 84 464ଶୀମ  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YVY0504944
ପ ୁ /777956 22 84 465ଶୀକା  େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY1083427
ପ ୁ /787957 60 84 466ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା OR/06/043/158340
ୀ /787958 50 84 467ହର େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/158341

ପ ୁ /787959 34 84 468େହମ  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YVY0313536
ପ ୁ /797960 88 84 469ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ଲାଭ ସାହୁ OR/06/043/158487
ୀ /797961 48 84 470ଝରଣା ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0072660
ୀ /797962 40 84 471ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YVY0072652

ପ ୁ /807963 65 84 472ପାଣନାଥ ନାୟକ ପି କୁ ବିହାରୀ ନାୟକ OR/06/043/158492
ପ ୁ /807964 43 84 473ମେନାଜ ନାୟକ ପି ପାଣନାଥ ନାୟକ OR/06/043/158495
ପ ୁ /807965 40 84 474ସେରାଜକମୁାର ନାୟକ ପି ପାଣନାଥ ନାୟକ JTV1901495
ୀ /807966 39 84 475ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ YVY0072678
ୀ /807967 31 84 476ଝରଣା ନାୟକ ସା ସେରାଜ ନାୟକ YVY1083450

ପ ୁ /817968 80 84 477ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି କପିଳ େବେହରା OR/06/043/158353
ପ ୁ /817969 50 84 478େଦାଳେଗାବି  େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/043/158355
ପ ୁ /817970 48 84 479ସତଯ୍ାନ  େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/043/158356
ୀ /817971 47 84 480ନିରୁପମା େବେହରା ସା େଦାଳ େଗାବି  େବେହରା YVY0072686

ପ ୁ /817972 45 84 481ପରମାନ  େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା JTV1902121
ୀ /817973 70 84 482ଶକୁ େଦଇ ସା ରତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/043/158354
ୀ /827974 90 84 483ବାଈଆଣୀ େବୱା ସା ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା OR/06/043/158347
ପ ୁ /827975 75 84 484ଲ ୁଳି ଚରଣ େଲ ା ପି ଧଡି େଲ ା JTV1901271
ୀ /827976 73 84 485ନୟନା େଲ ା ସା ଲ ୁଳିଚରଣ େଲ ା JTV1901735
ପ ୁ /837977 49 84 486ପଣୟ ବରାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବରାଳ OR/06/043/158502
ୀ /837978 40 84 487ଟିକିନା ବରାଳ ସା ପଣୟ କିେଶାର ବରାଳ YVY0072702
ପ ୁ /837979 38 84 488ପୀୟରଂଜନ ବରାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବରାଳ JTV1901537
ପ ୁ /837980 31 84 489ମେନାର ନ ବରାଳ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବରାଳ YVY0072710
ୀ /847981 52 84 490ପଦାଳୟା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ପରିଡା JTV1901511
ୀ /847982 85 84 491ନିରୁପମା ପରିଡା ସା ଗରୁୁଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/158358
ପ ୁ /847983 60 84 492ମେନାର ନ ପରିଡା ପି ଗରୁୁଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/158360
ପ ୁ /847984 52 84 493ଚି ର ନ ପରିଡା ପି ଗରୁୁଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/158361
ପ ୁ /847985 47 84 494ବିଶର ନ ପରିଡା ପି ଗରୁୁଚରଣ ପରିଡା YVY0313544
ପ ୁ /857986 20 84 495ସବୁାଶଶି ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ YVY1216720
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ୀ /857987 62 84 496ଶଶୀ େଦଈ ସା େବଣଧୁର ସାହୁ OR/06/043/158368
ୀ /857988 23 84 497ମଧଲିୁକା ରାଉତ ସା ସତଯ୍ଜୀତ ଦାସ YVY1112176

ପ ୁ /857989 80 84 498େବଣଧୁର ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/043/158367
ପ ୁ /857990 50 84 499ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV1902063
ୀ /857991 45 84 500ଝଲି ସାହୁ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/158369
ୀ /857992 40 84 501ନୀଲିମା ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ JTV1902337

ପ ୁ /867993 74 84 502ତୁଷାର ର ନ ଦାସ ପି ସତଯ୍ଶରଣ ଦାସ OR/06/043/158370
ୀ /867994 67 84 503ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ତୁଷାର ର ନ ଦାସ OR/06/043/158371

ପ ୁ /867995 37 84 504ସମିତ ସଭୁାଷ ପି ତୁଷାର ର ନ ଦାସ JTV2536191
ୀ /877996 38 84 505ରାଜଶୀ େଜନା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ପଧାନ YVY1168194

ପ ୁ /877997 86 84 506କୃ ଚ  ରାଉତ ପି ମଣିଧର ରାଉତ OR/06/043/158372
ପ ୁ /877998 54 84 507ଅେଶାକ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/158374
ପ ୁ /877999 53 84 508ପେମାଦ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/158376
ୀ /878000 50 84 509ବାସ ୀ ରାଉତ ସା ଅେଶାକ ରାଉତ OR/06/043/158375
ୀ /878001 50 84 510ପ ୁ ରାଣୀ ରାଊତ ସା ପେମାଦ ରାଊତ JTV1902055

ପ ୁ /878002 51 84 511ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ YVY0313551
ୀ /878003 50 84 512ସନ୍ି ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ YVY0705392
ୀ /888004 64 84 513ସରୁପାରାଣୀ େଦଇ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ େସାେରନ୍ JTV2686384
ୀ /888005 46 84 514ସମିୁତାମ ରୀ େସାେରନ୍ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େସାେରନ୍ JTV2686376

ପ ୁ /888006 41 84 515ରାେମଶର େସାେରନ୍ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େସାେରନ୍ JTV2685998
ପ ୁ /898007 65 84 516ବିକମ ମାଝୀ ପି ରଥ ମାଝୀ JTV1901248
ୀ /908008 38 84 517ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦଲାଲ ପି ସେୁରଶ ପସାଦ ଦଲାଲ YVY0332726

ପ ୁ /918009 66 84 518ବଂଶଧିର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0809616
ପ ୁ /918010 42 84 519ସେ ାଷକମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YVY0809632
ୀ /938011 66 84 520ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପାଲ ସା ଉମାବଲଭ ପାଲ OR/06/043/158399

ପ ୁ /938012 35 84 521କ ତରୁ ପାଲ ମା ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପାଲ YVY0072751
ପ ୁ /938013 32 84 522ଚ  ମାଧବ ପାଲ ପି ଉମା ବଲଭ ପାଲ YVY0568360
ପ ୁ /948014 42 84 523ଜିେତ  କମୁାର ପଧାନ ପି ସେୁର  କମୁାର ପଧାନ YVY0072777
ୀ /948015 82 84 524େଗାଲାପ ଲତା ସାଇଁ ସା ମଥରୁୀ ସାଇଁ YVY0578955
ୀ /948016 48 84 525ରଣଜିତ୍ ସାଇଁ ପି ମଥରୁୀ ସାଇଁ YVY0578963
ୀ /948017 45 84 526ରୀନାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ର ିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0072769

ପ ୁ /958018 62 84 527କିେଶାର ପେଟଲ ପି ଧନଜୀବ ପେଟଲ YVY0332734
ୀ /958019 50 84 528ଚ ିକା ପେଟଲ ସା ତୁଳସୀ ପେଟଲ YVY0332742
ୀ /958020 48 84 529ରମଣିକ ପେଟଲ ପି ଧନଜୀବ ପେଟଲ YVY0332759

ପ ୁ /968021 76 84 530ପେମାଦ ଚ  ପ ା ପି ହରିହର ପ ା OR/06/043/158384
ୀ /968022 71 84 531ଅ ର୍ପ ୁ ର୍ା ପ ା ସା ପେମାଦ ଚ  ପ ା OR/06/043/158385

ପ ୁ /978023 77 84 532କୃ ଚ  ପ ା ପି େକୖଳାସଚ  ପ ା JTV1902006
ୀ /978024 73 84 533ଶା ିଲତା ପ ା ସା କୃ ଚ  ପ ା JTV1901958

ପ ୁ /978025 48 84 534ସାରଦାକା  ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା JTV1902246
ପ ୁ /978026 45 84 535ଶଶୀେଶଖର ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା JTV1901941
ୀ /978027 42 84 536କମୁଦିୁନୀ ପ ା ସା ଶାରଦାକା  ପ ା JTV2685758
ୀ /988028 33 84 537ଦି ିମୟୀ ଷଡ ୀ ସା ସବୁତ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0504886

ପ ୁ /988029 78 84 538ଆକଳିୁ ଷଡ ୀ ପି ମାୟାଧର ଷଡ ୀ OR/06/043/158386
ପ ୁ /988030 49 84 539ସ ିତ ଷଡ ୀ ପି ଆକଳିୁ ଷଡ ୀ OR/06/043/158389
ୀ /988031 47 84 540ସନୁୀତା ଷଡ ୀ ସା ସ ିତ ଷଡ ୀ JTV1902089
ୀ /988032 42 84 541କାେବରୀ ଷଡ ୀ ପି ଆକଳିୁ ଷଡ ୀ YVY0313569

ପ ୁ /988033 38 84 542ସବୁତ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଆକଳିୁ ଷଡ ୀ JTV1902071
ପ ୁ /998034 66 84 543ପଦୀ  ମିଶ ପି କାଳ ୀ ମିଶ OR/06/043/158515
ପ ୁ /998035 60 84 544ଦିଲୀପ ମିଶ ପି କାଳ ୀ ମିଶ OR/06/043/158517
ୀ /998036 59 84 545ସଜୁାତା ମିଶ ସା ପଦୀ  ମିଶ OR/06/043/158516
ୀ /998037 56 84 546ପଭାତୀ ମିଶ ସା ଦିଲୀପ ମିଶ OR/06/043/158518
ପ ୁ /998038 50 84 547ନବାରୁଣ ମିଶ ପି କାଳ ି ମିଶ OR/06/043/158621
ୀ /998039 38 84 548ସଦିୁ ା ମିଶ ପି ପଦି  ମିଶ JTV1902105
ପ ୁ /998040 33 84 549ଅଭିେଷକ ମିଶ ପି ଦିଲୀପ ମିଶ JTV2687671
ୀ /998041 30 84 550ଅଭିଲିପସା ମିଶ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ YVY0663070
ପ ୁ /1008042 83 84 551ଶ ଷର୍ଣ ଶତପଥୀ ପି ଆନ  ଶତପଥୀ OR/06/043/158390
ପ ୁ /1008043 78 84 552ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ଆନ  ଶତପଥୀ OR/06/043/158394
ୀ /1008044 78 84 553େରଣବୁାଳା ଶତପଥୀ ସା ଶ ଷର୍ଣ ଶତପଥୀ OR/06/043/158391
ପ ୁ /1008045 51 84 554ସଶୁା  ଶତପଥୀ ପି ଶ ଷର୍ଣ ଶତପଥୀ OR/06/043/158392
ପ ୁ /1008046 49 84 555ନିର ନ ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ OR/06/043/158625
ୀ /1008047 45 84 556ମେନାରମା ଶତପଥି ସା ସଶୁା  ଶତପଥି JTV1902097
ପ ୁ /1018048 72 84 557ଧବୃଚରଣ ବହା ପି ବଂଶୀଧର ବହା OR/06/043/158422
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ୀ /1018049 66 84 558ଜାଇମାଳା ବହା ସା ଧବୃଚରଣ ବହା OR/06/043/158423
ପ ୁ /1018050 48 84 559ବିକମ େକଶରି ବହା ପି ଧବୃଚରଣ ବହା JTV1901206
ପ ୁ /1018051 45 84 560ଯଜାତିେକଶରୀ ବହା ପି ଧବୃଚରଣ ବହା YVY0313577
ପ ୁ /1018052 45 84 561ସଂଗାମ ବହା ପି ଧବୃଚରଣ ବହା JTV1901370
ୀ /1028053 41 84 562ଏନ୍ େକ ବିଶଭାରତୀ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନାୟକ JTV2536324

ପ ୁ /1028054 77 84 563କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/043/158438
ୀ /1028055 71 84 564ଆଶାଲତା ନାୟକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ OR/06/043/158439

ପ ୁ /1028056 45 84 565ବିଶର ନ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ OR/06/043/158613
ୀ /1028057 44 84 566ଯାମିନୀ ପିୟା ସା ବିଶ ରଂଜନ ନାୟକ JTV2536357
ୀ /1038058 71 84 567ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପଧାନ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାସମଲ OR/06/043/158431

ପ ୁ /1038059 62 84 568ବାବାଜି ଚରଣ ସାସମଲ ପି ବିରକିେଶାର ସାସମଲ YVY0422659
ୀ /1038060 55 84 569ମମତା ସାସମଲ ସା ବାବାଜି ଚରଣ ସାସମଲ YVY0422675

ପ ୁ /1038061 43 84 570ଅଂଶମୁାନ ସାସମଲ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାସମଲ JTV2727675
ପ ୁ /1038062 38 84 571ଅଭିେଷକ ସାସମଲ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାସମଲ JTV1901552
ୀ /1048063 45 84 572ପଭାତ କମୁାରୀ ବିଶଳ ସା ଜିତାମିତ ସାଇଁ JTV1902220

ପ ୁ /1048064 33 84 573କନୁାର୍ େହମମ୍ ପି ଲକ୍ଷଣ େହମମ୍ YVY0072801
ପ ୁ /1048065 55 84 574ତୁଳସୀ ପେଟଲ ପି ଧନଜୀବ ପେଟଲ YVY0332767
ପ ୁ /1048066 54 84 575ମନଜିତ ପେଟଲ ପି ଧନଜୀବ ପେଟଲ YVY0332775
ପ ୁ /1048067 28 84 576ଦୀପକ ପେଟଲ ପି ତୁଳସି ପେଟଲ YVY0504860
ପ ୁ /1048068 66 84 577ପଦୀ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଜୀବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1901180
ୀ /1048069 60 84 578ଚାରୁବାଳା ସାଇଁ ସା ପଦୀ  କମୁାର ସାଇଁ JTV1902204

ପ ୁ /1048070 52 84 579ଆ ର୍ବ ୁ ସାଇଁ ପି ମଥରୁୀ ସାଇଁ OR/06/043/158532
ପ ୁ /1048071 51 84 580ଜିତାମିତ ସାଇଁ ପି ରାଜୀବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1901305
ୀ /1048072 50 84 581ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଆ ର୍ବ ୁ ସାଇଁ JTV1705797

ପ ୁ /1048073 39 84 582ପାଚୀର ନ ସାଇଁ ପି ପଦି  କମୁାର ସାଇଁ JTV1901545
ପ ୁ /1048074 38 84 583ପୀୟ ର ନ ସାଇଁ ପି ପଦି  କମୁାର ସାଇଁ JTV1901578
ପ ୁ /1058075 77 84 584େଲାକନାଥ ଦାଶ ପି େଗାବି  ଦାଶ OR/06/043/158440
ୀ /1058076 62 84 585କାଦମିନୀ ଦାଶ ସା େଲାକନାଥ ଦାଶ OR/06/043/158441

ପ ୁ /1058077 57 84 586ବାବୁଲି ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ OR/06/043/158442
ପ ୁ /1058078 52 84 587ଅକ୍ଷୟ ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ OR/06/043/158444
ପ ୁ /1058079 50 84 588ଅନିଲ ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ OR/06/043/158445
ପ ୁ /1058080 48 84 589ଅମଲୂଯ୍ ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ OR/06/043/159031
ୀ /1058081 47 84 590କବିତା ଦାଶ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାଶ YVY0072819
ୀ /1058082 42 84 591େରଣବୁାଳା ଦାଶ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାଶ YVY0232561

ପ ୁ /1058083 42 84 592ଅମୀୟ ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ JTV2727717
ୀ /1058084 42 84 593ସକୁା ି ଦାଶ ସା ବାବୁଲି ଦାଶ YVY0663120
ୀ /1058085 40 84 594ଗାୟତି ଦାଶ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଦାଶ YVY0072827

ପ ୁ /1058086 39 84 595ଅତୁଲଯ୍ ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ JTV1902329
ୀ /1058087 37 84 596ଗୀତା ଳୀ ଦାଶ ସା ଅମିୟ ଦାଶ YVY0663146

ପ ୁ /1058088 35 84 597ଅନ  ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ JTV2686434
ପ ୁ /1058089 22 84 598ସି ା  ଦାଶ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାଶ YVY1216712
ୀ /1068090 70 84 599ଧନବାଇ ପେଟଲ ସା ଧନଜୀବ ପେଟଲ YVY0332791
ୀ /1068091 58 84 600ଜେବରେବନ ପେଟଲ ସା କିେଶାର ପେଟଲ YVY0332809

ପ ୁ /1068092 40 84 601ହିେତଶ ପେଟଲ ପି କିେଶାର ପେଟଲ YVY0332817
ପ ୁ /1078093 79 84 602ବଳଭଦ ପାଢୀ ପି ବାଇଧର ପାଢୀ OR/06/043/158541
ୀ /1078094 74 84 603େଗୗରୀ ପାଢୀ ସା ବଳଭଦ ପାଢୀ OR/06/043/158542

ପ ୁ /1078095 35 84 604ଶବି ଶ ର ପାଢୀ ପି ବଳଭଦ ପାଢୀ YVY0705426
ପ ୁ /1088096 91 84 605ମାଉଜି ପେଟଲ ପି େପମଜୀ ପେଟଲ OR/06/043/158446
ୀ /1088097 88 84 606ପରମାେବନ ପେଟଲ ସା ମାଉଜି ପେଟଲ OR/06/043/158447
ପ ୁ /1088098 58 84 607ଶବି ପେଟଲ ପି ମାଉଜି ପେଟଲ OR/06/043/158448
ୀ /1088099 56 84 608ବିମଳାେବନ ପେଟଲ ସା ଶବି ପେଟଲ OR/06/043/158449
ୀ /1098100 46 84 609େଚୗଧରୁୀ ନିମର୍ଳା ଦାଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YVY0313601
ପ ୁ /1098101 82 84 610ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ OR/06/043/146005
ୀ /1098102 75 84 611କନକଲତା ମିଶ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ YVY0313585
ପ ୁ /1098103 55 84 612ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ YVY0313593
ୀ /1098104 22 84 613ନୁପରୁ ମିଶ ପି ଆେଶାକ କମୁାର ମିଶ YVY1132547
ପ ୁ /1108105 39 84 614ମଳୟ ମରୁତ ମଦୁୁଲି ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ମଦୁୁଲି JTV1902451
ପ ୁ /1118106 64 84 615କରୁଣା କର ବାରିକ ପି ଶ ର ବାରିକ JTV1647304
ୀ /1128107 69 84 616କିେଶାରୀ ଦାସ ସା ନିକୁ  ବିହାରୀ ରାୟ JTV1902287
ପ ୁ /1128108 70 84 617ନିକୁ  ବିହାରୀ ରାୟ ପି େଗାପିନାଥ ରାୟ JTV1902279
ପ ୁ /1128109 33 84 618ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ରାୟ ପି ନିକୁ  ବିହାରୀ ରାୟ YVY0232579
ୀ /1138110 52 84 619ଡ. ଲିପି ଦାସ ସା ଡ ସମୁ  କମୁାର ମିଶ YVY0332825
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ପ ୁ /1138111 53 84 620ଡ ସମୁ  କମୁାର ମିଶ ପି େବଣଧୁର ମିଶ YVY0332833
ପ ୁ /1138112 46 84 621ପେବାଧ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବି  ନାଥ ସାଇଁ JTV1705805
ପ ୁ /1138113 39 84 622ପବାସ ସାଇଁ ପି ରବି  କମୁାର ସାଇଁ JTV1705839
ପ ୁ /1138114 38 84 623ପବାସ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ରବୀ ନାଥ ସାଇଁ YVY1112135
ପ ୁ /1158115 72 84 624ଅେଲଖଚ  ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ସାଇଁ OR/06/043/158581
ପ ୁ /1168116 66 84 625କୁ  ବିହାରୀ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/158474
ୀ /1168117 56 84 626େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େବେହରା ସା କୁ  େବେହରା OR/06/043/158475

ପ ୁ /1168118 36 84 627େଦବାଶଷି େବେହରା ପି କୁ  ବିହାରୀ େବେହରା JTV2574143
ୀ /1178119 60 84 628ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ OR/06/043/158133
ୀ /1188120 46 84 629ଶଖିା ବିଶାଳ ସା କୃ ଚ  ସାମ ରାୟ JTV2727642
ୀ /1188121 54 84 630ସଂଗୀତା କା ଲୁମା ସା େରଜାନ କା ଲୁମା JTV2685774
ୀ /1188122 32 84 631ମମତା ମ ରୀ ମାଝି ପି ବିକମ ମାଝି JTV2536340
ୀ /1188123 71 84 632ନିମର୍ଳା ମହା ି ସା ରବୀ ନାଥ ସାମ ରାୟ OR/06/043/158569

ପ ୁ /1188124 74 84 633ରବି  ସାମ ରାୟ ପି ନଟବର ସାମ ରାୟ OR/06/043/158568
ପ ୁ /1188125 46 84 634ବି ୁଚରଣ ସାମ ରାୟ ପି ରବି  ସାମ ରାୟ YVY0313619
ୀ /1188126 43 84 635ରିତୁକା ସାମ ରାୟ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାମ ରାୟ YVY0072835

ପ ୁ /1188127 52 84 636କୃ ଚ  ସାମ ରାୟ ପି ରବୀ  ନାଥ ସାମ ରାୟ OR/06/043/158567
ୀ /1198128 55 84 637ନିେବଦିତା ବିଶାଳ ସା ପଭାକର ସାଇଁ OR/06/043/158555
ୀ /1198129 47 84 638ତିେଳା ମା େଦଇ ସା ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ YVY0663310

ପ ୁ /1198130 50 84 639ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ YVY0663278
ପ ୁ /1198131 66 84 640ସଧୁାକର ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ OR/06/043/158552
ୀ /1198132 60 84 641ଲିଲିମା ସାଇଁ ସା ସଧୁାକର ସାଇଁ OR/06/043/158553

ପ ୁ /1198133 57 84 642ପଭାକର ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ OR/06/043/158554
ପ ୁ /1198134 43 84 643ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ସଧୁାକର ସାଇଁ JTV1597491
ୀ /1208135 52 84 644ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/158677
ୀ /1208136 49 84 645େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY0072843

ପ ୁ /1208137 60 84 646ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ ପି େଗାକଳୁାନ  ସାହୁ OR/06/043/158558
ପ ୁ /1208138 55 84 647ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି େଗାକଳୁାନ  ସାହୁ OR/06/043/158560
ପ ୁ /1218139 70 84 648ନୀଳମଣି ଖୁ ିଆ ପି ଆନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/158456
ୀ /1218140 65 84 649ସେୁଲାଚନା ଖୁ ିଆ ସା ନୀଳମଣି ଖୁ ିଆ OR/06/043/158457

ପ ୁ /1218141 46 84 650େଦେବ  ଖୁ ିଆ ପି ନିଶାମଣୀ ଖୁ ିଆ JTV1691922
ପ ୁ /1218142 44 84 651ରବି  ଖୁ ିଆ ପି ନିଳମଣୀ ଖୁ ିଆ JTV1901560
ପ ୁ /1218143 40 84 652ଉେପ  ଖୁ ିଆ ପି ନୀଳମଣି ଖୁ ିଆ JTV1901701
ୀ /1218144 39 84 653ପ ୂ ିର୍ମା ଖୁ ିଆ ସା େଦେବ  ଖୁ ିଆ YVY0705335
ୀ /1218145 33 84 654ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ଖ ୁ ିଆ ସା ରବି  ଖ ୁ ିଆ YVY0719914

ପ ୁ /1228146 71 84 655ରବୀ  େପାଥାଳ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  େପାଥାଳ OR/06/043/158471
ୀ /1228147 71 84 656ଶା ିଲତା େପାଥାଳ ସା ରବୀ  େପାଥାଳ OR/06/043/158472

ପ ୁ /1228148 50 84 657ସେୁର  େପାଥାଳ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େପାଥାଳ JTV1901818
ୀ /1228149 46 84 658ସଂଯକୁ୍ତା େପାଥାଳ ସା ସେୁର  େପାଥାଳ JTV2536381

ପ ୁ /1238150 60 84 659ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/158450
ୀ /1238151 58 84 660େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା OR/06/043/158451
ପ ୁ /1238152 31 84 661ଆଶଶି କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY0232587
ପ ୁ /1248153 50 84 662ଜୟ  ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ OR/06/043/158651
ପ ୁ /1258154 48 84 663ପେମାଦ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ JTV1901891
ପ ୁ /1278155 62 84 664ରାମଚ  ମହା ି ପି ଗ ାଧର ମହା ି OR/06/043/158507
ୀ /1298156 35 84 665ଏ କବିତା ପି ଏ ଭି ଜି ଶମର୍ା JTV2686467
ୀ /1308157 48 84 666ସିତା ଦାଶ ସା ତାପସ ମିଶ OR/06/043/159341

ପ ୁ /1308158 58 84 667ତାପସ ମିଶ ପି କାଳ ୀ ମିଶ OR/06/043/159340
ପ ୁ /1318159 64 84 668ଅନୁପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ନାୟକ JTV1619535
ୀ /1318160 57 84 669େସୗଦାମିନୀ ନାୟକ ସା ଅନୁପ କମୁାର ନାୟକ JTV1619543
ପ ୁ /1328161 61 84 670ମାଧବାନ  ବିଶାଳ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବିଶାଳ JTV1694314
ୀ /1328162 53 84 671ସ ର୍ଲତା ବିଶାଳ ସା ମାଧବାନ  ବିଶାଳ JTV1694306
ପ ୁ /1348163 35 84 672ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ JTV2536282
ପ ୁ /1358164 59 84 673େଚୖତନଯ୍ ବାଇ ପି ଦିନବ ୁ ବାଇ JTV2686475
ୀ /1358165 63 84 674ଭାନୁମତି ବାରିକ ସା ଶରତ ଚ  ବାରିକ YVY0813691
ୀ /1358166 33 84 675େମାନାଲିସା ବାରିକ ସା ସେରାଜ ବାରିକ YVY0232595
ପ ୁ /1358167 50 84 676ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା ପି ଗିରିଧାରି େବେହରା YVY0813709
ୀ /1358168 43 84 677ତିେଳା ମା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା JTV1692052
ୀ /1358169 41 84 678ସବିତା େବେହରା ସା ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା YVY0813683
ୀ /1358170 36 84 679ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା JTV1691880
ପ ୁ /1358171 33 84 680ମାନସ ରଂଜନ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY0072868
ପ ୁ /1358172 33 84 681ମାନସ ରଂଜନ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY1115062
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ୀ /1358173 68 84 682ବିଦୁଲତା ମାଝୀ ସା ରାଜକିେଶାର ମାଝୀ JTV1692078
ପ ୁ /1358174 39 84 683ତିନାଥ ମାଝୀ ପି ରାଜକିେଶାର ମାଝୀ JTV1691914
ପ ୁ /1358175 37 84 684ସକୁା  ମାଝୀ ପି ରାଜକିେଶାର ମାଝୀ JTV1691823
ପ ୁ /1358176 61 84 685ପରୁୁେଷା ମ ମହା ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହା ି JTV1691898
ୀ /1358177 51 84 686ମିନା ମହା ି ସା ପରୁୁେଷା ମ ମହା ି JTV1691849
ୀ /1358178 46 84 687ସାତି ମହା ି ସା ବିଶର ନ ପରିଜା YVY0313627
ୀ /1358179 43 84 688ବ ନା ମହା ି ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ମହା ି JTV1716299
ୀ /1358180 37 84 689ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପାଲ ପି ଉମାବଲବ ପାଲ JTV1691856

ପ ୁ /1358181 36 84 690ବାସେୁଦବ ପାଲ ପି ଉମାବଲବ ପାଲ JTV1691831
ୀ /1358182 44 84 691ସାବିତୀ ସାମଲ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାମଲ JTV1689108
ୀ /1358183 63 84 692ଶକୁ ଳା ସି ପି ଉେଗେସନ ସି YVY1115195
ୀ /1358184 61 84 693ବନଲତା ସି ପି ଉେଗେସନ ସି YVY1115252

ପ ୁ /1378185 72 84 694ରସାନ  ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଚ  ଦାସ YVY0072934
ୀ /1378186 69 84 695ଆରାଧନା ଦାସ ସା ଚି  ର ନ ଦାସ YVY0072959
ୀ /1378187 69 84 696ପ ାଳି ଦାସ ସା ବଇ ଦାସ YVY0072892
ୀ /1378188 61 84 697ସଷୁମା ଦାସ ସା ରସାନ  ଦାସ YVY0072926
ୀ /1378189 49 84 698ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ସଂଜୟ ଦାସ YVY0072876
ୀ /1378190 44 84 699ସଷୁମା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ YVY0072884
ୀ /1378191 38 84 700ରତନ୍ଦୀପା ଦାସ ସା ସତଯ୍କାମ ଦାସ YVY0504712
ୀ /1378192 35 84 701ରଶିରାଣୀ ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାସ YVY0072900

ପ ୁ /1378193 33 84 702କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାସ YVY0072942
ପ ୁ /1388194 37 84 703ସମୀର କମୁାର ମହା ି ପି ମରୂଲୀଧର ମହା ି YVY0072967
ପ ୁ /1398195 44 84 704ସତଯ୍କାମ ଦାସ ପି ଚି ରଂଜନ ଦାସ YVY0072975
ପ ୁ /1398196 38 84 705ପଣୂଯ୍କାମ ଦାସ ପି ଚି ରଂଜନ ଦାସ YVY0204016
ୀ /1408197 58 84 706ରମା ଓଝା ସା ଉେପ  ଓଝା YVY0072991
ୀ /1408198 32 84 707ଝୁମରୁୀ ଓଝା ପି ଗଗନ ଓଝା YVY0073007
ୀ /1418199 64 84 708େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ମରୁଲୀଧର ମହା ି YVY0705434
ୀ /1418200 33 84 709ଲଗନ୍ଜିତା ମହା ି ପି ମରୁଲୀଧର ମହା ି YVY0705384

ପ ୁ /1418201 76 84 710ଉଦୟ ନାଥ ସାଇଁ ପି ଜୟକୃ  ସାଇଁ YVY0073023
ୀ /1418202 66 84 711ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ସା ଉଦୟ ନାଥ ସାଇଁ YVY0073031

ପ ୁ /1418203 50 84 712ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାଇଁ YVY0204024
ପ ୁ /1418204 46 84 713ଜିେତ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାଇଁ YVY0073049
ୀ /1418205 44 84 714ସଚିୁତା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0705350

ପ ୁ /1448206 55 84 715ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/034/158749
ପ ୁ /1458207 34 84 716ଅେଶାକ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0575449
ୀ /1458208 30 84 717ବଷର୍ା ମହା ି ପି ନେଗନ ଚ  ମହା ି YVY0575423
ୀ /1458209 30 84 718ଅନିତା ମହା ି ସା ସମିତ ମହା ି YVY0575431

ପ ୁ /1468210 27 84 719ଅଚୁତା ନ  େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YVY0662957
ୀ /1468211 37 84 720ତୁଳସୀ ଦାସ ସା ବାଇଧର ଦାସ YVY0662999

ପ ୁ /1488212 60 84 721ସଦୁାମ ଚରଣ ପ ୃ ି ପି କୃ  ଚ  ପ ୃ ୀ YVY1112192
ୀ /1488213 53 84 722ଜୟଶୀ ପ ୃ ି ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ପ ୃ ି YVY1112267
ୀ /1488214 25 84 723େସୗମ୍ଯା ପ ୃ ି ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ପ ୃ ୀ YVY1112283
ୀ /1488215 24 84 724ଶ୍େଵତଲନା ପ ୃ ି  ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ପ ୃ ୀ YVY1112309

ପ ୁ /1888216 21 84 725ନଵୀନ କମୁାର କା ଲୁନା ପି େରାଜାନ କା ଲୁନା YVY1115096
ୀ /008217 39 84 726ଗୀତା ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ YVY1012566

ପ ୁ /C/O-AKSH8218 26 84 727ଅଲନ୍କୃତ େସଠୀ ମା ଅାସାଲତା YVY1138882
ପ ୁ /Jagdish t8219 26 84 728ବିସଲ ପେଟଲ ପି ତୂଲଶୀ ରାମ ପେଟଲ YVY1162163
ୀ /Jagdish T8220 29 84 729ଉପାସନା ପେଟଲ ସା ଦୀପକ ପେଟଲ YVY1193739
ୀ /Kesarpur8221 22 84 730େସାନାଲୀ େବେହରା ସା ଶରତ ଚ  େବେହରା YVY1290667
ୀ /keshpur8222 19 84 731ମନୀଷ େପାଥଲ ପି ସେୁର ା େପାଥଲ YVY1276682
ପ ୁ /18223 47 84 732ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି େଯାେଶଫ ନାୟକ YVY0778084
ପ ୁ /18224 47 84 733ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ OR/06/043/158018
ୀ /18225 42 84 734ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ YVY0778092
ୀ /18226 38 84 735ରଶିତା ପରିଡା ସା ବିକମ େକଶରୀ ପରିଡା YVY0388553
ୀ /18227 28 84 736ସରିତା ପରିଡା ପି ସଧୁାକର ପରିଡା YVY0719906
ୀ /18228 44 84 737ସଂଘମିତା ସାହୁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ସାହୁ YVY0388579
ପ ୁ /18229 45 84 738ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପରୁେଷାତମ ସାହୁ YVY0388561
ପ ୁ /28230 42 84 739ବି ୁ ଚରଣ େଭାଇ ପି ପରିକି୍ଷତ େଭାଇ JTV1901529
ପ ୁ /38231 52 84 740ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ OR/06/043/158377
ପ ୁ /48232 30 84 741ଚି ର ନ ନାୟକ ପି ବିରାଜ କମୁାର ନାୟକ YVY0276139
ପ ୁ /48233 85 84 742ଧନଜି ପେଟଲ ପି ଦୟାରାମ ପେଟଲ JTV1670512
ପ ୁ /48234 44 84 743ପକାଶ ପେଟଲ ପି କିେଶାର ପେଟଲ JTV1668847
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ୀ /48235 41 84 744ଭାବନା ପେଟଲ ସା ପକାଶ ପେଟଲ YVY0276147
ପ ୁ /58236 41 84 745ପତଯ୍ଷୁ ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି JTV1655349
ୀ /58237 37 84 746ପିୟମଦା ମହା ି ସା ପତଯ୍ଷୁ ମହା ି YVY0505552

ପ ୁ /68238 46 84 747ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0505537
ୀ /68239 41 84 748େରଣକୁା େବେହରା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା YVY0276154
ୀ /68240 29 84 749େଜଯ୍ାତି େବେହରା ପି ସ ୟ େବେହରା YVY0505545

ପ ୁ /68241 59 84 750ନରି େଭାଇ ପି ସତଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/158261
ପ ୁ /78242 43 84 751ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର ବରାଳ ପି ବଂଶଧିର ବରାଳ JTV1597509
ୀ /78243 36 84 752ପଜୂା େବେହରା ସା ସବୁତ କମୁାର େବେହରା YVY0505479
ୀ /88244 39 84 753ସଂଘମିତା େବଉରା ସା ଅେଲଖ େବଉରା YVY0276162
ୀ /98245 39 84 754ଭାନୁମତି େଦବତା ସା ଆେଲାକକମୁାର େଦବତା YVY0073064

ପ ୁ /98246 50 84 755ଆେଲାକକମୁାର ପାଣି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପାଣି OR/06/043/374650
ପ ୁ /108247 49 84 756ରୁପକ ରଥ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ରଥ YVY0662981
ୀ /108248 41 84 757ସସିତା ରଥ ସା ରୁପକ ରଥ YVY0662866
ୀ /118249 22 84 758ସମୁନ ଦାସ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY1280064

ପ ୁ /128250 32 84 759ସଶୁା  କମୁାର ନ ପି ମନେମାହନ ନ YVY0276170
ୀ /138251 31 84 760ସ ୀତା ନ ପି ଭଗବାନ ନ YVY0276188
ୀ /148252 40 84 761ତପସିନୀ ଦାଶ ସା ତପନ କମୁାର ଦାଶ YVY0276196
ୀ /158253 35 84 762ଚିନୟ ଦାଶ ସା ର ନ କମୁାର ଦାଶ YVY0828798
ୀ /158254 33 84 763ସବିତା ସାଇଁ ସା ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0276220
ୀ /158255 32 84 764ପ ୂ ିର୍ମା ସାଇଁ ସା ର ନ କମୁାର ସାଇଁ YVY0276212

ପ ୁ /158256 30 84 765ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ ପି ରବି  କମୁାର ସାଇଁ YVY0276204
ପ ୁ /168257 42 84 766ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ YVY0276238
ୀ /168258 36 84 767ପଭାସିନୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YVY0276246
ୀ /178259 43 84 768ପିୟ ା େଜନା ସା ନିରାକାର େଜନା YVY0276253

ପ ୁ /178260 68 84 769େବୖକୁ ନାଥ ନ ପି କୁ  ବିହାରୀ ନ OR/06/043/158077
ୀ /178261 39 84 770ଅମିତା ନ ସା ପଭାକର ନ YVY0719930
ୀ /178262 34 84 771େଜଯ୍ାତିମୟୀ ତିପାଠୀ ସା େସୗରଜିତ୍ ନ YVY1012574
ୀ /178263 47 84 772ନମିତା ତୀପାଠୀ ସା ହଂସରାଜ ନ YVY0388595
ୀ /188264 28 84 773ସ ୀତା ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YVY0663039

ପ ୁ /188265 26 84 774ସଜିୁତ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାଶ YVY0828772
ପ ୁ /188266 24 84 775ଶଶୁା  ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YVY1012608
ୀ /188267 42 84 776ସ କୁ୍ତା ପରିଡା ସା ସେୁଲଖ ପରିଡା YVY0276261

ପ ୁ /198268 54 84 777ସତଯ୍ବତ ଦାଶ ପି େଗୗରା  ଚ  ଦାଶ YVY0505453
ୀ /198269 46 84 778ସବିତା ଦାଶ ସା ସତଯ୍ବତ ଦାଶ YVY0505461
ୀ /198270 74 84 779ଇ ୁମତି ପାଣି ସା ବହାନ  ପାଣି YVY0828822
ୀ /198271 40 84 780ସଜୁାତା ପରିଡା ସା ସଜିୁତ କମୁାର ପରିଡା YVY0276295
ୀ /198272 36 84 781ବାସ ୀ ପରିଡା ସା ର ିତ କମୁାର ପରିଡା YVY0276279

ପ ୁ /198273 31 84 782ବୀେରଶ୍ ପରିଡା ପି େଦେବ  ପରିଡା YVY0276287
ପ ୁ /198274 72 84 783ଦୁଃଖୀ ଶଯ୍ାମ ତିପାଠୀ ପି କଳୁମଣି ତିପାଠୀ YVY0828814
ୀ /208275 35 84 784ପଭାତୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YVY0276303
ୀ /208276 35 84 785ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY0276311

ପ ୁ /208277 54 84 786ମହାପାତ ପତାପ କିେଶାର ପରିଡ ପି ନିର ନ ପରିଡା YVY0505438
ୀ /208278 49 84 787େପମଲତା ପିରଡା ସା ମହାପାତ ପତାପ କିେଶାର ପରିଡା YVY0505446

ପ ୁ /208279 38 84 788ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1901677
ୀ /218280 35 84 789ନ ିନୀ ଦାସ ସା ମଳୟ ଦାସ YVY0276329
ୀ /218281 20 84 790ସପନ୍ରାଣୀ ଦାସ ପି ବସଂତ କମୁାର ଦାସ YVY1279983

ପ ୁ /218282 26 84 791ଅରବି  ଦ ପି ବିକାଶ ଦ YVY0778076
ୀ /228283 43 84 792କବିତା େବେହରା ସା ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା YVY0276337
ୀ /228284 45 84 793କବିତା ସାହୁ ସା େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ YVY0388587
ପ ୁ /238285 51 84 794ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁେ ଶର େବେହରା YVY0276345
ୀ /238286 42 84 795କନକଲତା େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YVY0313643
ପ ୁ /248287 48 84 796ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ ପି ଗେୁ ଶର ନାୟକ YVY0276352
ୀ /248288 47 84 797ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ YVY0313650
ପ ୁ /258289 40 84 798ଗୁ ିଚା େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା YVY0276360
ୀ /268290 51 84 799ପିତି ପେଟଲ ସା ରମଣିକ ପେଟଲ YVY0276378
ପ ୁ /268291 36 84 800ରଂଜିତ୍ ସାଇଁ ପି େବୖରାଗୀ ସାଇଁ YVY0828897
ୀ /268292 33 84 801େରାଜାଲିନ୍ ସାଇଁ ପି େବୖରାଗୀ ସାଇଁ YVY0828905
ୀ /268293 30 84 802ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ସଂଜୟ ସାଇଁ YVY1012624
ୀ /278294 30 84 803ଜାଗତିୃ ପେଟଲ ପି ତୁଳସୀରାମ୍ ପେଟଲ YVY0313668
ୀ /288295 41 84 804େନୖନା ପେଟଲ ସା ହିେତଶ ପେଟଲ YVY0276386
ୀ /298296 33 84 805ସନ୍ି ାରାଣୀ ବିଶାଳ ପି ମାଧବାନ  ବିଶାଳ YVY0276402
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ପ ୁ /298297 31 84 806ବିକାଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ମାଧବାନ  ବିଶାଳ YVY0276394
ପ ୁ /308298 48 84 807ଗଦାଧର ମାଝୀ ପି ନାଥ ମାଝୀ YVY0276428
ୀ /308299 43 84 808ଟିକି ମାଝୀ ସା ଗଦାଧର ମାଝୀ YVY0276436

ପ ୁ /318300 69 84 809ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଉେପ ନାଥ େବେହରା YVY0568394
ୀ /318301 63 84 810କା ନବାଳା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0568402

ପ ୁ /318302 42 84 811ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0505370
ୀ /318303 35 84 812େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ପତାପ କମୁାର େବେହରା YVY0505388
ୀ /318304 61 84 813େମନକା କମୁାରୀ େଲ ା ସା ପଭାକର ସାଇଁ YVY0276485

ପ ୁ /318305 58 84 814ମେନାର ନ ପଧାନ ପି ପାଣକୃ  ପଧାନ YVY0705319
ୀ /318306 45 84 815ବାସ ୀ ମ ରୀ ପଧାନ ସା ମେନାର ନ ପଧାନ YVY0276469
ୀ /318307 31 84 816ମାନିନୀ ପଧାନ ପି ମେନାର ନ ପଧାନ YVY0276451

ପ ୁ /318308 36 84 817ସବୁାଷ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0422634
ୀ /318309 34 84 818ରଶିତା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ସାହୁ YVY0276477

ପ ୁ /318310 71 84 819ପଭାକର ସାଇଁ ପି ଭୀମ ସାଇଁ YVY0276493
ୀ /318311 40 84 820ଅମିତା ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY0828764
ୀ /328312 31 84 821ସିଲି େଜନା ସା ତୃଷାର ର ନ େଜନା YVY1012681

ପ ୁ /328313 29 84 822ବିଶର ନ େଜନା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଜନା YVY0828889
ପ ୁ /328314 28 84 823ନିହାର ର ନ େଜନା ପି ଚକଧର େଜନା YVY0828749
ୀ /328315 40 84 824ବି ୁ ପିୟା ସିଂ ସା ରାଜ କିେଶାର ସିଂ YVY0505362
ୀ /338316 29 84 825େସାନାଲି େବେହରା ପି ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା YVY0505354
ୀ /348317 31 84 826ଭାଗଯ୍ଶୀ େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା YVY0505339

ପ ୁ /348318 28 84 827ମଦନ େମାହନ େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0505347
ପ ୁ /358319 75 84 828ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଧରମ ୁେବେହରା YVY0505305
ୀ /358320 50 84 829ଲିଜା େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV1902030
ୀ /358321 39 84 830ବିକାସିନି େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YVY0505313
ୀ /358322 39 84 831ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା YVY0963710
ୀ /358323 33 84 832ଶେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଶଭୁ ପକାଶ େବେହରା YVY0828848

ପ ୁ /358324 25 84 833ସତଯ୍ ପକାଶ େବେହରା ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ େବେହରା YVY0963512
ପ ୁ /358325 25 84 834େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େବେହରା ପି ଅମର େବେହରା YVY1012673
ପ ୁ /368326 40 84 835ପେମାଦ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0505164
ୀ /368327 36 84 836ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YVY0505222

ପ ୁ /368328 54 84 837ରାଜିବ ନାୟକ ପି ଅଜିବନ ନାୟକ YVY0505172
ପ ୁ /368329 39 84 838ବଜେମାହନ ନାୟକ ପି ସିତାରାମ ନାୟକ YVY0505230
ୀ /368330 35 84 839ଅନିତା ନାୟକ ପି ସିତାରାମ ନାୟକ YVY0505156
ୀ /368331 32 84 840ଜୀନିକା ନାୟକ ସା କମଳାକା  ନାୟକ YVY0505214

ପ ୁ /368332 29 84 841ଆରୀୟନ ନାୟକ ପି ରାଜିବ ନାୟକ YVY0505206
ପ ୁ /368333 59 84 842ନବିନ କମୁାର ପଧାନ ପି ନିର ନ ପଧାନ YVY0505297
ୀ /368334 32 84 843କସୁମୁ ପଧାନ ପି ନବିନ ପଧାନ YVY0505149
ୀ /368335 31 84 844େହମଲତା ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0505198
ୀ /378336 33 84 845ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0505131
ୀ /378337 33 84 846ସଚିୁତା େବେହରା ପି ଧୀେର  ନାଥ େବେହରା YVY1012640
ୀ /388338 33 84 847ମାନସୀ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0504977

ପ ୁ /398339 29 84 848ଭାଗଯ୍ଧର େଲ ା ପି ଲ ୁଳି ଚରଣ େଲ ା YVY0504936
ୀ /408340 30 84 849ସସିତା ମାଝି ପି ବିକମ ମାଝି YVY0388603
ୀ /408341 41 84 850ସବିତା ପରିଡା ସା ଆେଲାକ ଚ  ପରିଡା YVY0828939

ପ ୁ /418342 34 84 851ଶଭୁ ର ମିଶ ପି ପଦି  କମୁାର ମିଶ YVY0504878
ପ ୁ /418343 55 84 852ଜୟେଦବ ମହା ି ପି ରବୀ ନାଥ ମହା ି YVY0828806
ପ ୁ /418344 31 84 853େଦବାଶଷି ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ଚ  ପରିଡା YVY0828723
ପ ୁ /418345 29 84 854ଆଶଷି ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ଚ  ପରିଡା YVY0828731
ୀ /418346 78 84 855ଚ େଲଖା ପ ନାୟକ ପି େବୖକୁ ନାଥ ପ ନାୟକ YVY0828756
ୀ /428347 43 84 856ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା YVY1308790
ପ ୁ /428348 25 84 857ରାେକଶ ପରିଡା ପି େଦେବ ନାଥ ପରିଡା YVY1042886
ୀ /428349 30 84 858ପନୁମ ପଣୂଯ୍େତାୟା ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଶାସମଲ YVY0388611
ପ ୁ /428350 71 84 859ସଦୁଶର୍ନ ଶାସମଲ ପି ବିର କିେଶାର ଶାସମଲ YVY0388629
ପ ୁ /438351 24 84 860ଦୀପକ ଦାସ ପି ଜଗ ୁଦାସ YVY0963546
ୀ /438352 29 84 861ପିୟ ା ମହା ି ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହା ି YVY0504852
ପ ୁ /448353 51 84 862ସେୁର  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଗଣୁନିଧୀ ବିଶାଳ YVY0504720
ୀ /448354 45 84 863କନିୁଆ ବିଶାଳ ସା ସେୁର  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0504738
ପ ୁ /448355 26 84 864ନିର ନ ବିଶାଳ ପି ସେୁର  ବିଶାଳ YVY0828707
ପ ୁ /448356 73 84 865ଚି ରଂଜନ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0504845
ୀ /448357 27 84 866ଲିଜା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ YVY0963595
ୀ /448358 40 84 867ରଶତିା ମହାପାତ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ତିପାଠୀ YVY0504704
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ପ ୁ /448359 43 84 868ଜ୍ଞାନର ନ ତିପାଠୀ ପି ନାଗମଣି ତିପାଠୀ YVY0504696
ୀ /458360 24 84 869ବିନିତା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1034297
ୀ /458361 42 84 870ସଚିୁତା ମହା ି ସା ଅଂଶମୁାନ ଶାସମଲ YVY0388637
ୀ /468362 21 84 871ସଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YVY1279991

ପ ୁ /468363 51 84 872ଶୀଧର େଭାଇ ପି ଭା ର େଭାଇ YVY0663203
ୀ /468364 28 84 873ନିହାରିକା ବିଶାଳ ପି ନିରାକାର ବିଶାଳ YVY0828913

ପ ୁ /468365 27 84 874ଅବିନାଶ ବିଶାଳ ପି ନିରାକାର ବିଶାଳ YVY0828871
ପ ୁ /468366 54 84 875ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ YVY0963611
ପ ୁ /468367 51 84 876କିେଶାର ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ YVY0963538
ୀ /468368 43 84 877ପଭାତୀ ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ YVY0963520

ପ ୁ /468369 24 84 878ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ହରିଶ ଚ  ମହା ି YVY0963603
ୀ /478370 33 84 879ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ଦିବାକର ଦାସ YVY0662965
ୀ /488371 31 84 880ନିରୁପମା େବେହରା ସା ଜିେତ  େବେହରା YVY0743088

ପ ୁ /498372 26 84 881େକଶବ ଚ  େଭାଇ ପି ପଫଲୁ ଚ  େଭାଇ YVY1012582
ପ ୁ /498373 88 84 882କମଳା କା  ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ YVY0662932
ୀ /498374 32 84 883ଜୀନିତା ନାୟକ ପି ସିତାରାମ ନାୟକ YVY0662908
ୀ /508375 42 84 884ଅଳକାଶୀ ପାଢୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ଶ ର ପାଢୀ JTV2533081
ୀ /518376 27 84 885ମମତା ଦାସ ସା ସନିୁଆ ଦାସ YVY0891101
ୀ /518377 27 84 886ମୀନାରାଣୀ େପାଥାଳ ପି ରବି  େପାଥାଳ YVY0719880

ପ ୁ /528378 28 84 887େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ରୁଷିଆ ଦାସ YVY0963553
ପ ୁ /528379 28 84 888ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାସ YVY0663179
ପ ୁ /528380 27 84 889ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ରୁଷିଆ ଦାସ YVY0963561
ୀ /538381 34 84 890ସଜୁାତା େଭାଇ ସା ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ YVY0891143
ୀ /538382 29 84 891ସନୁ ା େଭାଇ ସା ସ ୟ େଭାଇ YVY0963637
ୀ /538383 35 84 892ମମତା ମ ରୀ ନାୟକ ସା ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ YVY0663021

ପ ୁ /548384 70 84 893ଶରତ ଚ  େଜନା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େଜନା YVY0662874
ୀ /548385 64 84 894ଅରୁଣାବାଳା େଜନା ସା ଶରତ ଚ  େଜନା YVY0662890

ପ ୁ /548386 43 84 895ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  େଜନା YVY0891291
ୀ /548387 35 84 896ସାଗରିକା ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  େଜନା YVY0891275
ୀ /548388 40 84 897େଦବଜାନୀ ପରିଡା ସା େଦବାଶଷି ପରିଡା YVY0719898
ୀ /548389 39 84 898ହାସଯ୍ମୟୀ ରାଉଳ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ YVY0891333

ପ ୁ /558390 36 84 899ମାନବି େଭାଇ ପି ପଶା  ଦାସ YVY0891044
ୀ /558391 44 84 900ପ ୁ ାଞଳୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0778043

ପ ୁ /578392 27 84 901ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅ ର୍ଯ଼ଯ୍ାମୀ ଦାସ YVY0963579
ୀ /628393 35 84 902ବିଣାପାଣୀ େଭାଇ ସା ସବୁତ ଦାସ XWP0058909
ୀ /628394 32 84 903ରାନୁ ଦାସ ସା ଶକୁା  ଦାସ YVY0963678

ପ ୁ /628395 26 84 904ଚି ରଞନ ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ YVY0778035
ୀ /638396 40 84 905ମନସିତା େବେହରା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YVY0891069

ପ ୁ /638397 22 84 906ଚି  ୁେବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା YVY1114974
ପ ୁ /648398 25 84 907ନିତଯ୍ସ ୁ ର ମିଶ ପି ନକଳୁ ଚ  ମିଶ YVY0891200
ପ ୁ /648399 28 84 908ଶଶକିା  ମିଶ ପି ନକଳୁ ଚ  ମିଶ YVY0891176
ପ ୁ /668400 67 84 909ରାଜ୍ କିେଶାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YVY0828830
ୀ /668401 33 84 910ଲକ୍ଷୀପୀୟା େବେହରା ସା ନୀଳକ  େବେହରା YVY0891242
ୀ /668402 31 84 911ନିରୁପମା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0963660

ପ ୁ /668403 27 84 912ଜଗା େମାହନ େବେହରା ପି ରାଜ୍ କିେଶାର େବେହରା YVY0828921
ୀ /668404 33 84 913ନଳିନୀ ଦାସ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ YVY0963645
ୀ /678405 39 84 914ଯେଶାଦା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YVY0778027
ୀ /688406 54 84 915କମଳା ପଧାନ ସା ନବୀନ କମୁାର ପଧାନ YVY0828855
ୀ /698407 26 84 916ଶଭୁ ଳୀ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0963504
ୀ /708408 33 84 917ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା YVY0891127
ପ ୁ /708409 27 84 918ରାେକଶ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YVY0963629
ୀ /708410 24 84 919ରଶେିରଖା େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା YVY0963496
ୀ /748411 24 84 920େସାନାଲି େବେହରା ସା ବିକଳ କମୁାର େବେହରା YVY0963652
ୀ /768412 37 84 921େଦବକୀ େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା YVY0891382
ପ ୁ /768413 35 84 922ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା YVY1115187
ୀ /768414 26 84 923ସନିୁତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YVY0963694
ପ ୁ /858415 24 84 924ସତ୍ଯଜୀତ ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ YVY1042845
ୀ /878416 28 84 925ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1012657
ୀ /878417 23 84 926େଶତପଦା ରାଉତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YVY1042928
ୀ /898418 27 84 927ରଞିତା ମାଝୀ ପି ବିକମ ମାଝୀ YVY0778019
ୀ /918419 32 84 928ର ିତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YVY0963686
ପ ୁ /998420 64 84 929ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଜଗବ ୁ ମହାପାତ YVY0933531
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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 55ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /998421 58 84 930େବୖଶାଳି ମହାପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ YVY0933523
ପ ୁ /998422 32 84 931ସବୁତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ YVY0933515
ୀ /1038423 34 84 932େରାଜାଲିନ୍ େଲ ା ସା ଅଭିେଷକ ସାମଲ YVY1012699

ପ ୁ /1188424 26 84 933ଅଜୟ କମୁାର କା ଲୁାନା ପି େରଜାନ୍ କା ଲୁାନା YVY0828947
ପ ୁ /1398425 38 84 934ଶୀ ପଣୂଯ୍କାମ୍ ଦାସ୍ ପି ଶୀ ଚି ର ନ ଦାସ୍ YVY0828780
ୀ /1398426 35 84 935ବନିତା ମହାରଣା ସା ପଣୂଯ୍କାମ ଦାସ୍ YVY0828715

ପ ୁ /1408427 39 84 936ଗଗନ ଓଝା ପି କାଶୀନାଥ ଓଝା YVY0963587
ୀ /1428428 42 84 937େଦବହୂତୀ ମିଶ ସା ଶୀଯୀକ୍ତ ଗେଣଶର ପ ା YVY0778001
ୀ /273/B8429 41 84 938ଅନୁସୟା ମହାପାତ  ସା ହରପସନନ୍ ା ମହାପାତ  YVY1196070
ୀ /2748430 41 84 939ମମତା ମହାରାଣା ସା ପହଲାଦ ମହାରାଣା YVY1295534
ୀ /45-09-05,8431 35 84 940ଶଭୁଶୀ ରାଉତ ସା ସ ିବ କମୁାର ରାଉତ XWP0030791

ପ ୁ /H.NO.45-08432 45 84 941ସ ିବ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶୀ କୃ  ଚ  ରାଉତ YVY1197193
ପ ୁ /2748433 54 84 942ପହଲାଦ ମହାରଣା ପି ଧଳୂମଣୀ ମହାରଣା YVY1328608
ୀ /2748434 21 84 943ଅ ିତା ମହାରଣା ପି ପହଲାଦ ମହାରଣା YVY1328616
ୀ /999998435 19 84 944ରାଜଶୀ ସାଇଁ ପି ସଷୁମା କମୁାରୀ ସାଇଁ YVY1328624
ୀ /828436 24 84 945ସ ୀତା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1341502
ୀ /818437 21 84 946ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ଫଗ ୁଦାସ YVY1341510

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.55 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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