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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 1ବୁଥ ନଂ-

ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /1 33 13 1ମ ୀ େହମ ପି ବି ାଣି କାହନ୍  ୁଚରଣ ବି ାଣି XWPO633735
ପ ୁ /012 19 13 2ବିେବକାନ  ନାୟକ ବିେବକାନ ପି ବିକମ ନାୟକ ବିକମ ନାୟକ XWP1180322
ୀ /Arnnapur3 36 13 3ହୀରନୟୀ ରାଉତରାଏ ସା ସିବାସିସ ସାହୁ SZC0710855

ପ ୁ /Arnnapur4 43 13 4ସିବାସିସ ସାହୁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାହୁ XWP1087360
ପ ୁ /At/po-bha5 19 13 5ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ XWP1114347
ପ ୁ /dahaliab6 33 13 6ଟିଟୁନ ବିସ୍ଵାଲ BISWAL ପି ନାରାୟଣ ବିସ୍ଵାଲ XWP1084193
ପ ୁ /KUMBHARA7 62 13 7ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥି ପି ବନମାଳୀ ଶତପଥି XWP1149806
ୀ /KUMBHARA8 22 13 8ସପନ୍ା ଶବିା ି  ଶତପଥୀ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP1151927
ୀ /PIRBAZAR9 27 13 9ନସୀମ ପରବିନ ପରବିନ ପି େସଖ ତାରିଫ XWP1191964
ୀ /110 46 13 10କନିୁ ଦାସ ସା ପଭାତ କମୁାର ଦାସ XWP0458042
ୀ /111 29 13 11ଆ ନା େଜନା ସା ସଶୁୀଲ େଜନା XWP0643106

ପ ୁ /212 51 13 12ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ପନତ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/347072
ପ ୁ /213 46 13 13ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ପନତ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/347069
ପ ୁ /214 42 13 14ରଜତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପନତ କମୁାର ଦାସ XWP0005843
ୀ /215 40 13 15ସସିତା ଦାସ ସା ଶଶୁା  କମୁାର ଦାସ XWP0316976
ୀ /316 32 13 16ଏେଲନା ବିଟ୍ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବିଟ୍ XWP0209270
ୀ /0417 19 13 17ରତୀଶୀ ନ ୀ ପି ନେର  ନ ୀ XWP1069772
ୀ /418 63 13 18ରମାମଣି ବିଟ୍ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବିଟ୍ OR/06/043/346008

ପ ୁ /419 40 13 19ବବୃ କମୁାର ବିଟ୍ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବିଟ୍ JTV2293686
ପ ୁ /420 36 13 20ଅଭୟ କମୁାର ବିଟ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବିଟ JTV2706125
ପ ୁ /521 61 13 21ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଧରମା ଦାସ JTV2339687
ୀ /522 55 13 22ସଂଜୁକ୍ତା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ JTV2292209

ପ ୁ /523 38 13 23ଜୟ  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ JTV2292738
ପ ୁ /524 30 13 24ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0343418
ୀ /525 29 13 25ରିତୁନ ଦାସ ସା ଜୟ  ଦାସ XWP0727065

ପ ୁ /526 27 13 26େଦବାଶଷି ମାହାନା ପି ଦିନମଣୀ ମାହାନା XWP0665984
ପ ୁ /527 53 13 27ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ XWP0588434
ପ ୁ /528 28 13 28ପ ଜ ମିଶ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମିଶ XWP0588442
ୀ /529 46 13 29େସୖଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ ନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନ XWP0807917
ୀ /630 38 13 30ସିତା ମହାପାତ ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାପାତ XWP0630202

ପ ୁ /631 80 13 31ଅପ ିର୍ ଚରଣ ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/043/346013
ପ ୁ /632 73 13 32ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/043/346014
ୀ /633 69 13 33େମନକା ନାୟକ ସା ପ ାନନ ନାୟକ XWP0005876
ୀ /634 64 13 34ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ଅପ ିର୍ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/346018
ୀ /635 62 13 35ସରସତୀ ନାୟକ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/346019

ପ ୁ /636 57 13 36ନିର ନ ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/043/346015
ପ ୁ /637 53 13 37ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/043/346016
ପ ୁ /638 50 13 38ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ OR/06/043/346020
ୀ /639 45 13 39ର ବୁାଳା ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2292472

ପ ୁ /640 42 13 40ଜାନକୀ ବଲଭ ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ଚରଣ ନାୟକ JTV2292225
ପ ୁ /641 42 13 41ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ଚରଣ ନାୟକ JTV2292118
ୀ /642 35 13 42ଚ ଳା ନାୟକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ XWP0344085
ୀ /643 34 13 43ମମତା ନାୟକ ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ନାୟକ XWP0974774
ୀ /644 32 13 44ବନିତା ନାୟକ ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ନାୟକ XWP0974766
ୀ /645 29 13 45ସ ୀତା ନାୟକ ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ନାୟକ XWP0974758

ପ ୁ /646 24 13 46େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP0726786
ୀ /647 21 13 47ଦି ିମୟି ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0974691

ପ ୁ /0748 21 13 48କୃ  ଚଂଦ ପରିଡ଼ା ପି ସକୁା  ପରିଡ଼ା XWP0974535
ପ ୁ /749 67 13 49େକୖଳାସ େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା JTV2292944
ପ ୁ /750 36 13 50ପଦିପ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା JTV2706273
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ୀ /751 35 13 51ମାନିନୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା JTV2706158
ୀ /752 25 13 52ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା XWP0665521
ୀ /753 73 13 53ବିଛନ େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ପରିଡା XWP0556449

ପ ୁ /754 59 13 54ରାମଚ  ନାୟକ ପି ମାଗଣୁୀ ନାୟକ XWP0665364
ୀ /755 40 13 55ପଭାସିନୀ ନାୟକ ସା ରାମ ଚ  ନାୟକ XWP0343483
ୀ /756 26 13 56ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ XWP0588053

ପ ୁ /757 48 13 57ସକୁା  ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା OR/06/043/346023
ୀ /758 41 13 58ରୀନା ପରିଡା ସା ସକୁା  ପରିଡା JTV2292134
ୀ /859 74 13 59େରବ େଦଇ ସା ନ  ପରିଡା XWP0630160
ୀ /860 42 13 60ନୟନା େଦଇ ସା ବନମାଳୀ ପରିଡା JTV2291854

ପ ୁ /861 55 13 61ବନମାଳି ପରିଡା ପି ନ  ପରିଡା OR/06/043/346027
ପ ୁ /862 42 13 62ମନୁଆ ପରିଡା ପି ନ  ପରିଡା JTV2291839
ୀ /863 38 13 63େବବୀ ପରିଡା ସା ମନୁଆ ପରିଡା XWP0653691
ୀ /864 25 13 64ମମତା ପରିଡା ପି ବନମାଳୀ ପରିଡା XWP0665497
ୀ /865 24 13 65ରଶୀତା ପରିଡ଼ା ପି ବନମାଳୀ ପରିଡା XWP0726752

ପ ୁ /966 46 13 66େଦବଦୁଲାଲ ବଣିକ ପି ରଖାଲ ଚ  ବଣିକ XWP0588137
ୀ /967 36 13 67ରତନ୍ ା ବଣିକ ସା େଦବଦୁଲାଲ ବଣିକ XWP0588145
ୀ /968 58 13 68ନିହାରିକା ମହା ି ସା ଲି ରାଜ ମହା ି OR/06/043/346032

ପ ୁ /969 42 13 69ଦୟାମୟ ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି JTV2293470
ପ ୁ /970 38 13 70ଦୀନକୃ  ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି JTV2292704
ୀ /971 35 13 71ପଦାଳୟା ମହା ି ସା ଦୟାମୟ ମହା ି XWP0005884
ୀ /972 29 13 72ସାନାଇକା ମହା ି ସା ଦୀନକୃ  ମହା ି XWP0458083

ପ ୁ /1073 25 13 73ମାନସ ରଞନ େଭାଇ ପି ଗେଣଶ େଭାଇ XWP0807628
ପ ୁ /1074 85 13 74ଯଗୁଳ େଭାଇ ପି ଗରୁୁବାରୀ େଭାଇ OR/06/043/346035
ୀ /1075 65 13 75େବ  େଭାଇ ସା ଯଗୁଳ େଭାଇ OR/06/043/346036

ପ ୁ /1076 46 13 76କା ିର୍କ େଭାଇ ପି ଯଗୁଳ େଭାଇ OR/06/043/346038
ୀ /1077 46 13 77ରଂଜନା େଭାଇ ସା କା ିର୍କ େଭାଇ JTV2292936
ୀ /1078 45 13 78ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ଗେଣଶ େଭାଇ JTV2291524

ପ ୁ /1079 40 13 79ରବି େଭାଇ ପି ଯଗୁଳ େଭାଇ JTV2291516
ପ ୁ /1080 38 13 80କବିନ େଭାଇ ପି ଜୁଗଳ େଭାଇ JTV2292928
ୀ /1081 36 13 81ସତଯ୍ଭାମା େଭାଇ ସା ରବି  େଭାଇ XWP0344036
ୀ /1082 34 13 82ବିେନାଦିନି େଭାଇ ସା କବିନା େଭାଇ XWP0343806
ୀ /1083 24 13 83ପଜୂାରାଣୀ େଭାଇ ସା କବୀନ େଭାଇ XWP0945550

ପ ୁ /1084 22 13 84ବାସେୁ◌ଦବ େଭାଇ ପି କାତିର୍କ େଭାଇ XWP0957506
ୀ /1185 67 13 85ବିଦୁତପଭା େଭାଇ ସା କମୁର େଭାଇ OR/06/043/346040
ୀ /1186 62 13 86ନିରୁପମା େଭାଇ ସା କମୁର େଭାଇ OR/06/043/346041

ପ ୁ /1187 73 13 87କମୁର ଦାସ ପି କୃ  େଭାଇ OR/06/043/346039
ପ ୁ /1188 43 13 88ଶକୁା  ଦାସ ପି କମୁର ଦାସ JTV2559755
ୀ /1189 40 13 89ସୀତା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ JTV2559714

ପ ୁ /1190 33 13 90ସଶୁା  ଦାସ ପି କମୁର ଦାସ JTV2506012
ପ ୁ /1191 32 13 91ପଶା  ଦାସ ପି କମୁର ଦାସ XWP0571133
ୀ /1192 29 13 92ହିରାରାଣି ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ XWP0587899
ୀ /1193 29 13 93ବଷର୍ା ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ XWP0726984
ୀ /1294 63 13 94କୁ ଳା େଭାଇ ସା ସବୁଳ େଭାଇ OR/06/043/346047

ପ ୁ /1295 40 13 95ପାଣକୃ  େଭାଇ ପି ସବୁଳ େଭାଇ XWP0005892
ୀ /1296 37 13 96ପ ୁ ଲତା େଭାଇ ସା ପାଣକୃ  େଭାଇ XWP0344028
ୀ /1397 92 13 97ବକି େବୱା ସା ଲକ୍ଷଣ େଭାଇ JTV2293595
ୀ /1398 69 13 98ରସବତୀ େଭାଇ ସା ରେମଶ େଭାଇ OR/06/043/346050

ପ ୁ /1399 65 13 99ରେମଶ େଭାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ େଭାଇ OR/06/043/346049
ପ ୁ /13100 44 13 100ପଭାକର େଭାଇ ପି ହରି େଭାଇ XWP0727008
ପ ୁ /13101 40 13 101ପ ୂ ର୍ଚ  େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ XWP0647990
ୀ /13102 39 13 102ରୀନା େଭାଇ ସା ପଭାକର େଭାଇ XWP0726935
ୀ /13103 21 13 103ମାନୂ େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ XWP0944298
ୀ /13104 71 13 104ରମାମଣି ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0005900
ପ ୁ /13105 51 13 105ଚି  ରଂଜନ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV2505428
ୀ /13106 43 13 106ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ XWP0006510
ୀ /13107 61 13 107ଉମିର୍ଳା ମହା ୀ ସା ରବୀ  କମୁାର େଜନା XWP1104959
ପ ୁ /13108 24 13 108ସସନ୍ଗାମ ସାଇଁ ପି ନେର ନାଥ ସାଇଁ XWP0974907
ପ ୁ /14109 77 13 109ଅଭିରାମ େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା େବେହରା OR/06/043/346055
ୀ /14110 70 13 110ଫଲୁରାଣୀ େବେହରା ସା ଅଭିରାମ େବେହରା OR/06/043/346057
ପ ୁ /14111 70 13 111ବିଦୁର େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/346059
ୀ /14112 63 13 112ବୀଣା େବେହରା ସା ବିଦୁର େବେହରା OR/06/043/346060
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ପ ୁ /14113 53 13 113ରାମଚ  େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/043/346061
ୀ /14114 52 13 114ସବିତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା JTV2293405

ପ ୁ /14115 50 13 115ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା OR/06/043/346062
ପ ୁ /14116 47 13 116ଭାଗିରଥି େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା XWP0457820
ପ ୁ /14117 42 13 117ନିରଂଜନ େବେହରା ପି ବିଦୁର େବେହରା XWP0005918
ପ ୁ /14118 40 13 118ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା JTV2706539
ୀ /14119 39 13 119ସସିତା େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା XWP0005926
ୀ /14120 37 13 120ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା XWP0343582
ୀ /14121 32 13 121ଅନିତା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା XWP0280784

ପ ୁ /14122 28 13 122େଦବି ପସାଦ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0343715
ପ ୁ /14123 27 13 123ଶକି୍ତ ପସାଦ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0457598
ୀ /14124 24 13 124ସସିତା େବେହରା ପି ବିଦୂର େବେହରା XWP0945543

ପ ୁ /14125 21 13 125ପଭ ନ େବେହରା ପି ବିଦୁର େବେହରା XWP0944264
ପ ୁ /15126 51 13 126ବସ  କମୁାର ବାରିକ ପି ମହାେଦବ ବାରିକ XWP0727040
ୀ /15127 37 13 127ରଶୀତା ବସ ରା ସା ବସ  କମୁାର ବାରିକ XWP0727073

ପ ୁ /15128 62 13 128େଦବଦୟାଲ େଦବବମର୍ା ପି ବଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/346067
ୀ /15129 51 13 129ମିନାକ୍ଷୀ େଦବବମର୍ା ସା ନ  ଦୁଲାଲ େଦବବମର୍ା XWP0665737

ପ ୁ /15130 92 13 130ବଜକିେଶାର ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/346064
ୀ /15131 52 13 131ଆରତୀ ମହା ି ସା େଦବଦୟାଲ େଦବବମର୍ା OR/06/043/346070
ୀ /15132 47 13 132ଶବିାନୀ ମହା ି ପି ବଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/346075

ପ ୁ /16133 68 13 133କା ାଳି ସାଇଁ ପି ବଟ ସାଇଁ OR/06/043/346076
ୀ /16134 60 13 134ସଧୁାଂଶବୁାଳା ସାଇଁ ସା କା ାଳୀ ସାଇଁ OR/06/043/346077

ପ ୁ /16135 39 13 135ମାନସ ରଂଜନ ସାଇଁ ପି କା ାଳି ସାଇଁ JTV2706257
ପ ୁ /16136 36 13 136ବିଶରଂଜନ ସାଇଁ ପି କା ାଳି ସାଇଁ JTV2706133
ୀ /16137 34 13 137େଦବସିତା ସାଇଁ ସା ବିଶ ରଞନ ସାଇଁ XWP0807800
ୀ /16138 33 13 138ଲକ୍ଷିପିୟା ସାଇଁ ସା ମାନସ ରଂଜନ ସାଇଁ XWP0343822

ପ ୁ /17139 61 13 139ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/043/346079
ୀ /17140 53 13 140ମମତା ଦାସ ସା ଆେଲାକ ଦାସ OR/06/043/346081

ପ ୁ /17141 21 13 141ଆକାଶ ଦାସ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ XWP1104843
ୀ /18142 70 13 142କମୁଦିୁନୀ ଦାସ ସା ଦାରିକା ନାଥ ଦାସ OR/06/043/346086
ୀ /18143 68 13 143ରମାରାଣୀ ଦାସ ସା ଉେପ  ନାଥ ଦାସ OR/06/043/346088

ପ ୁ /18144 65 13 144େକଦାର ନାଥ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ OR/06/043/346089
ପ ୁ /18145 63 13 145ଶଶା  ନାଥ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ OR/06/043/346091
ୀ /18146 59 13 146ଆଶାପଭା ଦାସ ସା େକଦାର ନାଥ ଦାସ OR/06/043/346090
ୀ /18147 58 13 147ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଶଶା  ନାଥ ଦାସ XWP0779165
ୀ /18148 57 13 148ସପୁଭା ଦାସ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/346094
ୀ /18149 57 13 149େମାହିନୀ ଦାସ ସା ଗଣନାଥ ଦାସ OR/06/043/346096

ପ ୁ /18150 57 13 150ଗଣନାଥ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ XWP0115105
ପ ୁ /18151 51 13 151େସୗଭାଗଯ୍ ଦାସ ପି ଦାରିକାନାଥ ଦାସ OR/06/043/346099
ୀ /18152 48 13 152ରଶୀମୟି ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାସ JTV2291110

ପ ୁ /18153 46 13 153ସ ୟ ଦାସ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାସ OR/06/043/346102
ପ ୁ /18154 42 13 154ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାସ JTV2292399
ପ ୁ /18155 42 13 155ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ ପି େକଦାର ନାଥ ଦାସ JTV2291128
ପ ୁ /18156 39 13 156ବିଶଜିତ ଦାସ ପି େକଦାରନାଥ ଦାସ JTV2291144
ୀ /18157 38 13 157େରାଜିସିତା ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ XWP0957985
ୀ /18158 37 13 158ରଶି ର ୀତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ XWP0957928

ପ ୁ /18159 36 13 159ଶଭୁକା  ଦାସ ପି ଶଶା  ନାଥ ଦାସ XWP0444323
ପ ୁ /18160 36 13 160ଦାୟଜିତ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଦାସ JTV2705770
ୀ /18161 35 13 161ସସିତା ଦାସ ସା ସ ୟ ଦାସ JTV2505824
ୀ /18162 34 13 162ମମତା ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ XWP0957837
ୀ /18163 31 13 163ପିୟ ା ଦାସ ପି ଗଣନାଥ ଦାସ XWP0458109
ୀ /18164 28 13 164ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ଦାସ ସା ଦାୟଜିତ ଦାସ XWP0957167
ୀ /18165 22 13 165ଗୀତିକା ପିୟଦସ ିର୍ନି ଦାସ ପି େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ଦାସ XWP0957233
ପ ୁ /18166 55 13 166କୃ  ପସାଦ ପଟନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପଟନାୟକ OR/06/043/346098
ୀ /18167 42 13 167ରଶିତା ବାଳା ପ ନାୟକ ସା କୃ  ପସାଦ ପ ନାୟକ XWP0556514
ୀ /19168 39 13 168ହୟାତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ରେହମାନ  JTV2292308
ପ ୁ /19169 77 13 169ସେୁର  ନାଥ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି OR/06/043/346103
ୀ /19170 70 13 170ନଳିନୀପଭା ମହା ି ସା ସେୁର ନାଥ ମହା ି JTV2291318
ପ ୁ /19171 49 13 171ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ସେୁର ନାଥ ମହା ି XWP0280651
ୀ /19172 32 13 172ଝରଶୀ ମହା ି ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ମହା ି XWP0968719
ପ ୁ /20173 58 13 173ଉେପ  ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/043/346110
ୀ /20174 52 13 174େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ମହା ି ସା ଉେପ  ମହା ି OR/06/043/346112
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ପ ୁ /20175 30 13 175ଜଗଜୀବନ ମହା ି ପି ଉେପ  ମହା ି XWP0209486
ପ ୁ /20176 67 13 176ପରସରୁାମ ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାୟକ XWP0974147
ୀ /20177 33 13 177ସଂଗିତା ସାହୁ ସା ଦୁଷ  କମୁାର ସାହୁ XWP0726398

ପ ୁ /20178 33 13 178ଦୁଷ  କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାହୁ XWP0726406
ୀ /21179 92 13 179କା ନ ମହା ି ସା ଜୟକୃ  ମହା ି OR/06/043/346114
ୀ /21180 65 13 180ନିମର୍ଳା ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି OR/06/043/346117

ପ ୁ /21181 64 13 181ପତାପ ଚ  ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି XWP0779173
ପ ୁ /21182 62 13 182ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି OR/06/043/346120
ପ ୁ /21183 60 13 183ବିକମ େକଶରି ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି JTV2293116
ପ ୁ /21184 58 13 184ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି OR/06/043/346123
ୀ /21185 55 13 185ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/043/346121
ୀ /21186 52 13 186ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ବିକମେକଶରି ମହା ି JTV2293108
ୀ /21187 52 13 187ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି OR/06/043/346125

ପ ୁ /21188 30 13 188ଅଭିଜିତ ମହା ି ପି ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0343541
ପ ୁ /21189 29 13 189େସୗମଯ୍ଜିତ ମହା ି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0343343
ପ ୁ /21190 28 13 190ଅମରଜିତ ମହା ି ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି XWP0343566
ୀ /21191 27 13 191ଉ ର୍ା ମହା ି ସା ଅମରଜିତ୍ ମହା ି XWP0665620
ୀ /21192 26 13 192ବ ିତା ମହା ି ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି XWP0665638

ପ ୁ /22193 63 13 193ଶୀ ପଦନାଭ ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ JTV2705705
ୀ /22194 56 13 194ରାଜକମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ଶୀ ପଦନାଭ ସାଇଁ JTV1609312
ୀ /22195 54 13 195ମିନତୀ ସାଇଁ ସା େଦବବତ ସାଇଁ JTV1609320

ପ ୁ /22196 22 13 196ସତଯ୍ର ନ ସାଇଁ ମା ମିନତୀ ସାଇଁ XWP0944314
ୀ /23197 55 13 197ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ସକୁା  ଚରଁଣ ମହା ି OR/06/043/346139

ପ ୁ /23198 34 13 198ସ ିପ କମୁାର ମହା ି ପି ସକୁା  ଚରଣ ମହା ି JTV2705754
ପ ୁ /24199 60 13 199ଶଚିକା  ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/043/346136
ୀ /24200 52 13 200ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ଶଚିକା  ମହା ି OR/06/043/346143
ୀ /24201 30 13 201ରତନ୍ପଭା ମହା ି ପି ଶଚିକା  ମହା ି XWP0343285
ୀ /24202 24 13 202ରଶି ର ିତା ସାଇଁ ମା ମିନତୀ ସାଇଁ XWP0944322

ପ ୁ /25203 57 13 203ରତିକା  ମହା ି ପି ବୀରବର ମହା ି OR/06/043/346137
ୀ /25204 55 13 204ମଂଜୁସା ମହା ି ସା ରତିକା  ମହା ି JTV2706075

ପ ୁ /25205 55 13 205ପଦଚରଣ ମହା ି ପି ବୀରବର ମହା ି OR/06/043/346141
ୀ /25206 40 13 206ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହା ି ସା ପଦଚରଣ ମହା ି JTV2291698

ପ ୁ /25207 28 13 207ରସରାଜ ମହା ି ପି ରତିକା  ମହା ି XWP0588418
ୀ /25208 41 13 208ରୁତମା ନାୟକ ସା ରସାଳ ନାୟକ XWP0343467

ପ ୁ /25209 23 13 209ଭଗୀରଥୀ ନାୟକ ମା ରୁତମା ନାୟକ XWP0971028
ପ ୁ /25210 22 13 210ଭବାନୀଶ ର ନାୟକ ପି ରୁତମା ନାୟକ XWP0944272
ୀ /25211 35 13 211ସେରାଜିନୀ ପ ନାୟକ ସା ଚକଧର ପ ନାୟକ XWP0944330

ପ ୁ /26212 57 13 212ରଜନୀକା  ମହା ି ପି ବୀରବର ମହା ି OR/06/043/346974
ୀ /26213 48 13 213ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ରଜନିକା  ମହା ି JTV2291680
ୀ /26214 22 13 214େସାନାଲୀନ ମହା ି ପି ରଜନୀକା  ମହା ି XWP0944256
ୀ /26215 66 13 215ଆରତୀ ରାଏ ସା ବିପେୁଳ  ଶ ର ରାଏ XWP0588251
ପ ୁ /26216 45 13 216ଶୀେଶ ୁ ଶ ର ରାଏ ପି ବିପେୁଳ ୁ ଶ ର ରାଏ XWP0588269
ପ ୁ /27217 62 13 217ଉମାକା  ମହା ି ପି ବୀରବର ମହା ି OR/06/043/346135
ୀ /27218 55 13 218ସୀତାମୟୀ ମହା ି ସା ଉମାକା  ମହା ି OR/06/043/346142
ୀ /27219 32 13 219େଶତପଦା ମହା ି ପି ଶ ିକା  ମହା ି XWP0163303
ୀ /27220 32 13 220ପିପସା ପଲବୀ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି XWP0005942
ୀ /27221 29 13 221ଲିପସା ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି XWP0343202
ୀ /28222 66 13 222େବୖଜୟ ି ମହା ି ପି ମାନେଗାବି  ମହା ି OR/06/043/346152
ୀ /28223 54 13 223ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ଅବନୀକା  ମହା ି OR/06/043/346153
ପ ୁ /28224 32 13 224ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ଅବନୀକା  ମହା ି JTV2505360
ପ ୁ /28225 37 13 225ସଶୁା  ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ଚ  ପଧାନ XWP0457390
ୀ /29226 36 13 226ଚୁମକିୁ ଦାସ ସା ପଦିପ କମୁାର ଦାସ XWP0665778
ପ ୁ /29227 34 13 227ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପାଣ ୁଦାସ XWP0006502
ପ ୁ /29228 53 13 228ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି OR/06/043/346154
ପ ୁ /29229 49 13 229ସନିୁଲ କମୁାର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି OR/06/043/346980
ୀ /29230 49 13 230ଲିଲିପଭା ମହା ି ସା ଅନିଲକମୁାର ମହା ି JTV2706182
ୀ /29231 39 13 231େଜଯ୍ାତୀମୟୀ ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି XWP1262013
ପ ୁ /29232 38 13 232ଚି  ର ନ େସଠୀ ପି ପରୁୁେଷା ମ େସଠୀ XWP0665786
ୀ /29233 31 13 233ସ ୀତା େସଠୀ ସା ଚି  ର ନ େସଠୀ XWP0665794
ୀ /30234 70 13 234ନିମର୍ଳା ମହା ି ସା ନେଗ  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/346159
ପ ୁ /30235 55 13 235ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି ନେଗ  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/346161
ପ ୁ /30236 50 13 236ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି ପି ନେଗ  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/346162
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ୀ /30237 45 13 237ଅନନ୍ଦା ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି JTV2291490
ୀ /30238 45 13 238ରଶି ମହା ି ସା ବି ୁଚରଣ ମହା ି JTV2292753
ୀ /30239 25 13 239ତପସିନୀ ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି XWP0665869
ୀ /31240 80 13 240ପତିମା ମହା ି ସା େତୖେଲାକଯ୍ ମହା ି OR/06/043/346165

ପ ୁ /31241 55 13 241ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ମହା ି OR/06/043/346168
ୀ /31242 30 13 242େମନକା ମହା ି ସା ସମିତ୍ ରଂଜନ ମହା ି XWP0665695

ପ ୁ /31243 35 13 243ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଜାଗିରି ପଧାନ XWP0343962
ପ ୁ /31244 43 13 244ଯଯାତି ପଧାନ ପି ଜାଗିର ପଧାନ JTV2292563
ପ ୁ /32245 74 13 245ବାବୁରାମ ମହା ି ପି ନ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/347035
ପ ୁ /32246 68 13 246ଶରତ ଚ  ମହା ି ପି ନ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/346173
ପ ୁ /32247 67 13 247ନଳିନୀକା  ମହା ି ପି ନ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/346175
ୀ /32248 67 13 248େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ବାବୁରାମ ମହା ି OR/06/043/346172
ୀ /32249 65 13 249ନଳୀନୀପଭା ମହା ି ସା ଶରତ ଚ  ମହା ି XWP0163311

ପ ୁ /32250 60 13 250କନୁ ଚ  ମହା ି ପି ନ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/347059
ୀ /32251 57 13 251ମମତା ମହା ି ସା କନୁଚ  ମହା ି OR/06/043/346178

ପ ୁ /32252 46 13 252େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ବାବୁରାମ ମହା ି OR/06/043/346180
ପ ୁ /32253 44 13 253େସୗ ଯଯ୍ର୍ କମୁାର ମହା ି ପି ବାବୁରାମ ମହା ି JTV2291466
ୀ /32254 43 13 254ସାସତୀ ମହା ି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି JTV2292571

ପ ୁ /32255 40 13 255ଶୀକା  ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV2291946
ପ ୁ /32256 40 13 256ସତିୃରଂଜନ ମହା ି ପି ନଳିନୀକା  ମହା ି JTV2291631
ୀ /32257 39 13 257ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି XWP0726745

ପ ୁ /32258 37 13 258ସତଯ୍ର ନ ମହା ି ପି ନଳିନୀ କା  ମହା ି JTV2706240
ୀ /32259 33 13 259ସସିତା ମହା ି ସା ସତିୃ ରଂଜନ ମହା ି XWP0665752

ପ ୁ /32260 32 13 260େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ମହା ି ପି କନୁଚ  ମହା ି JTV2505691
ପ ୁ /32261 30 13 261ସମିତ ର ନ ମହା ି ପି କନୁ ଚ  ମହା ି XWP0280826
ପ ୁ /32262 27 13 262ଶେିତଶ ର ନ ମହା ି ପି କନୁଚ  ମହା ି XWP0457812
ୀ /32263 50 13 263ମେନାରମା ମହାପାତ ସା େଦବବତ େହାତା XWP0630178
ୀ /32264 44 13 264ମମତା ପ ନାୟକ ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ମହା ି JTV2706323
ୀ /32265 42 13 265ମାନସୀ ସାମ ରାୟ ସା େସୗ ଯଯ୍ର୍ କମୁାର ମହା ି JTV2505683
ୀ /33266 39 13 266ରଶିେରଖା ପ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0665646
ୀ /33267 43 13 267ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଦୟାନିଧି ସାହୁ XWP0163337

ପ ୁ /33268 38 13 268ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ XWP0163329
ପ ୁ /33269 73 13 269ନିଳମଣି ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/346181
ୀ /33270 68 13 270ବାସ ି ସାହୁ ସା ନିଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/346182

ପ ୁ /33271 50 13 271ଦୟାନିଧି ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/346183
ପ ୁ /33272 43 13 272ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ JTV2293272
ପ ୁ /34273 82 13 273ଶାରଦା ପସନନ୍ ମହାପାତ ପି ମାଗଣିୁ ମହାପାତ OR/06/043/346185
ୀ /34274 72 13 274କ୍ଷଣପଭା ମହାପାତ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍ ମହାପାତ OR/06/043/346186

ପ ୁ /34275 58 13 275ବଦିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍ ମହାପାତ OR/06/043/346191
ପ ୁ /34276 56 13 276ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍ ମହାପାତ OR/06/043/346192
ପ ୁ /34277 48 13 277ରବିନରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍  ମହାପାତ OR/06/043/346193
ୀ /34278 46 13 278ମହାମାୟା ମହାପାତ ସା ବଦି ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV2290468
ୀ /34279 43 13 279ସ ୂ ର୍ପଭା ମହାପାତ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0163345

ପ ୁ /34280 39 13 280ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍  ମହାପାତ JTV2290476
ୀ /34281 37 13 281ସଭୁାସିନି ମହାପାତ ସା ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0005959
ୀ /34282 35 13 282ସରିତା ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0665968

ପ ୁ /34283 23 13 283ସାଇ ସାଗର ମହାପାତ ପି ବଦୀନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0944280
ୀ /35284 42 13 284ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଯତି XWP0005850

ପ ୁ /35285 46 13 285ମେନାଜ କମୁାର ଯତି ପି ର ାଧର ଯତି XWP0005967
ପ ୁ /35286 44 13 286ପ ଜ ଯତି ପି ରଂଗାଧର ଯତି XWP0556530
ୀ /35287 39 13 287ମଧସିୁତା ଯତି ସା ପ ଜ ଯତି XWP0005975
ପ ୁ /35288 74 13 288ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ମହାପାତ ପି ମାଗଣିୁ ମହାପାତ OR/06/043/346189
ୀ /35289 72 13 289ଅନୁସୟୂା ମହାପାତ ସା ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ମହାପାତ OR/06/043/346190
ୀ /36290 44 13 290ସଷୁମା େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା JTV2291284
ପ ୁ /36291 73 13 291ଗ ାଧର ଦାସ ପି େଧାବା ଦାସ OR/06/043/346212
ୀ /36292 67 13 292ଭାେବନୀ ଦାସ ସା ଗ ାଧର ଦାସ OR/06/043/346213
ୀ /37293 32 13 293ତନୟ ବିେଶାୟୀ ସା ସାଥର୍କ ମହା ୀ XWP0958348
ୀ /37294 31 13 294ରୀନା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ XWP1065036
ପ ୁ /37295 87 13 295ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି ବାମେଦବ ମହା ି OR/06/043/346216
ପ ୁ /37296 65 13 296ତିେଲାଚନ ମହା ି ପି ନୀଳକ  ମହା ି OR/06/043/346217
ୀ /37297 55 13 297ସେବର୍ାଜୟା ମହା ି ସା ତିେଲାଚନ ମହା ି JTV2290500
ପ ୁ /37298 54 13 298ପଭ ନ ମହା ି ପି ନୀଳକ  ମହା ି OR/06/043/346218
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ୀ /37299 50 13 299ସଂଜୁକ୍ତା ମହା ି ସା ପଭ ନ ମହା ି JTV2293058
ୀ /38300 90 13 300ମାଗଲୁତା ମହା ି ସା େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/346220

ପ ୁ /38301 69 13 301ମେନାର ନ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/346221
ୀ /38302 62 13 302ନିହାରିକା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି OR/06/043/346222

ପ ୁ /38303 59 13 303ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/346223
ପ ୁ /38304 57 13 304େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/346225
ୀ /38305 54 13 305ପେମାଦିନୀ ମହା ି ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି OR/06/043/346224
ୀ /38306 50 13 306ପେମାଦିନୀ ମହା ି ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି OR/06/043/346226

ପ ୁ /38307 42 13 307ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ମେନାର ନ ମହା ି JTV2706059
ୀ /38308 31 13 308ଲଭଲିନ୍ ମହା ି ସା ନିହାର ର ନ ମହା ି XWP0457408

ପ ୁ /38309 28 13 309େସୗମଯ୍ର ନ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି XWP0458091
ପ ୁ /38310 27 13 310ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି XWP0457754
ପ ୁ /39311 68 13 311ବିର  ିଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ OR/06/043/346227
ୀ /39312 62 13 312ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ବିର  ିଦାସ OR/06/043/346228

ପ ୁ /39313 62 13 313ଶବିାଜୀ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ OR/06/043/346229
ୀ /39314 50 13 314ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଶବିାଜୀ ଦାସ OR/06/043/346230

ପ ୁ /39315 31 13 315ସଂଜିବ କମୁାର ଦାସ ପି ବିର  ିଦାସ XWP0343178
ପ ୁ /39316 28 13 316ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବିାଜୀ ଦାସ XWP0343160
ପ ୁ /40317 64 13 317ରବି  ନାଥ ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ OR/06/043/346233
ୀ /40318 42 13 318ସେରାଜିନୀ ସାଇଁ ପି ରବୀ  ନାଥ ସାଇଁ XWP0945568

ପ ୁ /40319 38 13 319ରୁଦପସନନ୍  ସାଇଁ ପି ରବି ନାଥ ସାଇଁ JTV2290690
ୀ /40320 36 13 320େସୗଦାମିନୀ ସାଇଁ ପି ରବି ନାଥ ସାଇଁ JTV2706000

ପ ୁ /40321 34 13 321େଦବବତ ସାଇଁ ପି ରବି ନାଥ ସାଇଁ JTV2706141
ପ ୁ /41322 56 13 322ରଶୀରଂଜନ ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାସ JTV2293256
ପ ୁ /41323 20 13 323ସେ ାଷ େଜନା ପି ସକୁା  ଚରଣ େଜନା XWP1143346
ୀ /41324 49 13 324ସସିତା ମହା ି ସା ରଶିରଂଜନ ଦାସ JTV2706307
ୀ /41325 24 13 325ଦିଵ୍ଯା େଜଯ୍ାତି େମାହ ି ପି ବିକମ େକଶରୀ େମାହ ି XWP1057843
ୀ /42326 82 13 326ର ା େଦଇ ସା ମାୟାଧର େଜନା OR/06/043/346237

ପ ୁ /42327 58 13 327ସକୁା  ଚରଣ େଜନା ପି ମାୟାଧର େଜନା OR/06/043/346238
ପ ୁ /42328 52 13 328ବସ  େଜନା ପି ମାୟାଧର େଜନା OR/06/043/346239
ୀ /42329 49 13 329ନିଦାବତୀ େଜନା ସା ସକୁା  ଚରଣ େଜନା JTV2291409

ପ ୁ /42330 49 13 330େହମ  େଜନା ପି ମାୟାଧର େଜନା OR/06/043/346240
ୀ /42331 40 13 331ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଜନା ସା ବସ  େଜନା XWP0328369
ୀ /42332 36 13 332ର ିତା େଜନା ପି ମାୟାଧର େଜନା XWP0280859
ୀ /42333 32 13 333ସ ୀବିତା େଜନା ସା େହମ  କମୁାର େଜନା XWP0280867

ପ ୁ /43334 21 13 334ଗେଣଶ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0968628
ପ ୁ /43335 58 13 335ବହାନ  େଜନା ପି ବଂଶଧିର େଜନା OR/06/043/346245
ୀ /43336 52 13 336ସମିୁତା େଜନା ସା ବି ୁ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/346247

ପ ୁ /43337 29 13 337େଦବାଶଷି େଜନା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଜନା XWP0571182
ୀ /43338 27 13 338ନଳିନୀ ପଭା େଜନା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଜନା XWP0571208
ୀ /43339 24 13 339ନିରୂପମା େଜନା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଜନା XWP0945535
ପ ୁ /43340 26 13 340ରବି ଥ ାରୀ ପି ମ ୁଳୁ ଅଟାରୀ XWP0588467
ପ ୁ /44341 69 13 341ସଧୁାକର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV2506228
ପ ୁ /44342 65 13 342ପଭାକର ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/043/346252
ୀ /44343 62 13 343ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା ସଧୁାକର ଦାସ OR/06/043/346251
ୀ /44344 57 13 344ମେନାରମା ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ OR/06/043/346253

ପ ୁ /44345 38 13 345ପିତିରଂଜନ ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ JTV2293025
ୀ /44346 35 13 346ମାନିନୀ ଦାସ ସା ବିଶର ନ ଦାସ XWP0458067

ପ ୁ /44347 34 13 347ବିଶର ନ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ JTV2706109
ୀ /44348 33 13 348ରଶତିା ଦାସ ସା ପିତି ର ନ ଦାସ XWP0721399
ୀ /44349 32 13 349ପିୟମଦା ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ JTV2505220
ପ ୁ /44350 30 13 350େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ XWP0343269
ୀ /44351 44 13 351ର ିତା େଜନା ସା ବହାନ  େଜନା JTV2291227
ୀ /44352 67 13 352ସଷୁମା ମହା ି ସା ଅେଦୖତ ଚରଣ ମହା ି JTV2293066
ପ ୁ /44353 50 13 353ଅରବି  ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ମହା ି OR/06/043/346256
ୀ /44354 44 13 354ପତିମା ମହା ି ସା ଅରବି  ମହା ି JTV2293041
ପ ୁ /45355 43 13 355ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ JTV2292597
ପ ୁ /45356 72 13 356ରସାନ  ସାହୁ ପି େଭାଳାନାଥ ସାହୁ JTV2293249
ୀ /45357 62 13 357ବନିତା ସାହୁ ସା ରସାନ  ସାହୁ OR/06/043/346259
ୀ /45358 36 13 358ସମିୁତା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ XWP0115048
ୀ /46359 33 13 359ସିଲୀ ମଖୁୀ ସା ପି  ୁପଧାନ XWP0957605
ୀ /46360 40 13 360େଦୗପଦୀ ପଧାନ ସା ସବୁାସ ପଧାନ XWP0005983
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ପ ୁ /46361 36 13 361ଲଳିତ େମାହନ ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ JTV2705846
ପ ୁ /46362 36 13 362ପି  ୁପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ JTV2705952
ପ ୁ /46363 35 13 363ଲିଟୁ ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ JTV2705887
ୀ /46364 23 13 364େରାଜଲୀନ ପଧାନ ସା ପଣୂର୍ଚ  ପଧାନ XWP0958157
ୀ /46365 85 13 365େଲାଭାବତୀ ପଧାନ ସା ନାଥ ପଧାନ OR/06/043/346262

ପ ୁ /46366 70 13 366ବୀରବର ପଧାନ ପି ନାଥ ପଧାନ OR/06/043/346265
ପ ୁ /46367 68 13 367େକୖଳାସ ପଧାନ ପି ନାଥ ପଧାନ OR/06/043/346267
ୀ /46368 65 13 368ଲତା ପଧାନ ସା ବୀରବର ପଧାନ OR/06/043/346266
ୀ /46369 62 13 369େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/043/346268

ପ ୁ /46370 47 13 370ସବୁାସ ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ JTV2290989
ପ ୁ /46371 42 13 371େରଣକୁା  ପଧାନ ପି ବୀରବର ପଧାନ JTV2290773
ପ ୁ /46372 41 13 372ପକାଶ ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ JTV2290765
ପ ୁ /46373 40 13 373ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ ପି ବୀରବର ପଧାନ JTV2290781
ୀ /46374 38 13 374ଟିକିନା ପଧାନ ସା ପକାଶ ପଧାନ XWP0956920
ୀ /47375 57 13 375ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ମ ରାଯ ପଧାନ OR/06/043/346272

ପ ୁ /47376 34 13 376ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ମ ରାଜ ପଧାନ JTV2706232
ପ ୁ /47377 34 13 377ଚକଧର ପଧାନ ପି କ ରୁାଜ ପଧାନ JTV2506186
ପ ୁ /47378 33 13 378ରାଜ କିେଶାର ପଧାନ ପି ମ ରାଜ ପଧାନ JTV2505808
ପ ୁ /47379 31 13 379ମକରଧଜ ପଧାନ ପି କ ରୁାଜ ପଧାନ XWP0280818
ୀ /47380 29 13 380ଅନିତା କମୁାରୀ ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ XWP0343301

ପ ୁ /47381 27 13 381ଶବଣ କମୁାର ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ XWP0588509
ୀ /47382 25 13 382ନିକିତା ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ XWP0726943

ପ ୁ /47383 22 13 383ସନାତନ ପଧାନ ପି େତୖ୍େଲାକଯ୍ ପଧାନ XWP0988857
ୀ /47384 21 13 384ସଂଧ୍ଯା ରାଣୀ ପଧାନ ସା ଚକଧର ପଧାନ XWP1069749
ୀ /47385 87 13 385ସାବିତୀ ପଧାନ ସା ଅଭିରାମ ପଧାନ OR/06/043/346270

ପ ୁ /47386 66 13 386ମ ରାଜ ପଧାନ ପି ଅଭିରାମ ପଧାନ OR/06/043/346271
ପ ୁ /47387 61 13 387କ ରୁାଜ ପଧାନ ପି ଅଭିରାମ ପଧାନ XWP1068105
ପ ୁ /47388 54 13 388େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ ପି ଅଭିରାମ ପଧାନ OR/06/043/346275
ୀ /47389 53 13 389ରୀନା ପଧାନ ସା କ ରୁାଯ ପଧାନ OR/06/043/346274
ୀ /47390 43 13 390ଆରତୀ ପଧାନ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ XWP0556548
ୀ /47391 35 13 391ର ିତା ରାଉତ ସା ସକୁା  ରାଉତ JTV2505725
ୀ /48392 42 13 392ଲଳିତାରାଣୀ ପଧାନ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ପଧାନ JTV2706489
ୀ /48393 38 13 393ମ ଲୁତା ପଧାନ ପି ଧମର୍ାନ  ପଧାନ JTV1951573

ପ ୁ /48394 81 13 394ଧମର୍ାନ  ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ XWP1273424
ପ ୁ /48395 47 13 395ପଶ ୁର୍ରାମ ପଧାନ ପି ଧମର୍ାନ  ପଧାନ OR/06/043/346279
ପ ୁ /48396 45 13 396ବଜ ପଧାନ ପି ଧମର୍ାନ  ପଧାନ OR/06/043/346280
ୀ /49397 47 13 397ମାନସୀ ମିଶ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମିଶ XWP0588426

ପ ୁ /49398 26 13 398ପେରଶ ମିଶ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମିଶ XWP0588459
ପ ୁ /49399 87 13 399େଗାଲଖ ପଧାନ ପି େକଶବ ପଧାନ XWP0457424
ୀ /49400 37 13 400ରସିତା ପଧାନ ସା ମେନାର ନ ପଧାନ XWP0726414
ୀ /49401 33 13 401ସବିତା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ର ନ ପଧାନ XWP0571174
ୀ /49402 32 13 402ନିରୁପମା ପଧାନ ସା ଦି ିର ନ ପଧାନ XWP0209437
ୀ /49403 31 13 403େବବିନା ପଧାନ ସା ଚି  ରଂଜନ ପଧାନ XWP0727016

ପ ୁ /49404 29 13 404ପତିତ ପାବନ ପଧାନ ପି ରାଜ କିେଶାର ପଧାନ XWP0343152
ପ ୁ /49405 29 13 405ଜିେତ  ପଧାନ ପି ନେର  ପଧାନ XWP0343889
ପ ୁ /49406 28 13 406ପଭାସ ର ନ ପଧାନ ପି ନେର  ପଧାନ XWP0653675
ପ ୁ /49407 27 13 407ପବିତ ପଧାନ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ପଧାନ XWP0990093
ପ ୁ /49408 80 13 408ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ ପି େକଶବ ପଧାନ OR/06/043/346284
ପ ୁ /49409 68 13 409ନେର  ପଧାନ ପି େକଶବ ପଧାନ OR/06/043/346288
ୀ /49410 68 13 410ଗଗନି ପଧାନ ସା ନେର  ପଧାନ OR/06/043/346289
ୀ /49411 67 13 411ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ରାଜକିେଶାର ପଧାନ OR/06/043/346287
ପ ୁ /49412 53 13 412ନିର ନ ପଧାନ ପି େଗାଲଖ ପଧାନ OR/06/043/346291
ୀ /49413 50 13 413ନମିତା ପଧାନ ସା ନିର ନ ପଧାନ JTV2292217
ପ ୁ /49414 42 13 414ଚି ର ନ ପଧାନ ପି ଦୁଯଯ୍ଧନ ପଧାନ JTV2293439
ପ ୁ /49415 42 13 415ମେନାର ନ ପଧାନ ପି େଗାଲଖ ପଧାନ OR/06/043/346290
ପ ୁ /49416 39 13 416ଦି ି ର ନ ପଧାନ ପି ନେର  ପଧାନ JTV2291045
ପ ୁ /49417 39 13 417ସତଯ୍ର ନ ପଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପଧାନ JTV2291052
ୀ /49418 50 13 418ମମତା ରାଊତ ସା ସମୁ  କମୁାର ରାଉତ JTV2292043
ପ ୁ /49419 36 13 419ପିତବାସ ସାହୁ ପି ର  ସାହୁ XWP0726430
ୀ /49420 33 13 420ପତିମା ସାହୁ ସା ପିତବାସ ସାହୁ XWP0726422
ପ ୁ /49421 45 13 421ଟୁନୁ ଥ ାରୀ ପି ନକଳୁ ଥ ାରୀ XWP0726992
ୀ /49422 40 13 422ଅମିତା ଥ ାରୀ ସା ଟୁନୁ ଥ ାରୀ JTV2291938
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ପ ୁ /49423 39 13 423ଅ ଲ ଥ ାରୀ ପି ମ ୁଳୁ ଥ ାରୀ JTV2291037
ୀ /50424 52 13 424ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/346295
ୀ /50425 46 13 425ଜୁଲି ରାଉତ ସା ଶଯ୍ାମଶ ୁ ର ରାଉତ JTV2292985

ପ ୁ /50426 41 13 426ଟୁଲୁ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ JTV2292977
ପ ୁ /50427 35 13 427ନିଲୁ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ JTV2705838
ୀ /51428 83 13 428ସେୁଲାଚନା ରାଉତ ସା ବାନାମର ରାଉତ OR/06/043/346298

ପ ୁ /51429 65 13 429ପଠାଣି ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ OR/06/043/346299
ପ ୁ /51430 55 13 430ସମୁ  ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ OR/06/043/346302
ୀ /51431 55 13 431େପମଲତା ରାଉତ ସା ପଠାଣି ରାଉତ OR/06/043/346300
ୀ /51432 50 13 432ନିରୁପମା ରାଉତ ସା ପଭାକର ରାଉତ OR/06/043/346303

ପ ୁ /51433 44 13 433ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଠାଣୀ ରାଉତ JTV2291656
ପ ୁ /51434 35 13 434ପଦୀପ ରାଉତ ପି ପଠାଣି ରାଉତ JTV2505857
ପ ୁ /51435 25 13 435ସଜୁୀତ କମୁାର ରାଉତ ପି ସମୁ  ରାଉତ XWP0944306
ପ ୁ /51436 59 13 436ପଭାକର ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ JTV2293629
ୀ /51437 29 13 437ଗାୟତୀ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ XWP0587832

ପ ୁ /51438 28 13 438ମିଲନ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଭାତ ରାଉତ XWP0343277
ୀ /51439 28 13 439ଧରିତୀ ରାଉତ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତ XWP0968701

ପ ୁ /51440 27 13 440ରଣଜିତ ରାଉତ ପି ସମୁ  ରାଉତ XWP0457416
ୀ /51441 25 13 441ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ XWP0862789

ପ ୁ /51442 25 13 442ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି ସମୁ  ରାଉତ XWP0862797
ପ ୁ /52443 56 13 443େଶତ କମୁାର ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ OR/06/043/346309
ୀ /52444 56 13 444ତିେଳା ମା ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ OR/06/043/346306
ୀ /52445 49 13 445ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ବସ  ରାଉତ OR/06/043/346308

ପ ୁ /52446 44 13 446ବସ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଉଛବ ରାଉତ OR/06/043/346304
ପ ୁ /52447 41 13 447ରଶିର ନ ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ JTV2291672
ୀ /52448 40 13 448ସାରତୀ ରାଉତ ସା େଶତ କମୁାର ରାଉତ XWP0006007
ୀ /52449 33 13 449ରସାରାଣୀ ରାଉତ ପି ବସ  କମୁାର ରାଉତ XWP0006015

ପ ୁ /52450 62 13 450ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ OR/06/043/346305
ପ ୁ /52451 58 13 451ବସ  କମୁାର ରାଉତ ପି କା ାଳି ଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/346307
ପ ୁ /52452 46 13 452ବି ୁ ଚ  ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ OR/06/043/346310
ପ ୁ /52453 36 13 453ରଞିତ ରଞନ ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ JTV2705812
ପ ୁ /52454 29 13 454ଆଶୀଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ବସ  କମୁାର ରାଉତ XWP0588046
ୀ /52455 27 13 455ସବୂାସୀନୀ ରାଉତ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ରାଉତ XWP0958488
ୀ /53456 39 13 456ତପସିନୀ ବିଶାଳ ସା ଶବି  ଶ ର ବିଶାଳ XWP1003714

ପ ୁ /53457 70 13 457େଦୖତଯ୍ାରୀ ପଧାନ ପି ନକଡି ପଧାନ JTV2706406
ପ ୁ /53458 34 13 458ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ JTV2706455
ପ ୁ /53459 33 13 459ଶଶିରି କମୁାର ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ XWP0006056
ପ ୁ /53460 82 13 460ମେହଶର ପଧାନ ପି ନକଡି ପଧାନ OR/06/043/346313
ପ ୁ /53461 82 13 461େଲାକନାଥ ପଧାନ ପି ନକଡି ପଧାନ OR/06/043/346311
ୀ /53462 72 13 462ଖଲୂଣା ପଧାନ ସା ମେହଶର ପଧାନ OR/06/043/346314
ୀ /53463 70 13 463ହଷର୍ମଣି ପଧାନ ସା େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/346312
ୀ /53464 60 13 464ବିେନାଦିନୀ ପଧାନ ସା େଦୖତଯ୍ାରୀ ପଧାନ XWP1113059
ୀ /53465 57 13 465ର ବୁାଳା ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/043/346318

ପ ୁ /53466 56 13 466େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ ପି ନକଡି ପଧାନ OR/06/043/346319
ୀ /53467 52 13 467ସମୁତୀ ପଧାନ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ OR/06/043/346320
ୀ /53468 48 13 468କବିତା ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ JTV2292423

ପ ୁ /53469 45 13 469ସେ ାଷ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/346321
ପ ୁ /53470 45 13 470ସଂଗାମ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ JTV2293355
ପ ୁ /53471 44 13 471ଶବିଶ ର ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ JTV2292159
ପ ୁ /53472 40 13 472ସଂଜୟ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ JTV1951698
ପ ୁ /53473 38 13 473ସମୀର ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ JTV1951680
ୀ /53474 37 13 474ସଚନା ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ JTV1951631
ୀ /53475 32 13 475ଝିଲୀ ସାମ ରାୟ ସା ସମୀର ପଧାନ XWP1069517
ପ ୁ /54476 72 13 476ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ ପି ନକଳୁ ପଧାନ OR/06/043/346324
ପ ୁ /54477 63 13 477ରବି  ପଧାନ ପି ନକଳୁ ପଧାନ XWP0779181
ୀ /54478 39 13 478ରୀତାରାଣୀ ପଧାନ ସା ପଶା  କମୁାର ପଧାନ XWP0006080
ୀ /54479 39 13 479େଗାଲପ ପଧାନ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ପଧାନ XWP0957084
ପ ୁ /54480 35 13 480ପତାପ ପଧାନ ପି ରବି  ପଧାନ XWP0006064
ପ ୁ /54481 35 13 481ପହାଦ ପଧାନ ପି ରବୀ  ପଧାନ XWP0006072
ପ ୁ /54482 58 13 482ପଭାକର ପଧାନ ପି ନକଳୁ ପଧାନ OR/06/043/346326
ୀ /54483 57 13 483କମଳା ପଧାନ ସା ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ OR/06/043/346327
ୀ /54484 57 13 484ଉମିର୍ଳା ପଧାନ ସା ରବୀ  ପଧାନ OR/06/043/346328
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ୀ /54485 54 13 485ଫଲୁ ପଧାନ ସା ପଭାକର ପଧାନ OR/06/043/346329
ପ ୁ /54486 49 13 486ପଶା  କମୁାର ପଧାନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/346330
ପ ୁ /54487 48 13 487ପସନନ୍  କମୁାର ପଧାନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/347038
ପ ୁ /54488 43 13 488ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପଧାନ JTV2292373
ପ ୁ /54489 42 13 489ପକାଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପଧାନ JTV2292407
ପ ୁ /54490 40 13 490ପବୀତ କମୁାର ପଧାନ ପି ରବୀ  ପଧାନ JTV2292332
ପ ୁ /54491 37 13 491ପଦୀ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଭାକର ପଧାନ JTV2706224
ପ ୁ /54492 34 13 492ପ ଜ ପଧାନ ପି ପଭାକର ପଧାନ JTV2706166
ୀ /54493 34 13 493ଅନିତା ପଧାନ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ XWP0957027
ୀ /55494 65 13 494ପଦାବତୀ େଦଇ ସା ସପନ ସାଇଁ XWP0280735
ୀ /55495 87 13 495ରତନ୍ମଣି େଜନା ସା ମେହଶର େଜନା OR/06/043/346332

ପ ୁ /55496 67 13 496କୃ ଚ  େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା OR/06/043/347014
ପ ୁ /55497 67 13 497ବିଶନାଥ େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା OR/06/043/346335
ୀ /55498 66 13 498ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା କୃ ଚ  େଜନା OR/06/043/346334
ୀ /55499 57 13 499ରିନା େଜନା ସା ବିଶନାଥ େଜନା OR/06/043/346336

ପ ୁ /55500 57 13 500କାଶନିାଥ େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା OR/06/043/346337
ପ ୁ /55501 55 13 501ଅେଶାକ େଜନା ପି କୃ  ଚ  େଜନା OR/06/043/346338
ୀ /55502 52 13 502ପଣତୀ େଜନା ସା କାଶନିାଥ େଜନା JTV2292415

ପ ୁ /55503 50 13 503େକୗଶକି େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା OR/06/043/346339
ୀ /55504 45 13 504ବାସ ି େଜନା ସା ଅେଶାକ େଜନା JTV2292522
ୀ /55505 44 13 505ଶବିାନୀ େଜନା ସା େକୗଶକି େଜନା XWP0457721

ପ ୁ /55506 42 13 506ରୁଦ ନାରାୟଣ େଜନା ପି ବିସନାଥ େଜନା JTV2290922
ପ ୁ /55507 38 13 507ଝରଣା େଜନା ପି ବିଶନାଥ େଜନା JTV2292498
ୀ /55508 19 13 508ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଜନା ପି ବିଶନାଥ େଜନା JTV1951524

ପ ୁ /55509 22 13 509ଶଭୁଜିତ୍ ସି ାଥର୍  େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା XWP0957787
ପ ୁ /55510 21 13 510ସତ୍ଯଜୀତ େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0999482
ପ ୁ /55511 47 13 511ନିର ନ ପାଲ ପି େଦେବ  ପାଲ JTV2559722
ପ ୁ /55512 55 13 512ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବନଜ େମାହନ ପ ନାୟକ JTV2505626
ୀ /55513 51 13 513େରଣବୁାଳା ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2505584

ପ ୁ /55514 34 13 514ସକୁା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2505188
ୀ /55515 60 13 515େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ସାହୁ ସା ଗଣୁନିଧି ସାହୁ XWP0588293

ପ ୁ /55516 63 13 516ଗଣୁନିଧୀ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ XWP0588285
ପ ୁ /55517 40 13 517େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାହୁ XWP0588319
ୀ /55518 40 13 518ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା େଦବାଶଷି ସାହୁ XWP0588301
ୀ /55519 39 13 519ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ପି ସପନ ସାଇଁ JTV2506129
ୀ /56520 27 13 521କ ନା େଜନା ପି ସଶୁୀଲ େଜନା XWP0640987
ୀ /56521 74 13 522ନିଶାମଣି ପଧାନ ସା ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ XWP0779199

ପ ୁ /56522 54 13 523ଅରକ୍ଷିତ ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ OR/06/043/346342
ୀ /56523 53 13 524ଲତିକା ପଧାନ ସା ଅରକ୍ଷିତ ପଧାନ OR/06/043/346343

ପ ୁ /57524 34 13 525ସଶୁା  ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ JTV2505212
ୀ /57525 32 13 526କଲଯ୍ାଣୀ ପଧାନ ସା ସସୁା  ପଧାନ XWP1069491
ୀ /57526 30 13 527ନିେବଦିତା ପଧାନ ପି ଶରତ କମୁାର ପଧାନ XWP0209239

ପ ୁ /57527 28 13 528ହିମାଂଶ ୁପଧାନ ପି ଶରତ କମୁାର ପଧାନ XWP0458059
ପ ୁ /57528 64 13 529ଭା ର ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ OR/06/043/346346
ୀ /57529 59 13 530ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା ଭା ର ପଧାନ OR/06/043/346347

ପ ୁ /57530 53 13 531ଶରତ କମୁାର ପଧାନ ପି େବୖରାଗୀ ପଧାନ OR/06/043/346348
ୀ /57531 51 13 532ତିେଳା ମା ପଧାନ ସା ଶରତ କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/346350

ପ ୁ /58532 71 13 533ପ ାନନ େବେହରା ପି ମାକର୍  େବେହରା XWP0587865
ୀ /58533 57 13 534ପମଦା େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା XWP0587873
ପ ୁ /58534 41 13 535ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ାନନ୍ େବେହରା XWP0588038
ପ ୁ /58535 38 13 536ପକାଶ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା XWP0807776
ୀ /58536 35 13 537ପଜ୍ଞା େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା XWP0726778
ୀ /58537 32 13 538ରାେମଶରୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0588020
ପ ୁ /58538 77 13 539େଯାେଗ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ OR/06/043/346352
ୀ /58539 68 13 540େରବତୀ ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/346354
ପ ୁ /58540 48 13 541ସ ିତାନ  ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/347040
ପ ୁ /58541 46 13 542ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/346357
ପ ୁ /58542 42 13 543ରଶରିଂଜନ ସାଇଁ ପି େଯାେଗ ନାଥ ସାଇଁ JTV2291250
ୀ /58543 39 13 544ସସୀତା ସାଇଁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ XWP0647982
ୀ /58544 39 13 545ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ସ ିଦାନ  ସାଇଁ JTV2706018
ୀ /58545 30 13 546ନମିତା ସାଇଁ ସା ରସୀରଂଜନ ସାଇଁ XWP0968727
ୀ /59546 72 13 547ବିଳାସିନୀ େଜନା ସା ବଳରାମ େଜନା OR/06/043/346360
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ପ ୁ /59547 70 13 548ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା ପି ନକଡି େଜନା OR/06/043/346364
ପ ୁ /59548 65 13 549ଫକୀର େଜନା ପି ଶବି େଜନା OR/06/043/346370
ୀ /59549 64 13 550ବିଦୁଲତା େଜନା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା OR/06/043/346363

ପ ୁ /59550 62 13 551ମଧସୁଦୁନ େଜନା ପି ନକଡି େଜନା OR/06/043/346366
ପ ୁ /59551 58 13 552ଯଧିୁ ିର େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା OR/06/043/346372
ୀ /59552 58 13 553ଲଳିତା େଜନା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା OR/06/043/346365
ୀ /59553 54 13 554ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ଫକୀର େଜନା OR/06/043/346371
ୀ /59554 53 13 555ନିମର୍ଳା େଜନା ସା ମଧସୁଦୁନ େଜନା OR/06/043/346367

ପ ୁ /59555 49 13 556ଅ ୁର୍ନ େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା OR/06/043/346373
ପ ୁ /59556 46 13 557ପ ୁ ର୍ଚ  େଜନା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା OR/06/043/346374
ୀ /59557 43 13 558ସରିତା େଜନା ସା ଯଧିୁ ିର େଜନା JTV2292548

ପ ୁ /59558 42 13 559ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା JTV2290708
ୀ /59559 40 13 560ଲୀନା େଜନା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େଜନା XWP0588350
ୀ /59560 39 13 561େଗୗରି େଜନା ପି ଲକି୍ଷଧର େଜନା JTV2706331
ୀ /59561 36 13 562ରାଧାରାଣୀ େଜନା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା XWP0588475
ୀ /59562 34 13 563ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଜନା ସା ଅଜୁର୍ ନ େଜନା JTV2706364

ପ ୁ /59563 31 13 564ଅଭିରାମ େଜନା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା XWP0209197
ପ ୁ /59564 31 13 565ବିକାଶ େଜନା ପି ଫକିର େମାହନ େଜନା XWP0665604
ୀ /59565 29 13 566ସସିତା େଜନା ସା ବିକାଶ େଜନା XWP0587881

ପ ୁ /59566 29 13 567ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ପି ଲକି୍ଷଧର େଜନା XWP0343871
ପ ୁ /59567 29 13 568ବିକମ କମୁାର େଜନା ପି ଫକିର ଚରଣ େଜନା XWP0209544
ପ ୁ /59568 26 13 569ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ମଧସୁଦୁନ େଜନା XWP0588095
ପ ୁ /59569 34 13 570ସରୂପ ପଧାନ ପି େକୖଲାଶ ପଧାନ XWP1003698
ୀ /59570 31 13 571ପଲବୀ ସାହୁ ସା ପଦିପ କମୁାର ପାତ XWP0588087
ୀ /60571 87 13 572କସୁମୁ ମଖିୁ ସା େଧାଇ ମଖିୁ OR/06/043/346376

ପ ୁ /60572 48 13 573ଛବି  ମଖିୁ ପି େଧାଇ ମଖିୁ OR/06/043/346380
ୀ /60573 39 13 574େମାହିନି ମଖିୁ ସା ଛବି  ମଖିୁ JTV2290443
ୀ /60574 34 13 575ସିଲି ମଖିୁ ପି ରବି  ମଖିୁ JTV2706026

ପ ୁ /61575 85 13 576ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହାରଣା XWP0006114
ୀ /61576 70 13 577ପମିଳା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/043/346382

ପ ୁ /61577 54 13 578ପେମାଦ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/043/346383
ପ ୁ /61578 48 13 579କାଳ ୀ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା XWP0006122
ୀ /61579 39 13 580େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା ପେମାଦ ମହାରଣା XWP0006130
ୀ /61580 36 13 581ରୀନା ମହାରାଣା ସା କାଳଂଦୀ ମହାରାଣା XWP1003730
ୀ /61581 36 13 582ରୀନା ମହାରଣା ସା କାଳ ୀ ମହାରଣା XWP0163352
ୀ /62582 82 13 583େପମଲତା େଜନା ସା େଗାବ ର୍ ନ େଜନା XWP0647974
ୀ /62583 69 13 584େଦୗପଦୀ େଜନା ସା ପହାଦ େଜନା OR/06/043/346402

ପ ୁ /62584 59 13 585ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି େଗାପୀନାଥ େଜନା OR/06/043/346396
ପ ୁ /62585 54 13 586େକୖଳାସ େଜନା ପି ଧବୃ େଜନା OR/06/043/346388
ପ ୁ /62586 47 13 587ପଦୀ  େଜନା ପି ପହାଦ େଜନା OR/06/043/346403
ୀ /62587 46 13 588ନମିତା େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା XWP0457606
ୀ /62588 44 13 589ମମତା େଜନା ସା େକୖଳାସ େଜନା JTV2506160
ୀ /62589 40 13 590ର ିତା େଜନା ସା ପଦି  େଜନା XWP0587915

ପ ୁ /63590 63 13 591ଯଚୀ ନାଥ କଅୁଁର ପି ମାଧବ ଚ  କଅୁଁର OR/06/043/346415
ୀ /63591 56 13 592ପତିମା କଅୁଁର ସା ଯଚୀ ନାଥ କଅୁଁର XWP0535427

ପ ୁ /63592 71 13 593ମେହ ନାଥ କଅୁଁର ପି ମାଧବ କଅୁଁର OR/06/043/346411
ୀ /63593 56 13 594େବୖଯୟ ିମାଳା କଅୁଁର ସା ମେହ ନାଥ କଅୁଁର JTV2291789
ୀ /63594 27 13 595ସପୁଭା ପ ନାୟକ ପି ଯଚୀ ନାଥ କଅୁଁର XWP0457762

ପ ୁ /63595 32 13 596ସଜିୁତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ମେହ ନାଥ କଅୁଁର XWP0163360
ୀ /63596 38 13 597ତୃ ିେରଖା ପ ନାୟକ ପି ମେହ ନାଥ କଅୁଁର JTV1951656
ପ ୁ /64597 66 13 598ସେବର୍ ଶର ବାରିକ ପି ଭିମ ବାରିକ JTV2292845
ୀ /64598 62 13 599ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ସେବର୍ ଶର ବାରିକ JTV2290997
ପ ୁ /64599 57 13 600ସେୁର  ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ JTV2506004
ପ ୁ /64600 48 13 601ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ JTV2292837
ପ ୁ /64601 44 13 602ଗେଣଶ ଚ  ବାରିକ ପି ହାଡିବ ୁ ବାରିକ XWP0280834
ୀ /64602 42 13 603ଅନୁଶୟା ବାରିକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ JTV2291003
ୀ /64603 42 13 604ମମତା ବାରିକ୍ ପି ରସାନ  ବାରିକ୍ XWP0726604
ପ ୁ /64604 39 13 605ପତାପସିଂ ବାରିକ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ JTV2291011
ୀ /64605 37 13 606ପେଦାଷ କାମିନୀ ବାରିକ ସା ଗେଣଶ ଚ  ବାରିକ XWP0280842
ୀ /64606 35 13 607େଖାଲଣା ବାରିକ ସା ପତାପ ସିଂ ବାରିକ XWP0280925
ୀ /64607 37 13 608ପଭାସିନୀ ପଧାନ ସା ଦୁେୟର୍ାଧନ ପଧାନ XWP0588160
ୀ /65608 38 13 609ହରଶନିୀ ମଲିକ ସା ଶୀଧର ମଲିକ XWP0588111
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ପ ୁ /65609 46 13 610ଶୀଧର ମଲିକ ପି ମେହଶର ମଲିକ XWP0588103
ୀ /65610 43 13 611ରୀତା ସିହନ୍ା ସା ରଣର କମୁାର ସିହନ୍ା XWP0630194

ପ ୁ /65611 50 13 612ରଣଧିର କମୁାର ସିନ୍ହା ପି ରାଜମଣୀ ସିହନ୍ା XWP0588061
ପ ୁ /65612 22 13 613ଅରୂପ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ରଣଧିର କମୁାର ସିହନ୍ା XWP0945576
ୀ /66613 70 13 614ନୟନା ବ ିଆ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବ ିଆ JTV2291367

ପ ୁ /66614 48 13 615ପଶା  କମୁାର ବ ିଆ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବ ିଆ JTV2706372
ୀ /66615 42 13 616ଅମିକା ବ ିଆ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବ ିଆ JTV2291391
ୀ /66616 40 13 617ମିନା ବ ିଆ ସା ପଶା  କମୁାର ବ ିଆ JTV2706398

ପ ୁ /66617 40 13 618ସଶୁା  କମୁାର ବ ିଆ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବ ିଆ JTV2291383
ପ ୁ /66618 39 13 619ସକୁା  ବ ିଆ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବ ିଆ XWP0665828
ୀ /66619 33 13 620ସାବିତୀ ବ ିଆ ସା ସଶୁା  କମୁାର ବ ିଆ XWP0665943

ପ ୁ /66620 22 13 621କନୁା ବ ିଆ ପି ପଶା  ବ ିଆ XWP1063817
ପ ୁ /66621 22 13 622ମନୂା ବ ିଆ ପି ପସାଂତ ବ ିଆ XWP0988865
ପ ୁ /67622 64 13 623େଦେବ  ନାଥ କଅୁଁର ପି ମାଧବ କଅୁଁର OR/06/043/346413
ପ ୁ /67623 46 13 624ସଚି ନାଥ କଅୁଁର ପି ମାଧବ ଚ  କଅୁଁର OR/06/043/347007
ୀ /67624 33 13 625ସତୃୀେରଖା ପ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାଥ କଅୁଁର JTV2706430

ପ ୁ /67625 39 13 626ବିଶଜିତ୍ ପ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାଥ କଅୁଁର JTV2291482
ପ ୁ /67626 35 13 627ଅଜିତକମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଦେବ ନାଥ କୁଁଅଁର JTV2705762
ପ ୁ /68627 47 13 628ମହ ଦ ଅବିଦ ପି ମହ ଦ ଇସାକ OR/06/043/346427
ୀ /68628 54 13 629ସୀତାରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସରିଫ୍ XWP1066828
ୀ /68629 46 13 630ରୁକସାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଖାଲିଫ OR/06/043/346431
ୀ /68630 44 13 631ନସିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସି ିକ JTV2291904
ୀ /68631 25 13 632ନାସିନ୍ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ XWP0727172
ୀ /68632 21 13 633ତସଲିମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ସି ିକ XWP0957688
ୀ /68633 60 13 634ନସିମା ବିବି ସା ମହ ଦ ରଫିକ OR/06/043/346430
ୀ /68634 57 13 635ପଯ୍ାରି ବିବି ସା ମହ ଦ ଫାରୁକ  OR/06/043/346421

ପ ୁ /68635 28 13 636ମହ ଦ ହନିଫ ପି ମହ ଦ ସରିଫ XWP0343525
ପ ୁ /68636 50 13 637ମହ ଦ ଖାଲିକ ପି ମହ ଦ ଇସାକ OR/06/043/346425
ପ ୁ /68637 26 13 638ମହ ଦ ମ ୁ ାକ୍ ପି ମହ ଦ ଖାଲିଦ XWP0588004
ୀ /68638 33 13 639େସୖନାଜ୍ ପରୱିନ୍ ପି ମହ ଦ ସରିଫ୍ JTV2505485

ପ ୁ /68639 62 13 640ମହମଦ ଫାରୁକ ପି ମହ ଦ ଇସାବ OR/06/043/346420
ପ ୁ /68640 52 13 641ମହମଦ ରଫିକ୍ ପି ମହ ଦ ଇସାକ JTV2292084
ପ ୁ /68641 24 13 642ମହ ଦ ସଫିକ୍ ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ XWP0726521
ପ ୁ /68642 55 13 643ମହମଦ ସରିଫ ପି ମହ ଦ ଇସାକ OR/06/043/346422
ପ ୁ /68643 55 13 644ମହମଦ ସିଦିକ ପି ମହ ଦ ଇସାକ OR/06/043/346423
ପ ୁ /68644 34 13 645ମହ ଦ ସଲୁତାନ ପି ମହ ଦ ଫାରୁକ XWP0588012
ୀ /69645 55 13 646ଅନାରି ବିବି . ସା େସକ୍ ଆସାକ . OR/06/043/346655

ପ ୁ /69646 47 13 647େସକ ଅନୱାର ଅଲୀ ପି େସକ ଅସମତ୍ ଅଲୀ JTV2290831
ପ ୁ /69647 32 13 648େସକ େସୗକତ ଅଲି ପି େସକ ଆସାକ ଅଲି XWP0209395
ପ ୁ /69648 32 13 649େସକ୍ ଅକବର ଅଲି ପି େସକ୍ ଅସମତ୍ ଅଲି JTV2505915
ପ ୁ /69649 31 13 650େସକ ଲଯ୍କତ ଅଲି୍ଲି ପି େସକ ଆସାକ୍ ଅଲି୍ଲି XWP0209387
ପ ୁ /69650 28 13 651େଶଖ ଆକିବ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଦିଲବର XWP0457796
ପ ୁ /69651 42 13 652େସକ୍ ଅଫସର ପି େସକ୍ ଅସମତ୍ JTV2290849
ପ ୁ /69652 63 13 653େଶଖ୍ ଅସମତ୍ ପି େଶଖ୍ ସକରୁ୍ OR/06/043/346651
ପ ୁ /69653 40 13 654େସକ ଅସ୍ଗର ପି େସକ ଅସତ JTV2290864
ୀ /69654 28 13 655ଅଫସରି େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ଆସାକ୍ XWP0727131
ୀ /69655 28 13 656ୟାସମିନ େବଗମ ସା େସକ ଅସଗର XWP0343475
ୀ /69656 85 13 657େବଗମ ବିବି ସା େସକ ସକରୁ OR/06/043/346652
ୀ /69657 57 13 658ଖାତୁନ ବିବି ସା ଅସମତ XWP0779207
ୀ /69658 42 13 659ନୁରଜାହଁା ବିବି ସା େସଖ୍ ଅନୱାର JTV2290856
ୀ /69659 42 13 660ଜମସିଦା ବିବି ସା େସକ୍ ଦିଲବର OR/06/043/346986
ପ ୁ /69660 29 13 661େଶଖ ଦାଉଦ ପି େଶଖ ଦିଲବର XWP0344234
ପ ୁ /69661 25 13 662େଶଖ୍ ଲତିଫ୍ ପି େଶଖ୍ ଦିଲବର୍ XWP0726539
ୀ /69662 25 13 663ଫାମିଦା ନିଶଁା ପି େଶଖ୍ ଦିଲବର୍ XWP0727156
ପ ୁ /70663 53 13 664ମହ ଦ୍ ଆଲମ୍ଗିର୍ ପି ମହ ଦ୍ ଓକିଲ OR/06/043/346442
ପ ୁ /70664 46 13 665ମହମଦ ବାବୁଲ ପି ମହ ଦ ଓକିଲ OR/06/043/346443
ୀ /70665 44 13 666ସାଏରା େବଗମ୍ ସା ମହମଦ ସାଗିର JTV2293124
ୀ /70666 42 13 667ଫରିଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ରାହାଗିର XWP0209379
ୀ /70667 37 13 668ଫରିଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆଲମଗୀର XWP0209403
ୀ /70668 75 13 669ଆୟାସା ବିବି ସା ମହ ଦ ଓକିଲ OR/06/043/346441
ୀ /70669 47 13 670ମଲିକା ବିବି ସା ମହମଦ ବାବୁଲ JTV2293132
ପ ୁ /70670 60 13 671ମହମଦ ଜାହା ି ର ପି ମହ ଦ ଓକିଲ OR/06/043/346447
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ୀ /70671 55 13 672ୱାହିଦା ନିଶା ସା ମହ ଦ ଜାହା ି ର OR/06/043/346446
ପ ୁ /70672 46 13 673ମହମଦ ରାହାଗିର ପି ମହ ଦ ଓକିଲ XWP0556555
ପ ୁ /70673 25 13 674ମହ ଦ େରାସନ୍ ପି ମହ ଦ ଜାହା ୀର XWP0862672
ପ ୁ /70674 44 13 675ମହ ଦ ସାଗିର ପି ମହ ଦ ଓକିଲ XWP0556563
ୀ /71675 59 13 676ଫଜର୍ାନା ବିବି ସା ଆୟୁବ ଖଁା OR/06/043/346662
ୀ /71676 36 13 677ତନଜିମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ମସଦୁ ଖଁା XWP0633503
ୀ /71677 59 13 678ଗଲୁବାନ ବିବି ସା େମେହମଦୁ ଖଁା OR/06/043/346600

ପ ୁ /71678 61 13 679ଆୟୁବ ଖଁା ପି େଦୱାନ ଖଁା OR/06/043/346661
ପ ୁ /71679 38 13 680ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ ଖଁା ପି େମେହମଦୁ୍ ଖଁା JTV2340743
ପ ୁ /71680 35 13 681ୱାଜିଦ ଖାଂ ପି ୱାହିଦ ଖଁା XWP0587907
ପ ୁ /71681 28 13 682ଅବଦୁଲ ୱାସିତ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ଆୟୁବ ଖାନ XWP0457622
ପ ୁ /71682 44 13 683ଅବଦୁଲ ମସଦୁ ଖଁାନ୍ ପି େମେହମଦୁ୍ ଖଁାନ୍ JTV2292829
ପ ୁ /72683 47 13 684ଅବଦୁଲ ସଲିମ . ପି ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ . OR/06/043/346460
ପ ୁ /72684 42 13 685ଅବଦୁଲ ଆଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ XWP1063825
ପ ୁ /72685 56 13 686ଅବଦୁଲ ଅମିନ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ JTV2292365
ପ ୁ /72686 60 13 687ଅବଦୁଲ ଅଜିମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ OR/06/043/346462
ପ ୁ /72687 23 13 688ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଅମିନ୍ XWP0807834
ୀ /72688 30 13 689ଆେୟସା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ XWP0457663
ୀ /72689 30 13 690େସେହନାଜ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ କଦିମ XWP0457945
ୀ /72690 73 13 691ଆୟାସା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରହୀମ  OR/06/043/346455
ୀ /72691 69 13 692ସାଇରୁନ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ OR/06/043/346457
ୀ /72692 50 13 693ଫରିଜା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଅମିନ JTV2292357
ୀ /72693 50 13 694ସାଇରା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଅଜିମ  OR/06/043/346463
ୀ /72694 50 13 695ସୀତାରୁନ୍ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ନଇମ୍ OR/06/043/346464
ୀ /72695 40 13 696ସମିମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସଲିମ JTV2291870
ୀ /72696 34 13 697ରସିଦା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଆଲିମ XWP0457929

ପ ୁ /72697 21 13 698ଅ ଲୁ ଗଲୂ ର ପି ଅ ଲୁ ଅସୀମ XWP1104918
ପ ୁ /72698 41 13 699ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ୍ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ JTV2292340
ପ ୁ /72699 38 13 700ଅବଦୁଲ କଦିମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ JTV2291862
ପ ୁ /72700 49 13 701ଅବଦୁଲ କଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ XWP1063635
ପ ୁ /72701 80 13 702ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ ପି ଅବଦୁଲ ଯବାର OR/06/043/346456
ୀ /72702 42 13 703ସାହାରା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ମମିନ XWP0457861

ପ ୁ /72703 48 13 704ଅବଦୁଲ ମମିନ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ JTV2292449
ପ ୁ /72704 58 13 705ଅବଦୁଲ ନଇମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ OR/06/043/346459
ୀ /72705 41 13 706ଫିେରାଜା ପରୱିନ୍ ସା ଅବଦୁଲ୍ କଲିମ୍ JTV2506079

ପ ୁ /72706 26 13 707ଅବଦୁଲ ସାହାଦତ ପି ଅବଦୁଲ ନଇମ XWP0588392
ୀ /73707 44 13 708ଫରିଦା ବିବି ପି ଅଲତାପସା OR/06/043/346472
ୀ /73708 44 13 709ରସିଦା ବିବି ସା ମହ ଦ ସଲିମ୍ OR/06/043/346473

ପ ୁ /73709 52 13 710ମହ ଦ ସଲିମ୍ . ପି ମହ ଦ ସେୟଦ . OR/06/043/346479
ପ ୁ /73710 49 13 711ମ ସୁା . ପି ଅଲତାପ ସା OR/06/043/346468
ପ ୁ /73711 38 13 712ମହ ଦ ଅନିସ୍ ପି ହବିବ୍ ଅନିସ୍ XWP0263244
ପ ୁ /73712 35 13 713ମହ ଦ ଅନିସ ପି ମହ ଦ ହବିବ XWP0209080
ପ ୁ /73713 58 13 714େସକ କନୁୁ ବକ୍ସ ପି େସକମନିୁବର ବକ୍ସ JTV2292183
ୀ /73714 71 13 715ହସିନା ବିବି ସା େସକ୍ ବସିର୍ ଉ ିନ୍ XWP0726737
ୀ /73715 69 13 716ମରିୟମ ବିବି ସା ଅଲତାପ ସା OR/06/043/346467
ୀ /73716 60 13 717ରାେବୟା ବିବି ସା ମହ ଦ ହବିବ୍ OR/06/043/346471
ୀ /73717 55 13 718ହାପିଜା ବିବି ସା େସକ କନୁୁ ବକ୍ସ JTV2293173
ୀ /73718 45 13 719ହୁର୍ମତୁନ୍ ବିବି ସା ମ ସୁା XWP0444307
ୀ /73719 31 13 720ଫାଇମା ବିବି ସା ମହମଦ ସାଜିତ XWP0588210
ପ ୁ /73720 46 13 721େସଖ୍ ଫିେରାଜ୍ ପି େସଖ୍ ବସିର୍ XWP0726463
ପ ୁ /73721 66 13 722ମହ ଦ ହବିବ ପି ମହ ଦ ସେୁକଇ OR/06/043/346470
ପ ୁ /73722 50 13 723େସକ୍ ହାପିଜ୍ ପି େସଖ୍ ବସିର୍ XWP0726455
ୀ /73723 28 13 724ମାଜିଦା ନିଶଁା ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ XWP0727099
ୀ /73724 24 13 725ୱାଜିଦା ନିଶଁା ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ XWP0727107
ୀ /73725 34 13 726ସାହିନା ପରୱନି୍ ସା ମହ ଦ ଅନିସ୍ XWP0727057
ପ ୁ /73726 41 13 727ମହ ଦ ସାଜିଦ ପି ମହ ଦ ହବିବ JTV1951508
ପ ୁ /73727 90 13 728େସଖ୍ ବସିର୍ ଉ ିନ୍ ପି େସଖ୍ ସନିୁର ଉ ିନ୍ XWP0727248
ପ ୁ /73728 31 13 729ମହ ଦ ୟାସିତ୍ ପି ମହ ଦ ହବିବ XWP0343426
ପ ୁ /73729 33 13 730ମହ ଦ ୟୁନୁସ୍ ପି ମହ ଦ ହବିବ୍ XWP0209452
ୀ /74730 70 13 731ସବୁରନ ବିବି ସା ମହ ଦ ସୟିଦ OR/06/043/346478
ୀ /74731 55 13 732ମନିୁ ବିବି ସା ୱାଜ ମହ ଦ JTV2290880
ୀ /74732 34 13 733ନଜମା ବିବି ସା ମହ ଦ ରାଜା XWP0727024
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ୀ /74733 32 13 734ଯେୁବଦା ବିବି ପି ମହ ଦ ୱାଜା XWP0209510
ୀ /74734 27 13 735େରସମା ବିବି ସା ସ ିର୍ ସାହା XWP0727123

ପ ୁ /74735 31 13 736ମହ ଦ ଜାବିର ପି ମହ ଦ ୱାଜା XWP0209353
ପ ୁ /74736 41 13 737ମହ ଦ ଜହୁର ପି ମହ ଦ ନୁର XWP0209254
ପ ୁ /74737 60 13 738ୱାଜ ମହ ଦ ପି େଫୗଜ ମହ ଦ JTV2290872
ୀ /74738 57 13 739ନଜବୁନ୍ ନିଶା ସା ମହ ଦ ନୁର . OR/06/043/347009

ପ ୁ /74739 59 13 740ମହ ଦ ନୁର୍ ପି ମହ ଦ ସୟିଦ OR/06/043/346475
ପ ୁ /74740 40 13 741ମହ ଦ ରାଜା ପି ୱାଜ ମହ ଦ OR/06/043/347020
ୀ /74741 29 13 742ମହ ଦ ରିହାନା ପି ମହ ଦ ନୁର XWP0727198

ପ ୁ /74742 34 13 743ମହ ଦ ତାହିର୍ ପି ମହ ଦ ନୁର୍ JTV2505931
ପ ୁ /75743 63 13 744ଅସଫାକ୍ଉ ିନ ଅେହ ଦ ଖଁା ପି ଶରିାଜ୍ଉ ିନ ଅେହ ଦ ଖଁା JTV2292027
ୀ /75744 56 13 745ସଇଦା େବଗମ ସା ଅସଫାକଉ ିନ ଅେହ ଦ ଖଁା JTV2292035

ପ ୁ /75745 30 13 746ଇେ ୟାକ ଅହ ଦ ଖଁା ପି ଅସଫାକ୍ ଉ ିନ ଅହ ଦ ଖଁା XWP0209015
ୀ /75746 25 13 747ନଫିଶା କେୁରଶୀ ପି ଅସଫାକ ଉଦିନ ଅହ ଦ ଖଁା XWP0807818
ୀ /76747 34 13 748ତରନନ୍ ୂମ ବାେନା ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୁ XWP1104827
ୀ /76748 62 13 749ତୟିବୁନନିଶଁା ବିବି ସା ମହ ଦ ୟାକବୁ OR/06/043/346488

ପ ୁ /76749 67 13 750ମହମଦ ୟାକବୁ ପି ନବାବ ସା OR/06/043/346487
ପ ୁ /76750 40 13 751ମହ ଦ ୟୁସଫୁ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ JTV2292787
ପ ୁ /77751 54 13 752ସୟଦ ସଲାମ . ପି ସୟଦ ସାମସଦିୁନ . OR/06/043/346492
ପ ୁ /77752 48 13 753ସୟଦ େଲାକମାନ . ପି ସୟଦ ସାମସଦିୁନ . OR/06/043/347028
ପ ୁ /77753 55 13 754ସୟଦ ଅବଦୁଲ ହନାନ ପି ସୟଦ ସାମସଦିୁନ . OR/06/043/346493
ପ ୁ /77754 57 13 755ସୟଦ ଅବଦୁଲ୍ ମନାନ୍ ପି ସୟଦ ଶଯ୍ାମସ ୁ ିନ XWP0779215
ୀ /77755 38 13 756ରିଜୁଆନା େବଗମ ସା ସୟଦ େଲାକମାନ XWP0209064
ୀ /77756 45 13 757ଅଫସାନା େବଗମ . ସା ସୟଦ ମନାନ OR/06/043/346984
ୀ /77757 66 13 758ଜଇଦା ଖାତୁନ ସା ସୟଦ ଶଯ୍ାମସଦିୁନ OR/06/043/346490

ପ ୁ /77758 26 13 759ସୟଦ ଅବଦୁଲ େସାଫିଆନ ପି ସୟଦଅବଦୁଲ ମନାନ XWP0587949
ପ ୁ /78759 40 13 760ସୟଦ ସି ିକ ଉ ିନ ପି ସୟଦ ବସିର ଉ ିନ JTV1936715
ୀ /78760 82 13 761ଯିନୁ ବିବି . ସା ସୟଦ ବସିରୁ ିନ . OR/06/043/346497

ପ ୁ /78761 79 13 762ସୟଦ ବାସିରଉ ିନ . ପି ସୟଦ ହମିରଉଦିନ ସଲିମା OR/06/043/346496
ପ ୁ /78762 72 13 763ସୟଦ ମନିରୁ ିନ . ପି ସୟଦ ଜମିର ଉ ିନ . OR/06/043/346501
ୀ /78763 68 13 764ନଜମା ବିବି . ସା ସୟଦ ଅମିରଉ ିନ . JTV2293645

ପ ୁ /78764 43 13 765ସୟଦ ହବିବଉ ିନ . ପି ସୟଦ ବସିରଉ ିନ . JTV1936772
ପ ୁ /78765 42 13 766ସୟଦ ସଫିକ୍ ଉ ିନ . ପି ସୟଦ ବସିରୁ ିନ . JTV1936731
ୀ /78766 38 13 767ସଲିମା େବଗମ୍ . ପି ସୟଦ ବସିଉର୍ ିନ . JTV1936756

ପ ୁ /78767 78 13 768ସୟଦ ଅମିରଉ ିନ ପି ସୟଦ ଜମିରଉ ିନ OR/06/043/346498
ୀ /78768 35 13 769ଅନସରି େବଗମ ସା ସୟଦ ରିୟାଜ ଉ ିନ XWP0280776
ୀ /78769 55 13 770ତାେହରା େବଗମ ସା ସୟଦ ସରିଫଉ ିନ୍ OR/06/043/346504
ୀ /78770 48 13 771ହୁସନରା େବଗମ ସା ସୟଦ କମର ଉ ିନ OR/06/043/346508
ୀ /78771 33 13 772ଚାଇନା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ ନାଜିର ଉ ିନ୍ XWP0726703
ୀ /78772 27 13 773ଅଫସାନା େବଗମ୍ ପି ସୟଦ୍ ରଫିକ୍ ଉ ିନ୍ XWP0726653
ୀ /78773 25 13 774ରୁକସାନା େବଗମ ପି ସୟଦ୍ ରଫିକ୍ ଉ ିନ୍ XWP0726612
ୀ /78774 72 13 775େଗାରିଆ ବିବି ସା ସୟଦଅମିର ଉ ିନ JTV2293397
ୀ /78775 49 13 776ରୂପସରି ବିବି ସା ସୟଦ୍ ସଫୁର୍ ିନ XWP0779223
ୀ /78776 47 13 777ଆରଜାନ ବିବି ସା ସୟଦ ରଫିକ OR/06/043/346999
ୀ /78777 43 13 778ତାରାନୁମ୍ ବିବି ସା ସୟଦ୍ ବାସା ଉ ିନ୍ XWP0727222
ୀ /78778 31 13 779ଅଫସାନା ବିବି ସା ସୟଦ ଫକିର ଉଦିନ XWP0588079
ୀ /78779 31 13 780କଲୁସମୁ୍ ବିବି ସା ସୟଦ ନାସିର ଉ ିନ XWP0727180
ୀ /78780 39 13 781କସରି ବିକ ସା ସୟଦ ସଲାମଉ ିନ XWP0006163
ୀ /78781 39 13 782ମ ୁ ରି ବିକ ସା ସୟଦ ସଫିକଉ ିନ ବିକ XWP0006171
ପ ୁ /78782 38 13 783ସୟଦ ନାଜିର ଉ ିନ ପି ସୟଦ ମନିର୍ ଉ ିନ JTV2290930
ପ ୁ /78783 51 13 784ସୟଦ ରଫିକ୍ଉଦିନ ପି ସୟଦ ବସିଉର୍ ିନ OR/06/043/346506
ପ ୁ /78784 27 13 785ସୟଦ େସଫୖଉଦିନ ପି ସୟଦ ସରଫଉୁଦିନ XWP0588376
ପ ୁ /78785 52 13 786ସୟଦ ସଫଉୁ ିନ ପି ସୟଦ ଅମିରଉ ିନ OR/06/043/346505
ପ ୁ /78786 58 13 787ସୟଦ ସରିଫ୍ଉ ିନ ପି ସୟଦ ବସିଉର୍ ିନ OR/06/043/346503
ୀ /78787 37 13 788ସାଇ ା ତବସମୁ ସା ସୟଦ କାଦିରଉ ିନ XWP0779231
ପ ୁ /78788 23 13 789ସୟଦ୍ ରକିପ ଉ ିନ ପି ସୟଦ୍ ରଫିକ ଉ ିନ XWP0862631
ପ ୁ /78789 56 13 790ସୟଦ କମର ଉ ିନ ପି ସୟଦ ଅମିର ଉ ିନ OR/06/043/346507
ପ ୁ /78790 47 13 791ସୟଦ ରିୟାଜ ଉ ିନ ପି ସୟଦ ମନିର ଉ ିନ JTV2292050
ପ ୁ /78791 41 13 792ସୟଦ କାଦିର ଉ ିନ୍ ପି ସୟଦ ଜମିର ଉ ିନ୍ JTV2339760
ପ ୁ /78792 38 13 793ସୟଦ ଫକିର ଉ ିନ ଉ ିନ ପି ସୟଦ ଅମିର ଉ ିନ JTV2706174
ପ ୁ /78793 29 13 794ସୟଦ େକୖସର ଉ ିନ ପି ସୟଦ କମର ଉ ିନ XWP0343863
ପ ୁ /78794 27 13 795ସୟଦ େସୖଫ ଉ ିନ ପି ସୟଦ ସଫୁର୍ ିନ XWP0457937
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ପ ୁ /78795 48 13 796ସୟଦ ସଲାମ ଉ ିନ ପି ସୟଦ ମନିରୁଦିନ JTV2290567
ପ ୁ /78796 42 13 797ସୟଦବାସା ଉ ିନ ପି ସୟଦ ମନିର ଉ ିନ JTV2292076
ପ ୁ /78797 40 13 798ସୟଦ ରାଜୁ ଉ ିନ ପି ସୟଦ ମନି ଉ ିନ JTV2292068
ପ ୁ /78798 39 13 799ସୟଦ ନାଶରି ଉ ିନ ପି ସୟଦ ଅମିର ଉ ିନ JTV2339729
ପ ୁ /78799 32 13 800ସୟଦ୍ କମାଲ୍ ଉ ିନ୍ ପି ସୟଦ୍ କମର୍ ଉ ିନ୍ JTV2506152
ପ ୁ /79800 42 13 801େଶଖ ରେହମାନ ପି େଶଖ ମହ ଦ JTV2292290
ପ ୁ /79801 41 13 802େଶଖ୍ ଆସାନ ଅଲୀ ପି େଶଖ୍ ମହ ଦ JTV2292282
ୀ /79802 79 13 803ପାଏରନ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ମହ ଦ OR/06/043/346510
ୀ /79803 47 13 804ରିଜୁଆନା ବିବି ସା େଶଖ୍ ରେହମନ XWP0209106
ୀ /79804 39 13 805ଗଲୁନାଜ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଆସାନ ଅଲୀ JTV2292324

ପ ୁ /79805 84 13 806େଶଖ ମହମଦ ପି େଶଖ ଚା ୁ OR/06/043/346509
ୀ /79806 54 13 807ସମିୁତା ମଖୁୀ ସା ରବୀ  ମଖୁୀ XWP0633487

ପ ୁ /79807 59 13 808ରବୀ  ମଖିୁ ପି େଧାଇ ମଖିୁ XWP0633495
ପ ୁ /79808 31 13 809ଅେଲଖ ମଖିୁ ପି ରବି  ମଖିୁ XWP0209007
ପ ୁ /79809 20 13 810େସକ୍ ରିହାନ ପି େସକ ରେହମାନ XWP1063809
ପ ୁ /79810 20 13 811ଏସ େକ ରିହାନ ପି ଏସ େକ ରାେହମନ XWP1104868
ୀ /80811 33 13 812ହୁସନାରା େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ନିୟାମତ ଉଲ JTV2505303
ୀ /80812 57 13 813ଅଜମତୁନ୍ ବିବି ସା େସଖ ନିୟାନତ୍ ଊଲା XWP1066794

ପ ୁ /80813 69 13 814େଶଖ୍ ନିୟାମତ୍ ଉଲା ପି ସଗର୍ତ େଶଖ୍ ଚା XWP1066786
ୀ /80814 26 13 815ସେୁରୟା ପରୱିନ୍ ସା େସଖ ସରାଫତ୍ ଉଲା XWP0588368

ପ ୁ /80815 42 13 816େସଖ୍ ସରାଫତ୍ ଉଲା ପି େସଖ୍ ନିୟାମତ୍ ଉଲା JTV2292316
ପ ୁ /80816 31 13 817େଶଖ୍ ରହମତ୍ ଉଲା ପି େଶଖ ନିୟାମତ୍ ଉଲା XWP0209619
ପ ୁ /80817 29 13 818େସଖ ବରକତ ଉଲା ପି େସଖ ନିୟାମତ୍ ଉଲା XWP0343970
ପ ୁ /81818 23 13 819େସଖ୍ ବଦୁରୁ ିନ୍ ପି େସକ୍ ସିରାଜ ଉ ିନ୍ XWP0807842
ୀ /81819 45 13 820ସାେଜଦା ବିବି ସା େଶଖ ସିରାଜ ଉ ିନ . OR/06/043/341992

ପ ୁ /81820 26 13 821େଶଖ୍ କୁ ବୁ ିନ ପି େସଖ୍ ସିରାଜ୍ଉଦିନ XWP0587923
ପ ୁ /81821 49 13 822େସକ୍ ସିରାଜଉଦିନ ପି େସକ ସମଦ୍ JTV2292688
ପ ୁ /81822 37 13 823େଶଖ୍ ଆଝାର ଉ ିନ୍ ପି େଶଖ୍ ସମଦ୍ JTV2505311
ପ ୁ /82823 67 13 824େଶଖ ଅଜମତ ପି େଶଖ ଚା ୁ OR/06/043/346516
ୀ /82824 34 13 825କସିମା େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ଅଜମତ JTV2506236
ୀ /82825 61 13 826ନଜମା ବିବି ସା େଶଖ ଅଜମତ OR/06/043/346012

ପ ୁ /82826 24 13 827େଶଖ୍ ସାହାଦତ୍ ପି େଶଖ୍ ଅଜମତ୍ XWP0727230
ୀ /82827 25 13 828ସପିୁୟା ସାଇଁ ସା ମାଧଵ ଚଂଦ େବେହରା XWP1180439

ପ ୁ /83828 47 13 829େଶଖ୍ ରେହମାନ . ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ରସିଦ . JTV1936798
ପ ୁ /83829 54 13 830େଶଖ ଅକମ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/043/346530
ପ ୁ /83830 54 13 831େସଖ ଅସଲମ ପି େସଖ ଅବ ଲୁ ରସିଦ୍ JTV2292514
ୀ /83831 47 13 832ଗଲୁନାର େବଗମ ସା େସକ ଅକମ JTV2292506
ୀ /83832 28 13 833ରୁକସାନା େବଗମ ପି େସକ ଅସଲମ XWP0343897
ୀ /83833 49 13 834ନଜମା ବିବି ସା େସଖ ଇମାନ OR/06/043/346528

ପ ୁ /83834 29 13 835େସକ ଇଜାଜ ପି େସକ ଇମାନ XWP0343855
ପ ୁ /83835 58 13 836େସଖ ଇମରାନ ପି େଶକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/043/346527
ପ ୁ /83836 85 13 837େସଖ ଅବଦୁଲ ରସିଦ ପି େସଖ ପା ୁ OR/06/043/346525
ପ ୁ /83837 32 13 838େସକ ରିଜୱାନ୍ ପି େସକ ଇମାନ XWP0209049
ପ ୁ /84838 41 13 839ମହ ଦ ସଫର୍ରାଜ୍ ପି ମହ ଦ ରଫିକ JTV2291987
ପ ୁ /84839 25 13 840ମହ ଦ ଅସରଫ୍ ପି ମହ ଦ ସମିମ୍ XWP0726885
ୀ /84840 35 13 841ଗଜାଲା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସାଜିଦ XWP0209247
ୀ /84841 67 13 842େମେହରୁ ବିବି ସା ରଫିକ  OR/06/043/346532
ୀ /84842 42 13 843ନାଜିନ ନିଶା ବିବି ସା େଶକ ସକିଲ JTV2292191
ୀ /84843 42 13 844େସାଫିଆ ବିବି ସା େଶକ ସମିମ OR/06/043/346538
ୀ /84844 35 13 845ସାଜିଦା ବିବି ସା ମହ ଦ ସବିର୍ XWP0209569
ୀ /84845 34 13 846ରୁକସାର୍ ବିବି ସା ମହ ଦ ସଫର୍ରାଜ XWP0209528
ୀ /84846 35 13 847ରିଜୁୱାନା ଖାତୁନ୍ ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ XWP0209593
ୀ /84847 31 13 848ସବିନା ଖାତୁନ ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ XWP0209502
ପ ୁ /84848 47 13 849ମହ ଦ ନସିମ୍ ପି ମହ ଦ ରଫିକ OR/06/043/346540
ପ ୁ /84849 75 13 850ମହମଦ ରଫିକ ପି େଶକ ପ  ୁ OR/06/043/346531
ପ ୁ /84850 43 13 851ମହ ଦ ସ ିର ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ JTV2291961
ପ ୁ /84851 23 13 852ମହ ଦ୍ ସାହିଲ ପି ମହ ଦ୍ ସକିଲ XWP0807867
ପ ୁ /84852 29 13 853ମହ ଦ ସଜାତ ପି ମହ ଦ ସମିମ XWP0343319
ପ ୁ /84853 45 13 854ମହ ଦ ସଜିତ୍ ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ JTV2292266
ପ ୁ /84854 51 13 855ମହ ଦ ସକିଲ୍ ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ OR/06/043/346539
ପ ୁ /85855 56 13 856େସଖ୍ ପିରା . ପି େସଖ୍ ଇଦୁ . OR/06/043/346546
ପ ୁ /85856 53 13 857କାଲାସା . ପି ଇଦୁ OR/06/043/346545
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ୀ /85857 86 13 858ଗରୁନ ବିବି ସା ଇଦୁସା  OR/06/043/346542
ୀ /85858 47 13 859ଅନୱାରୀ ବିବି ସା କାଲାସା XWP0556571

ପ ୁ /85859 33 13 860େଶଖ୍ ହିରା ପି େଶଖ୍ କାଲା JTV2505790
ୀ /85860 45 13 861ମେହରୁନ ନିଶା ସା ଇଦୁ XWP0633479
ୀ /85861 42 13 862ଅ ନା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ XWP1058502

ପ ୁ /85862 27 13 863େସଖ ତାହିର ପି େସଖ ପୀରା XWP0457630
ୀ /86863 57 13 864ଖଇରୁନ ବିବି ସା େସଖ ସୟଦୁ OR/06/043/346550
ୀ /87864 37 13 865ସକିଲା େବଗମ୍ ପି କରାମତ୍ ଅଲୀ ଖଁା JTV2505204
ୀ /87865 33 13 866ସରିଫା େବଗମ୍ ପି କରାମତ୍ ଅଲୀ ଖଁା JTV2505147
ୀ /87866 65 13 867ରେହମତୁନ୍ ବିବି ସା େକାରାମତ ଖଁା XWP0556589

ପ ୁ /87867 44 13 868କଦୁରତ ଅଲି ଖଁା ପି କରାମତ ଅଲି ଖଁା OR/06/043/346553
ପ ୁ /87868 43 13 869ହସରତ ଅଲି ଖଁା . ପି କରାମତ ଅଲି ଖଁା . JTV2293017
ପ ୁ /88869 33 13 870େଶଖ ଫୟାଜ ଅଲୀ ପି େଶଖ େସୗକତ ଅଲୀ JTV2505899
ପ ୁ /88870 77 13 871େସୗକତ୍ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଅଲୀ OR/06/043/346555
ପ ୁ /88871 58 13 872ମକବୁଲ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଅଲୀ OR/06/043/346556
ପ ୁ /88872 54 13 873ନିୟମତ ଅଲୀ ପି ମହମଦ ଅଲୀ OR/06/043/346559
ପ ୁ /88873 50 13 874ରେହମତ ଅଲି ପି ମହ ଦ ଅଲି XWP0633446
ପ ୁ /88874 44 13 875ଲିୟାକତ ଅଲୀ ପି େସୗକତ ଅଲୀ JTV2291953
ପ ୁ /88875 43 13 876ସିରାଜ ଅଲି ପି େସୖକତ ଅଲି JTV2292696
ପ ୁ /88876 42 13 877ରିଆଜ ଅଲୀ ପି େସୗକତ ଅଲୀ JTV2291979
ପ ୁ /88877 32 13 878ଇମତିୟାଜ୍ ଅଲୀ ପି େସୗକତ୍ ଅଲୀ JTV2505386
ପ ୁ /88878 30 13 879େସେହବାଜ ଅଲୀ ପି େରହମତ ଅଲୀ XWP0343848
ପ ୁ /88879 29 13 880େସକ େମେହବୁବ ଅଲୀ ପି େସକ ମକବୁଲ ଅଲୀ XWP0343327
ପ ୁ /88880 27 13 881ମତଲୁବ ଅଲୀ ପି ମକବୁଲ୍ ଅଲୀ XWP0457572
ପ ୁ /88881 25 13 882ମଜିଟ୍ ଅଲି ପି ନିୟାମତ ଅଲି XWP0862607
ପ ୁ /88882 24 13 883ସରଫଲୁ୍ ଅଲୀ ପି ମକ୍ଦୁଲ୍ ଅଲୀ XWP0862680
ପ ୁ /88883 23 13 884େସଖ୍ ଇମତିୟାଜ୍ ଅଲୀ ପି ନିୟାମତ୍ ଅଲୀ XWP0862763
ୀ /88884 26 13 885ଅଫସନା େବଗମ୍ ପି େସଖ୍ ନିୟାମତ ଅଲୀ XWP0727032
ୀ /88885 87 13 886ଖଇରୁନ ବିବି ସା ମହମଦ OR/06/043/346554
ୀ /88886 63 13 887ନଜମା ବିବି ସା େସୖକତ ଅଲୀ OR/06/043/346557
ୀ /88887 52 13 888ନୁରଯା ବିବି ସା ନିୟାମତ ଅଲୀ OR/06/043/346562
ୀ /88888 47 13 889ସବନମ ବିବି ସା ରେହମତ ଅଲୀ OR/06/043/346561
ୀ /88889 54 13 890ଅନ୍ସରି ଯାହଁା ସା ମକବୁଲ ଅଲୀ OR/06/043/346558
ୀ /88890 28 13 891ଫରଜାନା ଓାରିସ ସା ନିୟାମତ ଅଲୀ XWP0807784
ୀ /88891 25 13 892ସଗୁ ା ତବସମୁ୍ ପି ରେହମତ୍ ଅଲୀ XWP0862722

ପ ୁ /89892 48 13 893େଶଖ୍ ଇସାର୍ ପି ମହ ଦ ଇଶାଫିଲ JTV2293611
ପ ୁ /89893 35 13 894ମହ ଦ ଅକବର ପି ମହ ଦ ଇସାଫିଲ୍ JTV2505618
ୀ /89894 44 13 895ରିହାନା ବିବି ସା େସକ ଇସଫାକ XWP0280669
ୀ /89895 30 13 896ଗେୁଲ ଫିର୍ େଦୗସ ବିବି ସା ମହ ଦ ଆକବର XWP0727115

ପ ୁ /89896 46 13 897େଶଖ ଇସଫାକ୍ ପି ମହ ଦ ଇସାଫିଲ OR/06/043/346566
ପ ୁ /90897 56 13 898ସ ିଦାନ  ମାଧଵ ପି ସାହୂ ସାହୂ XWP0959510
ୀ /90898 47 13 899ଜାନକୀ ସାହୂ ସା ସ ିଦାନ  ସାହୂ XWP0959445

ପ ୁ /90899 26 13 900ଚଂଦନ କମୁାର ସାହୂ ପି ସ ିଦାନ  ବାଲ XWP0959379
ୀ /91900 44 13 901ସ କୁ୍ତା ବାଲ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ବାଲ XWP0958678

ପ ୁ /91901 43 13 902ଖିେରାଦ ଚଂଦ ବାଲ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବାଲ XWP0959338
ୀ /91902 37 13 903ସସୀତା ବଲ ସା କ୍ଷୀତିସ କମୁାର ବଲ XWP0959155

ପ ୁ /91903 37 13 904ଖାେଗଶ ଚଂଦ ବାଲ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ବାଲ XWP0959288
ୀ /91904 33 13 905ଦି ୀମୟୀ ବଳ ମା ଖେଗଶ ଚ  ବଳ XWP0958603

ପ ୁ /91905 33 13 906କ୍ଷମା ସାଗର ବଳ ପି େକ୍ଷତ ବସୀ ବଳ XWP0959122
ୀ /93906 34 13 907ସସୀତା ନାୟକ ସା ସବୁାଶୀଷ ପାଲ XWP1063882
ୀ /93907 68 13 908ମେନାରମା ପାଲ ସା ହୃଦାନ  ପାଲ XWP1063874
ପ ୁ /93908 41 13 909ସବୁାଶୀଷ ପାଲ ପି ହୃଦାନ  ପାଲ XWP1063841
ୀ /93909 37 13 910ପଜ୍ଞାସିନି ପାଲ ପି ହୃଦାନ  ପାଳ XWP1063858
ୀ /93910 49 13 911େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ ପି ରାଧା େମାହନ ପ ନାୟକ XWP1063833
ୀ /93911 43 13 912ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ପ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ପାଲ XWP1063866
ପ ୁ /94912 41 13 913ପବିତା ମହାରଣା ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାରଣା XWP1069756
ୀ /94913 31 13 914କବିତା ମହାରଣା ସା ପବିତ ମହାରଣା XWP1069764
ପ ୁ /95914 58 13 915ରବୀ  କମୁାର େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା XWP1105139
ୀ /107915 21 13 916ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ତିେଲାଚନ ମହାରଣା XWP1144633
ପ ୁ /168916 28 13 917ରାେକଶ ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ XWP0968669
ୀ /168917 24 13 918ମାନସୀ ପଧାନ ସା ରାେକଶ ପଧାନ XWP0968677
ୀ /169918 80 13 919ଚଂଦମା େଦବୀ ସା ରୂସୀନାଥ ବାରିକ XWP0968685
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ୀ /191919 89 13 920ର ବତି ଆଚାୟଯ୍ର୍ ସା ବା ାନିଧୀ ଆଚାୟଯ୍ର୍ XWP1057835
ୀ /229920 37 13 921ପଜ୍ଞାସିନୀ ପାଲ ପି ହୁଦାନଂଦ ପାଲ XWP1143486
ୀ /232921 20 13 922ରିଚା େମାହ ି ପି ବି ୁ ଚରଣ େମାହ ି XWP1092311

ପ ୁ /363922 33 13 923ବିଶ୍ଵ ର ନ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP1143361
ପ ୁ /Plot No-2923 38 13 924ଲାଲେଟ ୁ େମାହପାତରା ପି ଚି ରଂଜନ େମାହପାତରା YVY0280545
ପ ୁ /99999924 44 13 925କ୍ଷୀତିଶ କମୁାର ବାଲ ପି େକ୍ଷତ ବସୀ ବାଲ XWP0959205
ୀ /W/O-PARA925 24 13 926ଝୁନୁବାଳା େବଉରା ସା ପରମାନ  େବଉରା XWP1194273

ପ ୁ /36926 20 13 927େସାମନାଥ େବେହରା ପି ସଷୁମା େବେହରା XWP1218973
ୀ /37927 19 13 928ଶୀତଲ ମହା ି ପି ସିତା ମହା ି XWP1218999
ୀ /37928 49 13 929ସିତା ମହା ି ପି ମିତପିୟ ମହା ି XWP1219005
ୀ /99999929 19 13 930ପଣୁିର୍ମା ବ ିଆ ସା ସକୁା  ବ ିଆ XWP1219039
ୀ /63930 21 13 931କାଜଲ ପ ନାୟକ ପି ସଜିୁତ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP1219054

ପ ୁ /36931 22 13 932ଶଭୁକା  େବେହରା ପି ସଷୁମା େବେହରା XWP1219070
ୀ /92932 61 13 933ସିତାଲତା ଦାସ ସା େସାବାନୀ ଚରଣ ଦାସ XWP1221886

ପ ୁ /92933 68 13 934େସାବାନୀ ଚଦ ଦାସ ପି କ ରିୁ ଚରଣ ଦାସ XWP1221894
ପ ୁ /03934 21 13 935ବିଶଜିତ୍ ମହାରଣା ମହାରାଣା ପି େଗାେଲଖ ମହାରାଣା XWP1229202
ୀ /69935 18 13 936ଅନୁସୟା ପଢ଼ିଆରୀ ଅନୁସୟା ପ ପି Father XWP1238856
ୀ /Bhanapur936 18 13 937େମୗସମୂୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ Saho ମା େମାନାଲି ସାହୂ XWP1259464

ପ ୁ /96937 43 13 938ଅରୁଣ କମୁାର େସନ ପି ପାଣବା ବ େସନ XWP1270479
ପ ୁ /97938 39 13 939ବିକମ େକଶରୀ ମଲ ପି ପହଲାଦ ମଲ XWP1270586
ୀ /97939 53 13 940େଗାଲାପ ମଲ ସା ପହଲାଦ ମଲ XWP1270602

ପ ୁ /97940 54 13 941ପହଲାଦ ମଲ - େଗାଲାପ ମଲ XWP1270628
ୀ /96941 36 13 942ଶବିାନୀ େସନ ସା ଅରୁଣ କମୁାର େସନ XWP1270651
ୀ /34942 19 13 943ସମୁନଶୀ ମହାପାତ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP1270701
ୀ /34943 19 13 944ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP1270727

ପ ୁ /97944 37 13 945ମମତା ଧଳ ପି ବିକମ େକଶରୀ ମଲ XWP1270743
ୀ /54945 37 13 946କମୁଦୁୁନୀ ପଧାନ ସା ପବିତ ପଧାନ XWP1270768

ପ ୁ /BHANAPUR946 21 14 1ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା XWP1151042
ୀ /1947 30 14 2ଦୁଗର୍ା ମ ଳ ସା କୃେଶନ୍ଂଦୂ ଶଂକର ରାଯ XWP1161942
ୀ /6948 39 14 3ଗାୟତୀ ନାୟକ ସା ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ XWP0875385

ପ ୁ /11949 23 14 4ସା ନୁ କମୁାର େଲ ା ପି ଭରତ େଲ ା XWP0898163
ୀ /14950 22 14 5ଶଭୁଶୀ ଖୁ ିଆ ପି କାନ୍ହୁ ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP1005115
ୀ /17951 29 14 6ଅଲିସା ଦାସ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ XWP1104934

ପ ୁ /18952 27 14 7େଦବାଶଷି ଶଭୁମ୍ ଦାସ ପି ଗଣନାଥ ଦାସ XWP0875393
ପ ୁ /20953 28 14 8ଜଗେମାହନ ମହା ି ପି ଉେପ  ମହା ି XWP0882050
ପ ୁ /2/2954 54 14 9ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ ନାୟକ ପି ସାଧଚୁରଣ ନାୟକ XWP0807974
ୀ /2/2955 52 14 10କବିତା ନାୟକ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ XWP0807966
ୀ /2/2956 23 14 11ନ ିତା ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ XWP0807941
ୀ /22957 36 14 12ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ଅମିତ୍ କମୁାର ସାଇଁ XWP0875377
ୀ /2-2958 28 14 13ଲାମିନା ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ XWP0807958
ୀ /26959 24 14 14େରାଜଲୀନ ମହା ି ପି ରଜନୀ କାଂତା ମହା ି XWP0968693
ୀ /30960 24 14 15ମାନସୀ ମହା ି ସା ରାେକଶ ମହା ି XWP0881524

ପ ୁ /35961 20 14 16ସଂେତାଷ କମୁାର େଜନା ପି େହମଂତ କମୁାର େଜନା XWP1162031
ପ ୁ /49962 27 14 17ପବିତ ପଧାନ ପି ଦୁୟର୍ଧନ ପଧାନ XWP0881474
ପ ୁ /56963 25 14 18କିେଶାର ଚ  ପଧାନ ପି ଅରଖିତ ପଧାନ XWP0883231
ୀ /58964 30 14 19ନମିତା ସାଇଁ ସା ରଶିର ନ ସାଇଁ XWP0880559

ପ ୁ /61965 27 14 20ସଂଜୟ ମହାରାଣା ପି ଶଂକର ମହାରାଣା XWP0881490
ୀ /62966 29 14 21ଦୀପାଳୀ ବିସ୍ଵାଲ ସା ଅଂସମୁନ ଆଦିତ୍ଯ ପସାଦ XWP1064906
ୀ /79967 24 14 22ଲିପୀନା ସାହୂ ସା ଅେଲଖ ମଖୁୀ XWP1165646
ୀ /81968 31 14 23କଲୁସମ୍ ବିବୀ ସା .ଅଜେହୗ ୀନ ବିବୀ XWP0884163
ପ ୁ /89969 74 14 24ମହ ଦ ଇଶାଫୀଲ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ OR/06/043/346564
ୀ /89970 44 14 25ଆଏଶା ଖାତୁନ୍ ସା େଶଖ୍ ଇସାର୍ JTV2505600
ୀ /89971 43 14 26ସଲମା ଖାତୁନ ପି ମହ ଦ ଇସାଫିଲ JTV2293447
ପ ୁ /90972 28 14 27େଶଖ ମ ୁ ାକ . ପି େଶଖ ମହାରାଜ XWP0457556
ୀ /90973 34 14 28ଫାତମା େବଗମ୍ ପି େସଖ ମହାରାଜ JTV2506087
ୀ /90974 46 14 29ମମତାଜ୍ ବିବି ପି ମହ ଦ ତସବର ଅଲୀ XWP0726646
ୀ /90975 61 14 30ସୟଦା ଖାତୁନ୍ ସା େସଖ ମହାରାଜ OR/06/043/346569
ୀ /90976 24 14 31ନଜମା ଖାତୁନ୍ ପି େଶଖ୍ ମହାରାଜ୍ XWP0727149
ପ ୁ /90977 62 14 32େଶଖ୍ େମୖରାଜ ପି େଶଖ୍ ଯାଫର େମୖରାନ OR/06/043/346568
ପ ୁ /90978 40 14 33େସଖ ମ ୁ ାକିମ ପି େସଖ ମହାରାଜ JTV1936806
ପ ୁ /90979 24 14 34େସକ୍ ରାଜୁ ପି ମହ ଦ ତସବର ଅଲୀ XWP0726638
ପ ୁ /90980 54 14 35ମହମଦ ତସବର ଅଲୀ ପି ଅତର ଅଲୀ OR/06/043/346570
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ପ ୁ /91981 32 14 36ଅସରଫ୍ ଅଲୀ ପି ଜମିର ଉଲା ଅଲୀ XWP0807859
ୀ /91982 31 14 37ନଜମା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ କମରୁ ିନ୍ XWP0209627
ୀ /91983 58 14 38ଜାହଁାରା େବଗମ୍ ସା େସକ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ୍ OR/06/043/346578
ୀ /91984 51 14 39ସମ୍ସାଦ୍ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଶଯ୍ାମସ ୁଦିନ୍ OR/06/043/346580
ୀ /91985 48 14 40େମାସିନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ କମରୁୁ ଦିନ୍ OR/06/043/346581
ୀ /91986 32 14 41ସଲମା େବଗମ ସା େସକ ନିଜାମ ଉ ିନ XWP0571083
ୀ /91987 78 14 42ଖତିମନ ବିବି ସା େସଖ ମନିୁର OR/06/043/346573
ୀ /91988 52 14 43ସକିନା ବିବି ସା ନିରୁଲ େହାଦା XWP0556605
ୀ /91989 44 14 44େରଶମା ବିବି ସା େଶଖ୍ କଲାମଉ ିନ JTV2293082
ୀ /91990 25 14 45ନୁରଜାହାତ୍ ଫାତମା ସା ଏସ.କ ମସିୁର୍ ରିୟାଜ XWP0726448

ପ ୁ /91991 42 14 46େସକ ନୁରୁଲ ଇକବାଲ ପି େସକ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ JTV2339703
ପ ୁ /91992 52 14 47େସକ୍ କାଲାମଉ ିନ୍ ପି େସଖ୍ ମନିୁର OR/06/043/346574
ପ ୁ /91993 54 14 48େସକ କମରୁୁ ଦିନ୍ ପି େସକ ମନିୁର OR/06/043/346576
ପ ୁ /91994 47 14 49ବାବୁଲି ଖଁା ପି ଜମିର୍ ଖଁା XWP0807636
ୀ /91995 55 14 50ଖଦୁୟଜା ଖାତୁନ୍ ସା ଜମିରୁଲା ଖଁା XWP0726489
ୀ /91996 36 14 51ଜୁଲି ଖାତୁନ୍ ସା ବାବୁଲି ଖଁା XWP0727164

ପ ୁ /91997 33 14 52େଶଖ୍ ନିଜାମଉ ିନ୍ ପି େଶକ୍ ନୁରୁଲ୍ େହାଦା XWP0209536
ପ ୁ /91998 63 14 53େସକ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ ପି େସକ ମନିୁର JTV2293207
ପ ୁ /91999 57 14 54େସକ୍ ନୁରୁଲେହାତା ପି ସନିୁର XWP0556597
ୀ /911000 37 14 55ରମ୍ଜିୟା ରବବାନି ସା େସକ ନୁରୁଲ୍ ଇକବାଲ XWP0006205

ପ ୁ /911001 28 14 56େସଖ ସାଜିତ ପି େସଖ ଶାମସଦିୁନ XWP0571034
ପ ୁ /911002 56 14 57େସଖ ଶଯ୍ାମସ ୁଦିନ୍ ପି େସକ ମନିୁର୍ OR/06/043/346575
ପ ୁ /911003 43 14 58େସକ ମସିୁର ସିରାଜ ପି େସକ ନୁରୁଲ୍ ଇସଲାମ୍ XWP0006197
ପ ୁ /921004 60 14 59େଶଖ ଯମାଲ . ପି ମଜିତ୍ . XWP0633453
ୀ /921005 39 14 60ରସନାରା େବଗମ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ପାତ JTV2291086
ୀ /921006 64 14 61େକତାବୁନ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରଜାକ ରଜାକ OR/06/043/346583

ପ ୁ /921007 33 14 62ଅବଦୁଲ୍ ଇଜାଜ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ରଜାକ୍ JTV2505378
ପ ୁ /921008 68 14 63ଅବଦୁଲ ରଜାକ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର OR/06/043/346585
ୀ /921009 51 14 64େସଖ୍ ସଫିକ୍ଉଦିନ ପି େସଖ୍ କାଶମିଉ ିନ OR/06/043/346584

ପ ୁ /931010 44 14 65ମହମଦ ଆଜମି ପି ମହମଦ ତାଜ XWP0630186
ୀ /931011 30 14 66ସମୁନ୍ ବିବି ସା ମହ ଦ ଆଜମି XWP0726950
ୀ /941012 50 14 67ବିଲକିସ ବାେନା ସା ଉସମାନ ଖଁା OR/06/043/346596
ୀ /941013 80 14 68କମରୁନ ବିବି ସା ରେହମାନ OR/06/043/346594

ପ ୁ /941014 32 14 69େସକ୍ ଏସାନ୍ ପି େସକ୍ ଉସମାନ୍ JTV2505592
ପ ୁ /941015 25 14 70ଅରିଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ପଲିୁନ୍ ମହାପାତ XWP0807719
ୀ /941016 30 14 71ସାହିନା େମେହଜବିନ ସା େସକ ଉସମାନ XWP0344051

ପ ୁ /941017 58 14 72େଶକ ଉସମାନ ପି ରେହମାନ OR/06/043/346595
ୀ /951018 29 14 73େରସମା େବଗମ ସା ବାହୀଦ ଖାନ XWP1103456
ୀ /951019 65 14 74ହସିନା ବିବି ସା ହମିଦ ଖଁା JTV2292886
ୀ /951020 56 14 75ମନୁୱାରା ବିବି ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ହମିଦ XWP0457895
ୀ /951021 55 14 76ଜଏନବ୍ ବିବି ସା ସହିଦ୍ ଖାନ୍ OR/06/043/346598
ୀ /951022 42 14 77ରସନାରା ବିବି ସା ଜାହିଦ ଖଁା JTV2291078
ୀ /951023 20 14 78ସହିନା ଫିେଦର୍ାଶ ପି ସାହିଦ ଖାନ XWP1070218

ପ ୁ /951024 30 14 79େସକ୍ ଅବ ଲୁ ହକିମ ପି େସକ୍ ଅବ ଲୁ ହମିଦ XWP0209163
ପ ୁ /951025 27 14 80େସଖ ଅବଦୁଲ ହଲିମ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ହମିଦ XWP0457838
ପ ୁ /951026 62 14 81େଶଖ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ମତଲିବ XWP0457903
ପ ୁ /951027 75 14 82ହମୀଦ ଖଁା ପି ମଧ ୁଖଁା OR/06/043/346597
ପ ୁ /951028 67 14 83ସହିଦ୍ ଖଁା ପି ମଧ ୁଖଁା OR/06/043/346599
ୀ /951029 50 14 84ଜାହଁାରା ଖଁା ସା ଇସହାକ ଖଁା JTV2291060
ପ ୁ /951030 48 14 85ଜାହିଦ ଖଁା ପି ହମିଦ ଖଁା OR/06/043/346602
ପ ୁ /951031 31 14 86ୱାହିଦ୍ ଖଁା ପି ସହିଦ ଖଁା XWP0209338
ପ ୁ /951032 31 14 87ଇମରାନ ଖାନ ପି ଇଶାକ଼ ଖାନ XWP0571190
ପ ୁ /951033 28 14 88ଜାେୱଦ ଖାନ ପି ସହିଦ ଖାନ XWP0343293
ପ ୁ /951034 19 14 89ଜୁେନଦ ଖାନ ପି ଜାହିଦ ଖାନ XWP1070226
ୀ /951035 23 14 90ସଗୁ ା ନାହିଦ୍ ପି ଜାହିଦ୍ ଖଁା XWP0807933
ୀ /951036 20 14 91ସବୀହା ନସରିନ ପି ଜାହିଦ ଖାନ XWP1070259
ୀ /951037 30 14 92ତାରନା ପରବିନ ସା ଇମରାନ ଖାନ XWP1103639
ପ ୁ /961038 74 14 93େସକ ଅତର ପି େସକ ମ ୁ OR/06/043/346604
ପ ୁ /961039 44 14 94େସକ ରଫିକ  ପି େସକ ଅତର OR/06/043/346610
ପ ୁ /961040 55 14 95େସଖ୍ ବାବୁ . ପି େସଖ୍ ଅତର . JTV1936681
ୀ /961041 30 14 96ସାହାରା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ଅତର୍ XWP0209577
ୀ /961042 42 14 97ନୁରଜାନ େବଗମ ପି େସଖ୍ ଅତର OR/06/043/346517
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ୀ /961043 64 14 98ଉଜିଫନ ବିବି ସା େସକ ଅତର JTV2290799
ୀ /961044 48 14 99ଜୟତୁନ ବିବି ସା େଶଖ୍ ସରିଫ JTV2290823

ପ ୁ /961045 39 14 100େଶଖ୍ ରେହମନ ପି େଶଖ ଅତର JTV2290807
ପ ୁ /961046 23 14 101େସଖ୍ େରାସନ୍ ପି େସଖ୍ ସରିଫ୍ XWP0807891
ପ ୁ /961047 41 14 102ସାଜିଦ ସାହା ପି ମକମ୍ ସାହା JTV1935907
ପ ୁ /961048 57 14 103େସକ ସରିଫ ପି େସକ ଅତର OR/06/043/346609
ପ ୁ /961049 24 14 104େସଖ୍ ତହୁର ପି େସଖ୍ ବାବୁ XWP0807826
ପ ୁ /961050 32 14 105େଶଖ୍ ତାରିଫ ପି େଶଖ୍ ସରିଫ୍ JTV2506038
ପ ୁ /971051 68 14 106େମାବାରକ ସା . ପି ଫକିର ସା OR/06/043/346617
ପ ୁ /971052 41 14 107ମହ ଦ ଇସମାଇଲ୍ . ପି ଜୁମନ ସା . JTV1936814
ୀ /971053 35 14 108ସହୁାନା େବଗମ ପି େମାକରମ ଶାହା XWP0209304
ୀ /971054 32 14 109ହୁରମତ୍ େବଗମ ପି େମାହରମ ଶାହା XWP0209296
ୀ /971055 28 14 110କଶରୀ େବଗମ୍ ପି େମାବାରକ୍ ସା XWP0727206
ୀ /971056 65 14 111ଜୁମନିୁ ବିବି ସା ଜୁମନ ସା OR/06/043/346613
ୀ /971057 65 14 112ନଜମା ବିବି ସା େମାକରମ ସାହା OR/06/043/346616
ୀ /971058 48 14 113କଲିମା ବିବି ସା େଶକ ଅସଲମ OR/06/043/346536

ପ ୁ /971059 45 14 114ମହ ଦ ଇଦରିସ୍ ପି ଜୁମନ ସାହା OR/06/043/346620
ପ ୁ /971060 39 14 115ମହ ଦ ଇଲିୟାସ ପି ଜୁମନ ସା JTV2291151
ପ ୁ /971061 40 14 116ମହ ଦ ଇସାଏଲ ପି େମାବାରକ ସା JTV2291169
ୀ /971062 42 14 117ରାେବୟା ଖାତୁନ ପି ଜୁମନ ସା JTV2291177
ୀ /971063 38 14 118ଜରିନା ଖାତୁନ୍ ପି େମାକରମ ସା JTV2291185
ୀ /971064 34 14 119େସାଫିୟା ଖାତୁନ ପି ମହ ଦ ଜୁମନ୍ JTV2505352
ୀ /971065 32 14 120ସରବରି ଖାତୁନ ପି େମାବାରକ ସା XWP0444315

ପ ୁ /981066 51 14 121େସଖ୍ ଅଲିଜାନ୍ ପି ସକରୁ୍ ସା OR/06/043/346628
ପ ୁ /981067 48 14 122େସକ୍ ଉସମାନ ପି େସକ୍ ମନ୍ସରୁ ସା OR/06/043/346630
ପ ୁ /981068 32 14 123େସକ େଲାକମାନ ପି େସକ ମନସରୁ XWP0263251
ପ ୁ /981069 22 14 124େଶକ୍ ସିରାଜୁ ୀନ ପି ସମ୍ସରୁ ସା XWP0969311
ୀ /981070 33 14 125ୟାସିନ୍ େବଗମ୍ ସା େସକ ସଲୂତାନ XWP0275495
ୀ /981071 38 14 126ସାେଲହା େବଗମ ସା େଶଖ ଉସାନ XWP0209346
ୀ /981072 23 14 127ନଗମା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ େଲାକମାନ XWP0862649
ୀ /981073 72 14 128ସାହାରା ବିବି ସା ସକୁର ସା OR/06/043/346623
ୀ /981074 62 14 129େରାକିଆ ବିବି ସା ସମସରୁ OR/06/043/346627
ୀ /981075 42 14 130ସମିମା ବିବି ସା େଶଖ ଅଲିଜାନ XWP0209288

ପ ୁ /981076 45 14 131େଶକ୍ ଏରଫାନ ପି ସକରୁ ସା JTV2292795
ୀ /981077 40 14 132େରାସନ୍ ଜମିଲ୍ ସା େଶକ୍ ରହିମ୍ XWP0209585

ପ ୁ /981078 53 14 133େଶଖ୍ ରହିମ୍ ପି େଶଖ୍ ମକବୁଲ୍ JTV2505410
ପ ୁ /981079 40 14 134େସକ୍ ରିଆଜୁ ିନ୍ ପି େସଖ ସମ୍ସ ୁ ିନ JTV2293694
ପ ୁ /981080 82 14 135ମନସରୁ ସା ପି ଲାଲୁ ସା OR/06/043/346624
ପ ୁ /981081 34 14 136େସକ େସାଲତାନ ପି େସକ ମନସରୁ XWP0343707
ୀ /991082 40 14 137ଲବିଯାନ େବଗମ ପି ମନସରୁ ସା JTV2293314
ୀ /991083 40 14 138ସରୱରି େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ମନାନ୍ JTV2293330
ୀ /991084 31 14 139ତସଲିମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ XWP0343368
ୀ /991085 30 14 140ରେହନୁମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ XWP0343350
ୀ /991086 52 14 141ହଜିରା ବିବି ସା େଶଖ ଜହୁର OR/06/043/346502
ୀ /991087 38 14 142ରୁବିନା ବିବି ସା େଶଖ୍ େରେହମାନ XWP0209460
ୀ /991088 31 14 143ସମିର୍ଲା ଧାରା ବିବି ସା େଶଖ େମେହେରବାନ XWP0946897
ୀ /991089 29 14 144େସେହନା ସାହିଆରା ବିବି ସା େଶଖ ଇମରାନ XWP0946905

ପ ୁ /991090 47 14 145େଶଖ ଇମରାନ ପି େଶଖ ସକୁର ସା JTV2293348
ୀ /991091 33 14 146ଶମିର୍ଳା ଖାତୁନ ସା େଶଖ େସାେଲ ମାନ XWP0343665
ପ ୁ /991092 19 14 147କନୁୁ ମହା ୀ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମହା ୀ XWP1103563
ପ ୁ /991093 20 14 148ସିଧା  ମହାରଣା ପି ଭରତ କମୁାର ମହାରଣା XWP1084045
ପ ୁ /991094 49 14 149ଅବଦୁଲ ମନାନ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ OR/06/043/346635
ପ ୁ /991095 47 14 150ଅବଦୁଲ େମେହମଦୁ୍ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ୍ OR/06/043/346636
ପ ୁ /991096 41 14 151େଶଖ େମେହରବାନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ସକୁର JTV2290534
ପ ୁ /991097 44 14 152େସଖ ରେହମାନ ପି ସକୁର ସା JTV2293678
ପ ୁ /991098 20 14 153ଏସ େକ େଟୗସି  ରାଜା ପି ଅ ଲୁ ମନନ XWP1070192
ପ ୁ /991099 26 14 154ଅବଦୁଲ ରକିବ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ XWP0587998
ପ ୁ /991100 40 14 155େଶଖ େସାେଲମାନ ପି ମନସରୁ ସା JTV2340735
ପ ୁ /1001101 28 14 156ଅବଦୁଲ ଅବାସ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିମ XWP0457853
ପ ୁ /1001102 40 14 157ଅବ ଲୁ ଅଜିଜ ପି ଅବ ଲୁ ହାଫିଜ XWP0209411
ୀ /1001103 31 14 158ସବନମ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ XWP0571091
ୀ /1001104 29 14 159ଆଫିନ୍ େବଗମ ପି ସହୀଦ୍ ଖଁା XWP0726570
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ୀ /1001105 25 14 160ଆରଜୁ େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରାେଫା XWP1053982
ୀ /1001106 24 14 161ଅଜିଜା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ XWP0862706
ୀ /1001107 50 14 162ସରମିଲା ବିବି ସା େସକ ମଜିଦ OR/06/043/346042
ୀ /1001108 48 14 163େତହରିମା ବିବି ସା ଆବଦୁଲ ରଉଫ XWP1063619
ୀ /1001109 34 14 164ରୁକସାନା ବିବି ପି ଅବଦୁଲ୍ ସାଜିଦ୍ XWP0727081
ୀ /1001110 32 14 165ଅମରିନ୍ ବିବି ପି ସୟଦ ଖଁା JTV2505972

ପ ୁ /1001111 64 14 166ଅ ଲୁ ହାଫିଜ୍ ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ୍ JTV2291797
ପ ୁ /1001112 29 14 167େସକ ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ XWP0343509
ପ ୁ /1001113 25 14 168ସାକିର୍ ଖଁା ପି ସୟଦ୍ ଖଁା XWP0727214
ୀ /1001114 24 14 169ସାହାନାଜ୍ ଖାତୁନ୍ ପି ସୟିଦ୍ ଖଁା XWP0726596

ପ ୁ /1001115 27 14 170ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ପି ଅବଦୁଲ ରଉଫ XWP0457879
ପ ୁ /1001116 31 14 171ଅବ ଲୁ ମରୁସିଦ୍ ପି ଅବ ଲୁ ହାଫିକ XWP0209320
ୀ /1001117 26 14 172ୟାସମିନ୍ ପରୱିନ୍ ପି ସୟିଦ୍ ଖଁା XWP0726588

ପ ୁ /1001118 61 14 173ଅବଦୁଲ ରଉଫ ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ OR/06/043/346641
ପ ୁ /1001119 38 14 174ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ ପି ଅବଦୁଲ ହାଫିଜ JTV2292605
ପ ୁ /1011120 54 14 175େସକ୍ ଆସାକ୍ ପି େସକ୍ ବାବୁ OR/06/043/346645
ପ ୁ /1011121 61 14 176େସକ୍ ଅସରଫ ପି େସକ୍ ବାବୁ OR/06/043/347003
ୀ /1011122 34 14 177ଶତିାରା େବଗମ ପି େସକ୍ ଅସରଫ୍ XWP0726877
ୀ /1011123 30 14 178ନଗମା େବଗମ ପି େସକ୍ ଆସାକ୍ XWP0726687
ୀ /1011124 28 14 179ସବାନା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ଆସାକ ଅଲୀ XWP0726620

ପ ୁ /1011125 26 14 180େଶଖ୍ ମସୁରଫ୍ ପି େଶଖ୍ ଅସରଫ୍ XWP0726513
ପ ୁ /1021126 39 14 181େଶଖ୍ ଆଜାଦ ପି େଶଖ୍ ମ ୁ JTV2290914
ପ ୁ /1021127 62 14 182େସକ ଆଜାଦ ଅଲୀ ପି େସକ ମ ୁ JTV2293157
ପ ୁ /1021128 56 14 183େଶଖ୍ ଅମଜଦ ପି େଶଖ୍ ମ ୁ JTV2291508
ପ ୁ /1021129 31 14 184େଶଖ ଅସଫାକ ପି େଶଖ ଅମଜଦ XWP0209361
ୀ /1021130 38 14 185ରୁକସାନା େବଗମ ପି େଶଖ ଅମଜାଦ JTV2290898
ୀ /1021131 71 14 186ଜାଇତୁନ ବିବି ସା ମ ୁ ସା JTV1936707
ୀ /1021132 57 14 187ଅ ମୁା ବିବି ସା େସକ୍ ଆଯାଦ୍ OR/06/043/346650
ୀ /1021133 49 14 188ସମସନୁ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଅମଜଦ JTV2291474

ପ ୁ /1021134 32 14 189େଶଖ୍ ଏଜାଜ୍ ପି େଶଖ୍ ଆଜାଦ୍ JTV2505881
ପ ୁ /1031135 50 14 190େଶକ୍ ସାଦିକ୍ ଅଲୀ ପି େଶକ୍ ମ ରୁ ଅଲୀ JTV2292902
ପ ୁ /1031136 48 14 191େଶକ କାଦିର ଅଲୀ ପି େଶକ ମ ରୁ ଅଲୀ JTV2293496
ପ ୁ /1031137 45 14 192େଶକ ଜହର ଅଲୀ ପି େଶକ ମ ରୁ ଅଲୀ JTV2292910
ପ ୁ /1031138 37 14 193େସଖ ଅନୱର ଅଲି ପି େସଖ ମଞୁର ଅଲି JTV1951490
ୀ /1031139 34 14 194ରୁକସନା େବଗମ ସା େସକ ସାଦିକ ଅଲି XWP0571109
ୀ /1031140 31 14 195ଜହିରା େବଗମ ସା ଏସ େକ ଜହର ଅଲୀ XWP1070358
ୀ /1031141 69 14 196କଲୁସମୁ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ମ ରୁ ଅଲୀ JTV2292860
ୀ /1031142 23 14 197ୟାସୀନ େଡର୍ୗଶ ସା ଏସ େକ ଅନଵର ଅଲୀ XWP1070200
ୀ /1031143 28 14 198େସାହନା େପଵର୍ୀନ ସା ଅ ଲୁ ଇଜାଜ XWP1070366
ୀ /1041144 32 14 199ମିର ଅକତାର ଅଲୀ ପି ମିର ମକୁରୁ ଅଲୀ XWP0343624

ପ ୁ /1041145 31 14 200ମିର ଆକବର ଅଲୀ ପି ମିର ମକୁରୁ ଅଲୀ XWP0343608
ପ ୁ /1041146 30 14 201ମିର ଅଫସାର ଅଲୀ ପି ମିର ସକୁରୁ ଅଲୀ XWP0343491
ୀ /1041147 57 14 202ମମୁତାଯ ବିବି ସା ସକୁରୁ OR/06/043/346725
ୀ /1051148 58 14 203ମରିୟମ ବିବି ସା ରହିମ  OR/06/043/346495

ପ ୁ /1051149 24 14 204େସକ୍ କମରୁ ିନ୍ ପି େସକ୍ ରହିମ୍ XWP0726927
ପ ୁ /1051150 32 14 205େଶଖ୍ ନିଜାମଉ ିନ୍ ପି େଶଖ ରହିମ୍ XWP0209601
ୀ /1061151 75 14 206ଝୁମା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/346863

ପ ୁ /1061152 52 14 207ଶବିଚରଣ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/346864
ୀ /1061153 47 14 208କବିତା ଦାସ ସା ଶବିଚରଣ ଦାସ JTV2559706
ପ ୁ /1061154 45 14 209ନବକିେଶାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0556704
ୀ /1061155 37 14 210ସଜୁାତା ଦାସ ସା ନବ କିେଶାର ଦାସ XWP0006221
ୀ /1061156 26 14 211େସାନାଲୀ ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ XWP0726794
ପ ୁ /1061157 24 14 212ସନିୁଲ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ XWP0726802
ପ ୁ /1061158 23 14 213ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ସିବ ଚରଣ ଦାସ XWP1103597
ପ ୁ /1061159 20 14 214ସମିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ସିବଚରଣ ଦାସ XWP1103589
ପ ୁ /1071160 55 14 215ନବଘନ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା OR/06/043/346734
ପ ୁ /1071161 54 14 216ତିେଲାଚନ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା OR/06/043/346735
ୀ /1071162 54 14 217ଚ ନା ମହାରଣା ସା ଶବି ମହାରଣା OR/06/043/346733
ପ ୁ /1071163 50 14 218ନିବର୍ାଚନ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା OR/06/043/346736
ୀ /1071164 48 14 219ନିେବଦିତା ମହାରଣା ସା ନବଘନ ମହାରଣା OR/06/043/346737
ୀ /1071165 47 14 220ରୀନା ମହାରଣା ସା ତିେଲାଚନ ମହାରଣା OR/06/043/347067
ୀ /1071166 46 14 221ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ନିବର୍ାଚନ ମହାରଣା JTV2291722
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ୀ /1071167 33 14 222ଝୁନାଲତା ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା XWP0665653
ପ ୁ /1071168 30 14 223ଦୀପକ ମହାରଣା ପି ନବଘନ ମହାରଣା XWP0665810
ୀ /1071169 27 14 224େରାଜି ମହାରଣା ପି ନବଘନ ମହାରଣା XWP0588491
ୀ /1071170 26 14 225ଲିପିନା ମହାରଣା ପି ନବଘନ ମହାରଣା XWP0665570
ୀ /1071171 26 14 226ପିନୁଲତା ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା XWP0588483

ପ ୁ /1071172 25 14 227ଆେଲାକ ଚ  ମହାରଣା ପି ନବଘନ ମହାରଣା XWP0665448
ୀ /1071173 24 14 228ପ ୂ ିର୍ମା ମହାରଣା ପି ତିେଲାଚନ ମହାରଣା XWP0726679

ପ ୁ /1071174 23 14 229ପତୀକ୍ ମହାରଣା ପି ତେଲାଚନ ମହାରଣା XWP0807883
ପ ୁ /1071175 22 14 230ସଯୂଯ୍ର୍ସିକନୁ୍ ମହାରଣା ପି ନିବର୍ାଚନ ମହାରଣା XWP1005727
ପ ୁ /1071176 20 14 231ରିକନୁ୍ ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା XWP1144690
ୀ /1071177 19 14 232ପୀତି ସିହନ୍ା ମହାରଣା ପି ନିବର୍ ଚନା ମହାରଣା XWP1070374
ୀ /1081178 85 14 233ଓଷାରାଣୀ ଭ ସା ରାଧାନାଥ ଭ OR/06/043/346739

ପ ୁ /1081179 47 14 234େଦୖତାରୀ ଭ ପି ରାଧାନାଥ ଭ OR/06/043/346743
ୀ /1081180 41 14 235କା ନ ଭ ସା େଦୖତାରୀ ଭ JTV2705820

ପ ୁ /1081181 23 14 236ପରୁୁେଷା ମ ଭ ପି େଦୖତାରୀ ଭ XWP0807693
ପ ୁ /1081182 19 14 237ପବିତ ଭ ପି େଦୖତାରୀ ଭ XWP1103514
ପ ୁ /1091183 85 14 238କୃ ଚ  ଭ ପି ଭମର ଭ JTV2291276
ୀ /1091184 70 14 239ଟିକମ ଭ ସା କୃ ଚ  ଭ OR/06/043/346742
ୀ /1091185 44 14 240ଦୀନବ ୁ ଭ ପି କୃ  ଚ  ଭ JTV2291268
ୀ /1091186 44 14 241କାଳୀ ଭ ପି କୃ ଚ  ଭ XWP0280677
ୀ /1091187 38 14 242ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଭ ସା ଦୀନବ ୁ ଭ JTV2505923
ୀ /1091188 52 14 243ଗନୁ ଚ ତି ସା ହୃଷିେକଶ ଚ ତି JTV2291334
ୀ /1101189 63 14 244ଟୁନି ପଢିଆରୀ ସା ବାବାଜୀ ପଢିଆରୀ OR/06/043/346746

ପ ୁ /1101190 56 14 245ଛବି ପଢିଆରୀ ପି ବାବାଜୀ ପଢିଆରୀ OR/06/043/346754
ପ ୁ /1101191 24 14 246ନାରାୟଣ ପଢିଆରୀ ପି କବି  ପଢିଆରୀ XWP0862730
ୀ /1101192 50 14 247ସେୁଲାଚନା ପଢିହାରୀ ସା ନବିନ ପଢିହାରୀ OR/06/043/346759

ପ ୁ /1101193 47 14 248ନବିନ ପଢିହାରୀ ପି ବାବାଜି ପଢିହାରୀ OR/06/043/346762
ପ ୁ /1101194 36 14 249ମେନାର ନ ପଢିହାରୀ ପି ଛବି ପଢିହାରୀ JTV2706067
ପ ୁ /1101195 28 14 250ପଶା  ପଢିହାରୀ ପି ଛବି  ପଢିହାରୀ XWP0343814
ପ ୁ /1101196 25 14 251ପକାଶ ପଢିହାରୀ ପି ନବିନ ପଢିହାରୀ XWP0665372
ୀ /1101197 51 14 252ସଂଯକୁ୍ତା ପତିହାରୀ ସା କବି ପତିହାରୀ OR/06/043/346758

ପ ୁ /1111198 75 14 253ନିଶା ପଢିଆରୀ ପି ଧଡି ପଢିଆରୀ OR/06/043/346749
ୀ /1111199 64 14 254ର ନା ପଢିଆରୀ ସା ନିଶା ପଢିଆରୀ OR/06/043/346750

ପ ୁ /1111200 46 14 255ଟୁନାଚ  ପଢିଆରି ପି ନିଶା ପଢିଆରି JTV2292175
ୀ /1111201 41 14 256ନମିତା ପଢିଆରି ସା ଟୁନା ଚ  ପଢିଆରି JTV2292167
ୀ /1111202 32 14 257ସ ର୍ଲତା ପଢିଆରୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପଢିଆରୀ XWP0570952

ପ ୁ /1111203 25 14 258ରାଜା ପଢିଆରି ପି ସନାତନ ପଢିଆରି XWP0665406
ପ ୁ /1111204 23 14 259ରାହୁଲ ପଢିଆରୀ ପି ସନାତନ ପଢିଆରୀ XWP0862748
ପ ୁ /1111205 19 14 260ରାେକଶ ପଢ଼ିଆରୀ ପି ସନାତନ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1103605
ପ ୁ /1111206 52 14 261ସନାତନ ପଢିହାରୀ ପି ନିଶା ପଢିହାରୀ JTV2293090
ୀ /1111207 45 14 262ମମତା ପଢିହାରୀ ସା ସନାତନ ପଢିହାରୀ JTV2293280
ପ ୁ /1111208 40 14 263ପ ୂ ର୍ଚ  ପଢିହାରି ପି ନିଶାମଣି ପଢିହାରି JTV2291599
ପ ୁ /1121209 54 14 264ସକୁା  ପଢିଆରୀ ପି ମଷୁା ପଢିଆରୀ OR/06/043/346756
ପ ୁ /1121210 43 14 265ଶରତ ପଢିଆରୀ ପି ମଷୁା ପଢିଆରୀ OR/06/043/346026
ୀ /1121211 64 14 266ପେ ଇ ପଢିହାରୀ ସା ମଷୂା ପଢିହାରୀ OR/06/043/347071
ୀ /1121212 38 14 267ମିଲି ପଢିଆରି ସା ଭରତ ପଢିଆରୀ XWP0641001
ୀ /1121213 43 14 268କାଜଲ ପଢିହାରୀ ସା ସକୁା  ପଢିହାରୀ XWP0006247
ୀ /1121214 42 14 269ଜୟ ି ପଢିହାରୀ ସା ଶରତ ପଢିହାରୀ JTV2705861

ପ ୁ /1121215 26 14 270ସବୁାସ ପଢିହାରି ପି ସକୁା  ପଢିହାରି XWP0588400
ପ ୁ /1121216 24 14 271ନିବାସ ପଢିହାରି ପି ଶକୁା ି ପଢିହାରି XWP0807685
ୀ /1121217 37 14 272ଗୀତା ଳି ପଡିଆରୀ ସା ଶରତ ପଡିଆରୀ XWP0807727
ପ ୁ /1131218 31 14 273ରେମଶ ପଢିଆରୀ ପି କୃ ଚ  ପଢିଆରୀ XWP0209098
ୀ /1131219 60 14 274ପମିଳା ପଢିଆରୀ ସା କୃ ଚ  ପଢିଆରୀ OR/06/043/346752
ପ ୁ /1131220 35 14 275ମାନସ ପଢିହାରୀ ପି କୃ  ଚ  ପଢିହାରୀ JTV2705853
ୀ /1131221 28 14 276ରି ି  ପଢିଆରୀ ସା ମାନସ ପଢିଆରୀ XWP0726695
ପ ୁ /1131222 41 14 277େସାନାଲୀ େସନଗୁ ପି ସାସଣ୍କାେସେଖର େସନଗୁ XWP0881466
ପ ୁ /1141223 34 14 278ଅଜୟ ପଢିଆରୀ ପି ନୟନା ପଢିଆରୀ XWP0343228
ୀ /1141224 61 14 279ନୟନା ପଢିହାରୀ ସା ନେର  ପଢିହାରୀ OR/06/043/346765
ପ ୁ /1141225 40 14 280ରାେଜ  ପଢିହାରୀ ପି ନେର  ପଢିହାରୀ JTV2290633
ପ ୁ /1141226 27 14 281ବିଜୟ କମୁାର ପଢିହାରୀ ପି ନେର  ପଢିହାରୀ XWP0457382
ପ ୁ /1141227 27 14 282ସଂଜୟ ପଢିହାରୀ ପି ନେର  ପଢିହାରୀ XWP0457655
ୀ /1141228 25 14 283ପ ୁ ା ପଡିଆରୀ ପି ନେର  ପଡିଆରୀ XWP0807743
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ୀ /1151229 36 14 284ସଚିୁତା ପଢିଆରୀ ସା ରାେଜ  ପଢିଆରୀ XWP0726851
ୀ /1151230 34 14 285ବିଦୁଲତା ପଢିଆରୀ ସା ଅଜୟ ପଢିଆରୀ XWP0726844
ୀ /1151231 33 14 286ସମିୁତା ପଢିଆରି ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପଢିଆରି XWP0665901
ୀ /1151232 56 14 287ରମା ପଢିହାରୀ ସା ମେହ  ପଢିହାରୀ OR/06/043/346768

ପ ୁ /1151233 38 14 288ଅଭିମନଯ୍ ୁପଢିହାରୀ ପି ମେହ  ପଢିହାରୀ JTV2290609
ପ ୁ /1151234 69 14 289ସେୁର  କମୁାର ରାଉତ ପି ଫକିର ରାଉତ XWP0571158
ୀ /1151235 63 14 290ଜାନକୀ ରାଉତ ସା ସେୁର  କମୁାର ରାଉତ OR/06/047/184208

ପ ୁ /1161236 23 14 291ଦୁଃଶାସନ ପଢିଆରୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପଢିଆରୀ XWP0862698
ୀ /1161237 30 14 292ସଜୁାତା ପଢିଆରି ସା କିେଶାର ପଢିଆରି XWP0665893

ପ ୁ /1161238 25 14 293ସେରାଜ କମୁାର ପଢିଆରୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପଢିଆରୀ XWP0665463
ୀ /1161239 55 14 294ଟୁନି ପଢିହାରୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପଢିହାରୀ JTV2505501

ପ ୁ /1161240 34 14 295କିେଶାର ପଢିହାରି ପି ଲକି୍ଷଧର ପଢିହାରି JTV2706117
ପ ୁ /1171241 38 14 296ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2290641
ୀ /1171242 33 14 297ବନିତା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ XWP0571042

ପ ୁ /1171243 69 14 298ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ JTV2292274
ୀ /1171244 62 14 299ପତଯ୍ ୁ ମା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2292662

ପ ୁ /1171245 44 14 300ଦୀେନଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2292670
ପ ୁ /1171246 39 14 301ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2292233
ୀ /1171247 35 14 302ସେ ାଷି ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0807925
ୀ /1171248 31 14 303ପଦିନୀ ସାହୁ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0209056

ପ ୁ /1181249 81 14 304କୃ ଚ  େଜନା ପି ମଣି େଜନା OR/06/043/346777
ୀ /1181250 62 14 305ସରସତୀ େଜନା ସା କୃ ଚ  େଜନା OR/06/043/346778

ପ ୁ /1181251 60 14 306ଭା ର େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା XWP0006262
ପ ୁ /1181252 58 14 307ରାଜକିେଶାର େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା XWP1063627
ୀ /1181253 55 14 308ବାସ ି େଜନା ସା ଭା ର େଜନା OR/06/043/346775
ୀ /1181254 47 14 309ସାବିତି େଜନା ସା ରାଜକିେଶାର େଜନା JTV2290583

ପ ୁ /1181255 39 14 310ହଜାରି େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା JTV2290617
ୀ /1181256 32 14 311ପଜୂା େଜନା ସା ହଜାରୀ େଜନା XWP0457739
ୀ /1181257 22 14 312ସ ର୍ଲତା େଜନା ପି ରାଜକିେଶାର େଜନା XWP1053966

ପ ୁ /1181258 19 14 313ସି ାଥର୍  େଜନା ପି ରାଜ କିେଶାର େଜନା XWP1103472
ପ ୁ /1191259 60 14 314କାହନ୍  ୁେଜନା ପି ନାବ େଜନା OR/06/043/346781
ୀ /1191260 58 14 315ବିପନୁା େଜନା ସା କାହନ୍  ୁେଜନା OR/06/043/346782

ପ ୁ /1191261 30 14 316ମ ୁ େଜନା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ େଜନା XWP0209445
ୀ /1201262 58 14 317ସବୁାଶନିୀ ଦାଶ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ଦାଶ JTV1936764

ପ ୁ /1201263 37 14 318ପଭାତ ଦାଶ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାଶ XWP0807768
ୀ /1201264 34 14 319ସଷୁମା ଦାଶ ସା ପଭାତ ଦାଶ XWP0807750

ପ ୁ /1201265 32 14 320ସନୁୀଲ ପଧାନ ପି ସକୁା  ପଧାନ XWP0263285
ପ ୁ /1201266 31 14 321ଅନୀଲ ପଧାନ ପି ସକୁା  ପଧାନ XWP0275503
ପ ୁ /1201267 30 14 322ଅମୀୟ ପଧାନ ପି େହମ  ପଧାନ XWP0209031
ୀ /1201268 23 14 323ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ସନିୁଲ ପଧାନ XWP0862755

ପ ୁ /1201269 22 14 324ଚିନୟ ପଧାନ ପି ସରତ ପଧାନ XWP1103704
ୀ /1201270 77 14 325େସୗରୀ ପଧାନ ସା ହଟ ପଧାନ OR/06/043/346785

ପ ୁ /1201271 67 14 326େହମ  ପଧାନ ପି ବଟ ପଧାନ OR/06/043/346792
ପ ୁ /1201272 66 14 327ଶରତ ପଧାନ ପି ବଟ ପଧାନ OR/06/043/346790
ପ ୁ /1201273 57 14 328ସକୁା  ପଧାନ ପି ହଟ ପଧାନ OR/06/043/346786
ୀ /1201274 53 14 329ଅଳୀଲତା ପଧାନ ସା ସକୁା  ପଧାନ OR/06/043/346787
ୀ /1201275 53 14 330େରବତୀ ପଧାନ ସା ଶରତ ପଧାନ OR/06/043/346791
ୀ /1201276 48 14 331େସବତୀ ପଧାନ ସା େହମ  ପଧାନ OR/06/043/346793

ପ ୁ /1211277 63 14 332େକୖଳାସଚ  ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/346794
ୀ /1211278 60 14 333ଦୁଷ ି ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/043/346795
ୀ /1211279 45 14 334ବି ୁ ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ JTV2293702
ପ ୁ /1211280 40 14 335େହମ  ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ JTV2290674
ପ ୁ /1211281 31 14 336ରମାକା  ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ XWP0209189
ୀ /1211282 23 14 337ପ ୁ ା ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ XWP0862664
ପ ୁ /1221283 75 14 338ହରିହର ମହାରଣା ପି ସାନ  ମହାରଣା OR/06/043/346799
ପ ୁ /1221284 70 14 339ଭିକାରୀ ମହାରଣା ପି ସାନ  ମହାରଣା OR/06/043/346800
ପ ୁ /1221285 65 14 340ହୃଦାନ  ମହାରଣା ପି ସାନ  ମହାରଣା OR/06/043/346804
ୀ /1221286 62 14 341ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/043/346801
ପ ୁ /1221287 52 14 342େହମ  ମହାରଣା ପି ସାନ  ମହାରଣା JTV2292654
ୀ /1221288 50 14 343ଛବି ମହାରଣା ସା ହୃଦାନ  ମହାରଣା OR/06/043/346806
ପ ୁ /1221289 38 14 344ମେନାଜ ମହାରଣା ପି ଭିକାରି ମହାରଣା JTV2290559
ପ ୁ /1221290 33 14 345ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା XWP0457713
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ୀ /1221291 28 14 346ନମିତା ମହାରଣା ପି ହୃଦାନ  ମହାରଣା XWP0726562
ପ ୁ /1221292 25 14 347ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି ହୃଦାନ  ମହାରଣା XWP0665471
ପ ୁ /1221293 25 14 348ଲି ରାଜ ମହାରଣା ପି ରାଜୁ ମହାରଣା XWP0665513
ପ ୁ /1221294 67 14 349ରାଜୁ ମହାରଣା ପି ସାନ  ମହାରଣା OR/06/043/346802
ୀ /1221295 56 14 350ମଂଜୁ ମହାରଣା ସା ରାଜୁ ମହାରଣା OR/06/043/346803
ୀ /1231296 79 14 351ପାଲୁଣି ମହାରଣା ସା ପରିକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/346808

ପ ୁ /1231297 53 14 352ସକୁା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ପରିକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/346810
ପ ୁ /1231298 51 14 353ସରୁଥ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପରିକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/346811
ୀ /1231299 43 14 354କୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ସରୁଥ କମୁାର ମହାରଣା JTV2291573
ୀ /1231300 41 14 355ରୁକଣି ମହାରଣା ସା ସକୁା  ମହାରଣା OR/06/043/346813

ପ ୁ /1231301 29 14 356ସି ାଥର୍  କମୁାର ମହାରଣ ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା XWP0343632
ପ ୁ /1231302 27 14 357ଶବିଦ  ମହାରଣା ପି ସକୁା  ମହାରଣା XWP0457432
ୀ /1231303 20 14 358େସାନାଲି ମହାରଣା ପି ସରୁଥ ମହାରଣା XWP1144757
ୀ /1231304 50 14 359ଟୁକନୁୀ ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା OR/06/043/346812

ପ ୁ /1231305 29 14 360ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ମହାରଣା ପି ସକୁା  କମୁାର ମହାରଣା XWP0344002
ୀ /1241306 85 14 361ମନୀ ମହାରଣା ସା ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/346815

ପ ୁ /1241307 58 14 362ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/346816
ୀ /1241308 55 14 363ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା OR/06/043/346817

ପ ୁ /1241309 52 14 364ଭରତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/346814
ୀ /1241310 48 14 365ହରପିୟା ମହାରଣା ସା ଭରତ ମହାରଣା JTV2291235

ପ ୁ /1241311 34 14 366ସ ୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶରତ ମହାରଣା JTV2505154
ୀ /1241312 27 14 367ଅଲିଭା ମହାରଣା ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP1144542

ପ ୁ /1241313 22 14 368ପଶା  ମହାରାଣା ପି ଭରତ ମହାରାଣା XWP0969337
ପ ୁ /1241314 32 14 369ରାଜୀବ ମହାରଣା ପି ଶରତ ମହାରଣା XWP0209262
ପ ୁ /1241315 27 14 370ସଶୁା  ମହାରଣା ପି ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା XWP0344010
ପ ୁ /1251316 88 14 371ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା ପି ପନୁାନ  େଜନା OR/06/043/346819
ୀ /1251317 19 14 372ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ଯଗନନ୍ ାଥ େଜନା XWP1194927

ପ ୁ /1251318 63 14 373ରେମଶଚ  େଜନା ପି ଯଗନନ୍ ାଥ େଜନା OR/06/043/346826
ୀ /1251319 61 14 374େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େଜନା ସା ରେମଶ େଜନା XWP1208214

ପ ୁ /1251320 40 14 375ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା JTV2706091
ପ ୁ /1251321 39 14 376ସକୁେଦବ େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା JTV2293421
ୀ /1251322 35 14 377ଲିଲିମା େଜନା ସା ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା XWP0280750
ୀ /1251323 34 14 378ମ ଲୁତା େଜନା ସା ଶକୁେଦବ େଜନା XWP0343533

ପ ୁ /1251324 56 14 379ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତରାୟ XWP0665679
ୀ /1251325 53 14 380ସବିତା ରାଉତରାୟ ସା ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0665877

ପ ୁ /1251326 24 14 381ପଶାନଜିତ୍ ରାଉତରାୟ ପି ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0807875
ୀ /1261327 74 14 382ବିଦୁଲତା େଜନା ସା ନେର  େଜନା OR/06/043/346823

ପ ୁ /1261328 55 14 383େହମ  କମୁାର େଜନା ପି ନେର  େଜନା OR/06/043/548330
ୀ /1261329 48 14 384ବିେନାଦିନି େଜନା ସା େହମ  େଜନା XWP0006270

ପ ୁ /1261330 41 14 385ସମୁ  କମୁାର େଜନା ପି ନେର  େଜନା JTV2292092
ପ ୁ /1261331 29 14 386ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ନେର  ନାଥ େଜନା XWP0344093
ପ ୁ /1271332 80 14 387ରଘନୁାଥ େଜନା ପି ବା ାନିଧି େଜନା OR/06/043/346824
ୀ /1271333 73 14 388କମଳା େଜନା ସା ରଘନୁାଥ େଜନା OR/06/043/346825

ପ ୁ /1271334 55 14 389ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା OR/06/043/346829
ପ ୁ /1271335 52 14 390ନିର ନ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା OR/06/043/346832
ୀ /1271336 51 14 391ବୀଣା େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା XWP0779249

ପ ୁ /1271337 50 14 392ରାଜକିେଶାର େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା XWP0115030
ୀ /1271338 47 14 393ସବିତା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା OR/06/043/347074
ୀ /1271339 44 14 394ବନୀତା େଜନା ସା ରାଜକିେଶାର େଜନା XWP0432005
ପ ୁ /1271340 28 14 395ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0343376
ୀ /1271341 22 14 396ସେ ାସୀ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP1005206
ୀ /1271342 21 14 397ଲିପୀପ ୁ ା େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା XWP1005222
ପ ୁ /1271343 19 14 398ସତଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା XWP1103498
ପ ୁ /1281344 98 14 399ଧବୃଚରଣ େଜନା ପି ଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/346834
ୀ /1281345 84 14 400କୁ ଳା େଜନା ସା ଧବୃ େଜନା OR/06/043/347051
ପ ୁ /1281346 60 14 401ଅେବାଧ େଜନା ପି ଧବୃ େଜନା OR/06/043/346838
ୀ /1281347 55 14 402ମାତା େଜନା ସା ଅେବାଧ େଜନା OR/06/043/346837
ୀ /1281348 26 14 403ସରସତୀ େଜନା ପି ଅଭୟ େଜନା XWP0726505
ପ ୁ /1281349 33 14 404ହରିହର ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ XWP0571018
ପ ୁ /1281350 30 14 405ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ XWP0570986
ପ ୁ /1291351 62 14 406ଅେଲଖ ଖଟୁଆ ପି ବ ାଳି ଖଟୁଆ OR/06/043/346841
ପ ୁ /1291352 61 14 407େଗାେଲଖ ଖଟୁଆ ପି ବ ାଳି ଖଟୁଆ OR/06/043/347066
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ୀ /1291353 55 14 408େଖାଲଣା ଖଟୁଆ ସା େଗାେଲଖ ଖଟୁଆ OR/06/043/346844
ୀ /1291354 50 14 409ନୟନା ଖଟୁଆ ସା ଅେଲଖ ଖଟୁଆ JTV2292142

ପ ୁ /1291355 33 14 410ପଶା  ଖଟୁଆ ପି େଗାେଲଖ ଖଟୁଆ XWP0343996
ପ ୁ /1291356 33 14 411ସଶୁା  ଖଟୁଆ ପି େଗାେଲଖ ଖଟୁଆ JTV2506178
ୀ /1291357 32 14 412ଶାବଣୀ ଖଟୁଆ ସା ପଶା  ଖଟୁଆ XWP0343988

ପ ୁ /1291358 31 14 413ସେ ାଷ ଖଟୁଆ ପି ଅେଲଖ ଖଟୁଆ XWP0209171
ୀ /1291359 27 14 414ଗୀତା ଳୀ ଖଟୁଆ ସା ସେ ାଷ ଖଟୁଆ XWP0726471

ପ ୁ /1291360 27 14 415ମାନସ ଖଟୁଆ ପି ଅେଲଖ ଖଟୁଆ XWP0457846
ପ ୁ /1291361 21 14 416ପକାଶ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଅେଲଖ ଖଟୁଆ XWP1070184
ୀ /1301362 54 14 417ନିର ନ େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା JTV2293579
ୀ /1301363 49 14 418ସସିତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା JTV2293538

ପ ୁ /1301364 28 14 419ପଭ ନ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0343673
ପ ୁ /1301365 25 14 420ପଦିପ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0726893
ପ ୁ /1301366 54 14 421ରବି  ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/346850
ପ ୁ /1301367 33 14 422ସଜିୁତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV2506210
ପ ୁ /1301368 32 14 423ସାଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV2505964
ପ ୁ /1301369 29 14 424ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ XWP0343905
ୀ /1301370 27 14 425ବ ିତା ସାହୁ ସା ସଜିୁତ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP0807651
ୀ /1301371 23 14 426ସଂଗୀତା ସାହ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ XWP0957324
ୀ /1301372 75 14 427ତପୀ ସାହୁ ସା ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/346847

ପ ୁ /1301373 58 14 428ସନାତନ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/346848
ୀ /1301374 53 14 429ତିେଳା ମା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ OR/06/043/346849
ୀ /1301375 50 14 430ମିନତୀ ସାହୁ ସା ରବୀ  ସାହୁ OR/06/043/346851

ପ ୁ /1301376 47 14 431ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ JTV2292555
ୀ /1301377 45 14 432ଜୟ ି ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ JTV2293546

ପ ୁ /1311378 36 14 433ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ XWP0587840
ୀ /1311379 33 14 434ଅ ନା ଦାସ ସା ପକାଶ କମୁାର ଦାସ XWP0587857

ପ ୁ /1311380 27 14 435ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0457804
ୀ /1311381 24 14 436ସଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0807735

ପ ୁ /1311382 54 14 437ହେରକୃ  ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/347008
ୀ /1311383 50 14 438ଅନିମା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/043/346977
ୀ /1321384 22 14 439େସାନାଲୀ େଜନା ସା କିଶାନ କମୁାର ଦାସ XWP1103613

ପ ୁ /1321385 52 14 440ଗତିକୃ  ମଲିକ ପି ଭମର ମଲିକ OR/06/043/346857
ୀ /1321386 46 14 441ସ ଯ୍ାରାଣି ମଲିକ ସା ଗତିକୃ  ମଲିକ OR/06/043/347000

ପ ୁ /1321387 25 14 442କିଷନ କମୁାର ମଲିକ୍ ପି ଗତିକୃ  ମଲିକ୍ XWP0726760
ୀ /1331388 60 14 443ସତଯ୍ଭାମା ମଳିକ ସା କରୁଣାକର ମଳିକ OR/06/043/346861

ପ ୁ /1331389 42 14 444େଭାଳାନାଥ ମଲିକ ପି କରୁଣାକର ମଲିକ JTV2293488
ପ ୁ /1331390 37 14 445ବିଶନାଥ ମଲିକ ପି କରୁଣାକର ମଲିକ JTV2505436
ୀ /1331391 31 14 446ନମିତା ମଲିକ୍ ସା ବିଶନାଥ ମଲିକ୍ XWP0726810
ୀ /1331392 39 14 447ଲକ୍ଷିପିୟା ମଲିକ ସା େଭାଳାନାଥ ମଲିକ XWP0343384

ପ ୁ /1341393 64 14 448ନିର ନ ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଚରଣ ଦାସ JTV2339745
ୀ /1341394 51 14 449ସଭୁଦା ଦାଶ ସା ନିର ନ ଦାଶ JTV2712032

ପ ୁ /1341395 30 14 450ମାନସ ର ନ ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ XWP0280800
ୀ /1341396 28 14 451ସଜୁାତା ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ XWP0726901

ପ ୁ /1341397 92 14 452େଗାେଲଖ ପରିଡା ପି ସତଯ୍ବାଦି ପରିଡା OR/06/043/346866
ୀ /1341398 82 14 453କ୍ଷୀେରାଦମଣି ପରିଡା ସା େଗାେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/346867

ପ ୁ /1341399 58 14 454ତିେଲାଚନ ପରିଡା ପି େଗାଲଖ ପରିଡା OR/06/043/346868
ୀ /1341400 50 14 455ଗାୟତୀ ପରିଡା ସା ତିେଲାଚନ ପରିଡା OR/06/043/347053
ୀ /1341401 27 14 456ଆଲିଶା ପରିଡା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡା XWP0571000
ପ ୁ /1341402 23 14 457ଅଦଯ୍ାଶା ପରିଡ଼ା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡ଼ା XWP1103555
ୀ /1341403 23 14 458ଆଦଯ୍ାଶା ପରିଡା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡା XWP1053941
ପ ୁ /1341404 22 14 459ଆୟୁଷ ପରିଡା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡା XWP1053958
ପ ୁ /1341405 22 14 460ଅଯଶୁ ପରିଡ଼ା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡ଼ା XWP1103647
ପ ୁ /1351406 72 14 461କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦାସ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାସ JTV2292258
ପ ୁ /1351407 70 14 462ଲକ୍ଷିଧର ଦାସ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାସ JTV2706083
ପ ୁ /1351408 68 14 463ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାସ XWP0535443
ୀ /1351409 62 14 464ଶା ିଲତା ଦାସ ପି େଗାକଳୁା ନ  ଦାସ XWP0431999
ୀ /1351410 62 14 465ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷିଧର ଦାସ JTV2706448
ୀ /1351411 62 14 466ସ କୁ୍ତା ଦାସ ପି େଗାକଳୁା ନ  ଦାସ OR/06/043/346889
ୀ /1351412 58 14 467ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଦାସ OR/06/043/346886
ୀ /1351413 57 14 468େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ OR/06/043/346890
ପ ୁ /1351414 56 14 469ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ ପି େଗାକଳୁା ନ  ଦାସ OR/06/043/346891
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ୀ /1351415 40 14 470ଏଲିନା ଦାସ ପି ଲକି୍ଷଧର ଦାସ JTV2705879
ପ ୁ /1351416 39 14 471ଚିନୟ ଦାସ ପି ଲକି୍ଷଧର ଦାସ XWP0556720
ୀ /1351417 38 14 472ବନିତା ଦାସ ସା ଶଶିରି ଦାସ JTV2705929

ପ ୁ /1351418 38 14 473ରଣଜିତ ଦାସ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦାସ XWP0280743
ୀ /1351419 36 14 474ବନେଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ଦାସ XWP0343244
ୀ /1351420 35 14 475ରଶିେରଖା ଦାସ ସା ରଣଜିତ ଦାସ XWP0343921
ୀ /1351421 35 14 476ରାଇନା ଦାସ ପି ଲକି୍ଷଧର ଦାସ JTV2706422

ପ ୁ /1351422 34 14 477ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP0343194
ପ ୁ /1351423 33 14 478ବିଶଜିତ୍ ଦାସ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦାସ XWP0115022
ୀ /1351424 33 14 479େମାନାଲିସା ଦାସ ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ଦାସ XWP0343681

ପ ୁ /1351425 33 14 480ଦିବଯ୍ଶୀ ବଳଭଦ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP0343186
ୀ /1351426 95 14 481ହାଡି େଦଇ ସା େଗାକଳୁାନ  ଦାସ OR/06/043/346884
ୀ /1351427 27 14 482ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମଲିକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP1144476
ୀ /1361428 80 14 483ରାଧା େବେହରା ସା ନାବ େବେହରା OR/06/043/346894

ପ ୁ /1361429 49 14 484ମ ରାଜ େବେହରା ପି ନାବ େବେହରା XWP0779256
ୀ /1361430 44 14 485ରାଣୀ େବେହରା ସା ମ ରାଜ େବେହରା JTV2293462

ପ ୁ /1381431 70 14 486େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/346898
ୀ /1381432 63 14 487େରଣବୁାଳା ମହାରଣା ସା େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/346899

ପ ୁ /1381433 40 14 488ରାଖାଲ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା JTV2706471
ୀ /1381434 39 14 489ଆରତୀ ମହାରଣା ସା ରାଖାଲ ମହାରଣା XWP0726661

ପ ୁ /1381435 34 14 490ରୁଦାକ୍ଷ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା JTV2505766
ୀ /1381436 35 14 491ଗାୟତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା JTV2505717
ୀ /1391437 70 14 492ଉଷା ଦାସ ସା ଧମର୍ାନ  ଦାସ JTV2293587

ପ ୁ /1391438 49 14 493ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ JTV2339778
ୀ /1391439 40 14 494କମୁ୍କମୁ ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ JTV2559730
ୀ /1391440 19 14 495େସାହୀନୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ XWP1103662

ପ ୁ /1401441 60 14 496ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ମଧ ୁଦାସ JTV2292712
ୀ /1401442 55 14 497ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ JTV2292720
ୀ /1401443 29 14 498ରତନ୍ପଭା ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ XWP0343434

ପ ୁ /1401444 26 14 499ରାେକଶ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ XWP0587980
ପ ୁ /1401445 80 14 500ରାଜକିେଶାର ମଳିକ ପି ଫଗ ୁମଳିକ OR/06/043/346879
ୀ /1411446 69 14 501ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ପି ପ ାନନ ମହାରଣା OR/06/043/346901

ପ ୁ /1411447 49 14 502ପକାଶ ମହାରଣା ପି ପ ାନନ ମହାରଣା JTV2292621
ୀ /1411448 39 14 503ସବିତା ମହାରଣା ସା ବିକାଶ ମହାରଣା XWP0556324

ପ ୁ /1411449 46 14 504ବିକାଶ ମହାରଣା ପି ପ ାନନ ମହାରଣା OR/06/043/346909
ୀ /1411450 45 14 505ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ପକାଶ ମହାରଣା JTV2292613

ପ ୁ /1411451 39 14 506ଆଭାସ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ ାନନ ମହାରଣା JTV2291912
ପ ୁ /1411452 34 14 507ପଭାସ ମହାରଣା ପି ପ ାନନ ମହାରଣା JTV2292852
ୀ /1411453 29 14 508ସତିୃସଧୁା ମହାରଣା ସା ପଭାସ ମହାରଣା XWP0571059
ୀ /1421454 73 14 509ନିଶାେଦଇ ଓଝା ସା ଦୁଃଶାସନ ଓଝା OR/06/043/346903

ପ ୁ /1421455 58 14 510ବସ  ଓଝା ପି ଦୁଃଶାସନ ଓଝା OR/06/043/346906
ପ ୁ /1421456 56 14 511ସକୁା  ଓଝା ପି ଦୁଃଶାସନ ଓଝା OR/06/043/346907
ୀ /1421457 50 14 512ଲକ୍ଷନ୍ୀ ଓଝା ସା ବସ  ଓଝା JTV2293520
ୀ /1421458 45 14 513େଦବକୀ ଓଝା ସା ସକୁା  ଓଝା JTV2293454

ପ ୁ /1421459 38 14 514ସନାତନ ଓଝା ପି ଦୁଃଶାସନ ଓଝା XWP0343558
ୀ /1421460 29 14 515ଅ ଳୀ ଓଝା ସା ସନାତନ ଓଝା XWP0726976
ୀ /1431461 75 14 516ରୁେପଇ େଦଇ ସା ନିଶାମଣି ଓଝା OR/06/043/346905

ପ ୁ /1431462 46 14 517ଲି ରାଜ ଓଝା ପି ନିଶାମଣି ଓଝା OR/06/043/346910
ପ ୁ /1431463 43 14 518ନିର ନ ଓଝା ପି ନିସାମଣି ଓଝା JTV2293637
ୀ /1431464 42 14 519ବିଦଯ୍ଲୁତା ଓଝା ସା ଲି ରାଜ ଓଝା XWP0343335
ପ ୁ /1431465 41 14 520ଗ ାଧର ଓଝା ପି ନିଶାମଣୀ ଓଝା JTV2290955
ୀ /1431466 35 14 521ଧତିୃ ଓଝା ସା ଗ ାଧର ଓଝା XWP0343939
ୀ /1431467 33 14 522ମାମିନା ଓଝା ସା ନିର ନ ଓଝା YVY0064964
ୀ /1441468 71 14 523ଚ ା ମହାରଣା ସା ବଂଶଧିର ମହାରଣା OR/06/043/346912
ୀ /1441469 47 14 524ବିନତୀ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା XWP0209635
ୀ /1451470 39 14 525ଅ ଳୀ େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା XWP0457440
ୀ /1451471 73 14 526େଗାଲାପ ମହାକଡୁ ସା ଇଶର ମହାକଡୁ OR/06/043/346915
ପ ୁ /1451472 50 14 527ଗେତଶର ମହାକଡୁ ପି ଈଶର ମହାକଡୁ OR/06/043/346916
ୀ /1451473 34 14 528ପାକନ ମହାକଡୁ ସା ଗେଣଶର ମହାକଡୁ JTV2291342
ୀ /1461474 90 14 529ଉମା େବେହରା ସା ଯତନା େବେହରା OR/06/043/346919
ୀ /1461475 80 14 530େପମଲତା େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା OR/06/043/346917
ୀ /1461476 58 14 531େହମଲତା େବେହରା ସା ଧେୁଳଶର େବେହରା OR/06/043/346920
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ପ ୁ /1461477 54 14 532କଳୁମଣୀ େବେହରା ପି ଯତନା େବେହରା OR/06/043/346923
ପ ୁ /1461478 51 14 533ଲି ରାଜ େବେହରା ପି ଯତନା େବେହରା OR/06/043/346924
ୀ /1461479 49 14 534କନକଲତା େବେହରା ସା କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/043/346925
ୀ /1461480 48 14 535କମୁଦିୁନି େବେହରା ସା ଲକି୍ଷଧର େବେହରା XWP0343137

ପ ୁ /1461481 46 14 536ସକୁା  େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା OR/06/043/346927
ୀ /1461482 44 14 537ସସିତା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା JTV2293660
ୀ /1461483 44 14 538ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା XWP0457978
ୀ /1461484 41 14 539େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ଲି ରାଜ େବେହରା OR/06/043/346926

ପ ୁ /1461485 40 14 540ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା JTV2339711
ପ ୁ /1461486 34 14 541ମରୁଲି ଧର େବେହରା ପି କି୍ଷେରାଦ େବେହରା XWP0006320
ପ ୁ /1461487 30 14 542ଭରତ ଚ  େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା XWP0457747
ପ ୁ /1461488 30 14 543ସନାତନ େବେହରା ପି ଧେୂଳଶର େବେହରା XWP0457564
ପ ୁ /1461489 26 14 544େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା XWP0665380
ପ ୁ /1461490 24 14 545ସଜିୁଲ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା XWP0807677
ପ ୁ /1461491 24 14 546ମେନାଜ େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା XWP1053818
ପ ୁ /1461492 24 14 547ସବୁାସ େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା XWP1053826
ୀ /1461493 36 14 548ପମିଳା ପେଲଇ ସା ନିଖିଲ କମୁାର ଦାଶ XWP0588384
ୀ /1471494 80 14 549ରବିନା େବେହରା ସା ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/346929

ପ ୁ /1471495 57 14 550କ ରୁୀ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/346930
ୀ /1471496 50 14 551ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/043/346931

ପ ୁ /1471497 48 14 552ପାଣକୃ  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା XWP0444331
ୀ /1471498 38 14 553ଝୁନା େବେହରା ସା ପାଣକୃ  େବେହରା XWP0457705
ୀ /1471499 28 14 554ମାମିନା େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା XWP0457648
ୀ /1471500 25 14 555ସମିୁନା େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା XWP0726729

ପ ୁ /1471501 24 14 556ର ନ େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା XWP0726711
ପ ୁ /1471502 20 14 557ନିର ନ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା XWP1144591
ପ ୁ /1481503 70 14 558ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା ପି ଆନ  ମହାରଣା JTV2293181
ୀ /1481504 60 14 559େବ ୁଲି ମହାରଣା ସା ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା OR/06/043/346935

ପ ୁ /1491505 82 14 560ପରମାନ  ମହାରଣା ପି ଉ ବ ମହାରଣା OR/06/043/346950
ୀ /1491506 76 14 561କା ନ ମହାରଣା ସା ପରମାନ  ମହାରଣା OR/06/043/346951
ୀ /1491507 38 14 562ବାେ ଶରୀ ମହାରଣା ପି ପରମାନ  ମହାରଣା XWP0726869

ପ ୁ /1501508 67 14 563େକୖଳାସ ଚ  ମହାରଣା ପି ବୁ ି ମହାରଣା OR/06/043/346940
ୀ /1501509 61 14 564ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା OR/06/043/346939
ୀ /1501510 60 14 565ନିରୁପମା ମହାରଣା ସା େକୖଳାସ ମହାରଣା OR/06/043/346941

ପ ୁ /1501511 56 14 566ନିର ନ ମହାରଣା ପି ବୁ ି ମହାରଣା OR/06/043/346942
ୀ /1501512 48 14 567େଗାଲାପ ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/346943

ପ ୁ /1501513 42 14 568ସବୁାସ ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ମହାରଣା JTV2292001
ପ ୁ /1501514 41 14 569ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2291219
ପ ୁ /1501515 38 14 570ସେୁରଶ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2291730
ପ ୁ /1501516 36 14 571ଚ ନ ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହାରଣା JTV2505758
ୀ /1501517 29 14 572ମାମିନା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା XWP0665554
ପ ୁ /1501518 24 14 573ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ନିରଞନ ମହାରଣା XWP0807792
ୀ /1501519 28 14 574ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ସବୁାସ ମହାରଣା XWP0571075

ପ ୁ /1501520 27 14 575ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା XWP0571141
ପ ୁ /1511521 72 14 576ପହଲି ମହାରଣା ପି ନିଧି ମହାରଣା OR/06/043/346944
ୀ /1511522 63 14 577ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ପହଲି ମହାରଣା OR/06/043/346945

ପ ୁ /1511523 40 14 578ସଶୁା  ମହାରଣା ପି ପହଲି ମହାରଣା JTV2291748
ୀ /1511524 38 14 579ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ପି ପହାଦ ମହାରଣା JTV2291763
ୀ /1511525 32 14 580ସମିୁତା ମହାରଣା ପି ପହଲି ମହାରଣା XWP0457473
ୀ /1511526 31 14 581ସିତା ମହାରଣା ପି ପହଲି ମହାରଣା XWP0457465
ୀ /1521527 82 14 582ସାବିତୀ ମହାରଣା ସା ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/043/346947
ପ ୁ /1521528 55 14 583ନିଳମଣି ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/043/346953
ୀ /1521529 48 14 584ମିନା ମହାରଣା ସା ନିଳମଣି ମହାରଣା OR/06/043/346955
ୀ /1521530 26 14 585ମମତା ମହାରଣା ପି ନିଳମଣୀ ମହାରଣା XWP0726554
ୀ /1521531 25 14 586ମଧସିୁତା ମହାରଣା ପି ନିଳମଣୀ ମହାରଣା XWP0726547
ପ ୁ /1521532 22 14 587ର ନ ମହାରଣା ପି ନିଳମଣି ମହାରଣା XWP1103688
ୀ /1531533 58 14 588ସଭୁଦା ମହାରଣା ସା ଗେଣଶର ମହାରଣା OR/06/043/346960
ପ ୁ /1531534 54 14 589ହରିହର ମହାରଣା ପି ଅନାଦି ମହାରଣା OR/06/043/346961
ୀ /1531535 50 14 590ସଂଜୁକ୍ତା ମହାରଣା ସା ହରିହର ମହାରଣା JTV2291532
ପ ୁ /1531536 40 14 591ସଂଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା JTV2291581
ପ ୁ /1531537 35 14 592ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା JTV2505709
ପ ୁ /1531538 24 14 593େସୗମଯ୍ ର ନ ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା XWP0726836
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ପ ୁ /1531539 23 14 594ରମଯ୍ ରଞନ ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା XWP0807644
ୀ /1531540 23 14 595ସମିୁତା ମହାରଣା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP0862623

ପ ୁ /1531541 65 14 596ଗେଣଶ୍ଵର ମହାରଣା ପି ବାବୁ ମହାରଣା OR/06/043/346959
ୀ /1531542 39 14 597ସେୁ ସନ୍ା ମହାରଣା ସା ଭଗବାନ ମହାରଣା XWP0457697
ୀ /1531543 34 14 598ସତିୃ ମହାରଣା ସା ସ ୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP0571067
ୀ /1541544 62 14 599ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା କାଳ ି ମହାରଣା OR/06/043/346964

ପ ୁ /1541545 44 14 600ଅମିର ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା JTV2290666
ୀ /1541546 37 14 601ଚିନୟୀ ମହାରଣା ସା ଅମୀର ମହାରଣା XWP0807701

ପ ୁ /1551547 50 14 602ସନାତନ ମହାରଣା ପି ଦିଜବର ମହାରଣା OR/06/043/346967
ୀ /1551548 48 14 603କବିତା ମହାରଣା ସା ସନାତନ ମହାରଣା JTV2291920

ପ ୁ /1561549 77 14 604ଠୁକରୁୀ ମହାରଣା ପି ନିଧି ମହାରଣା OR/06/043/346968
ୀ /1561550 70 14 605େହମଲତା ମହାରଣା ସା ଠୁକରୁୀ ମହାରଣା OR/06/043/346969

ପ ୁ /1561551 38 14 606ମାନସ ମହାରଣା ପି ଠୁକରୁୀ ମହାରଣା JTV2291714
ୀ /1561552 23 14 607ଚିନୟୀ ମହାରଣା ସା ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା XWP0862771
ୀ /1571553 75 14 608େଧାଇ ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା OR/06/043/346971

ପ ୁ /1571554 66 14 609ଦିଜରାଜ ନାୟକ ପି କ ରୁୀ ନାୟକ JTV2293298
ୀ /1571555 58 14 610ବନିତା ନାୟକ ସା ଦିଜରାଜ ନାୟକ XWP0630152

ପ ୁ /1571556 39 14 611ନିରଂଜନ ନାୟକ ପି ଦିଜରାଜ ନାୟକ XWP0006346
ପ ୁ /1581557 50 14 612ରବୀ  େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା XWP0556738
ୀ /1581558 45 14 613ରମା େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା JTV2705804
ୀ /1581559 28 14 614ରଶିତା େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0665927

ପ ୁ /1581560 25 14 615ତରଣୀ େସନ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0726828
ପ ୁ /1591561 68 14 616କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ପରୁ ମ ନାୟକ JTV2292951
ୀ /1591562 58 14 617ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ JTV2290542

ପ ୁ /1591563 36 14 618ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ JTV2705937
ପ ୁ /1601564 56 14 619ପରମାନ  ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ JTV2290427
ୀ /1601565 50 14 620େରଣକୁା ନାୟକ ସା ପରମାନ  ନାୟକ JTV2292761

ପ ୁ /1601566 21 14 621ପଥୃୀରାଜ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ XWP0971697
ପ ୁ /1611567 64 14 622ପସନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ ପି କାନୁନ୍େଗା ଦିବଯ୍ସିଂହ ମହାପାତ XWP0640995
ପ ୁ /1611568 58 14 623ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ ପି ଚି ାମଣି ମହାପାତ JTV2293199
ୀ /1611569 51 14 624ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ ସା ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ JTV2290526

ପ ୁ /1611570 36 14 625ପେଦାଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ XWP1084037
ୀ /1611571 30 14 626ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ XWP0571166
ୀ /1611572 26 14 627ରାଜଶୀ ମହାପାତ ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ XWP0587972

ପ ୁ /1611573 22 14 628ସତଯ୍ ର ନ ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ XWP0878884
ୀ /1611574 61 14 629ଆଶାଲତା ମହାପାତ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ XWP0643098
ୀ /1611575 37 14 630ପତଯ୍ାଶା ମହାପାତ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ XWP0641019

ପ ୁ /1621576 70 14 631ଦୀନମଣି ମାହାନା ପି ଅନାଦି ମାହାନା XWP0163386
ୀ /1621577 58 14 632ସରୁମା ମ ରୀ ମାହାନା ସା ଦିନମଣି ମାହାନା JTV2293553

ପ ୁ /1621578 32 14 633େସୗମଯ୍ ର ନ ମାହାନା ପି ଦିନମଣି ମାହାନା XWP0006353
ୀ /1621579 29 14 634ସିତାରାଣି ମାହାନା ପି ଦିନମଣି ମାହାନା XWP0344226
ୀ /1621580 24 14 635ମନୟୀ ମାହାନା ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ମାହାନା XWP0880765
ୀ /1631581 24 14 636ଜଗତ୍ଜିତା ପ ା ପି ତୁଷାର କା  ପ ା XWP0807909

ପ ୁ /1631582 52 14 637ତୁଷାରକା  ପଣ୍ତା ପି ନେର ନାଥ ପଣ୍ତା JTV2293215
ୀ /1641583 90 14 638ତୁଳସି ସାହୁ ସା େଯାଗି ସାହୁ JTV2291433

ପ ୁ /1641584 64 14 639ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି େଯାଗି ସାହୁ JTV2291441
ୀ /1641585 55 14 640ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ JTV2291458

ପ ୁ /1641586 50 14 641ରବୀ  ସାହୁ ପି େଯାଗୀ ସାହୁ JTV2291425
ୀ /1641587 43 14 642ଲତା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ JTV2291417
ପ ୁ /1641588 33 14 643ର ିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ XWP0209429
ୀ /1651589 37 14 644େଶୖଳଜା ବ ିଆ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ରାଉତ XWP0588186
ପ ୁ /1651590 49 14 645ଅେଶାକ କମୁାର ଭୁୟଁା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଭୁୟଁା XWP0343954
ୀ /1651591 44 14 646ନମିତା ଭୁୟଁା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଭୁୟଁା XWP0343947
ୀ /1651592 53 14 647ମିନତି ଦାଶ ସା ସଶୁା  ମହା ି XWP0647941
ପ ୁ /1651593 62 14 648ଶୀକା  କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି XWP0647966
ପ ୁ /1651594 56 14 649ଶୀମ  କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି JTV2291300
ପ ୁ /1651595 54 14 650ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି JTV2290948
ପ ୁ /1651596 23 14 651େସୗମଯ୍ ସଂେକତ ମହା ି ପି ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି XWP0957191
ୀ /1651597 31 14 652ଝରଣା ପରିଡା ସା ରାଜିବ ପରିଡା XWP0587824
ପ ୁ /1651598 69 14 653ଶୀଚରଣ ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ XWP0588202
ପ ୁ /1651599 37 14 654ସନିୁଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶୀତରଣ ରାଉତ XWP0588178
ପ ୁ /1651600 28 14 655ସବୁତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଶୀଚରଣ ରାଉତରାୟ XWP0588194
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ପ ୁ /1651601 35 14 656ସବୁଜିତ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ସାହୁ XWP0588343
ୀ /1661602 64 14 657ବାସ ି ରାୟ ସା ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାୟ JTV2293231
ୀ /1661603 45 14 658ଗିତା ଳି ରାୟ ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାୟ JTV2293371

ପ ୁ /1661604 42 14 659ରବିନାରାୟଣ ରାୟ ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାୟ JTV2293389
ପ ୁ /1661605 39 14 660ରୁଦନାରାୟଣ ରାୟ ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାୟ JTV2293223
ୀ /1661606 36 14 661ଗାୟତୀ ରାୟ ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାୟ JTV2706414
ୀ /1661607 34 14 662ପିୟ ା ରାୟ ସା ରବି ନାରାୟଣ ରାୟ XWP0654343

ପ ୁ /1661608 47 14 663ଇଶର ଚ  ସାମ ରାୟ ପି ମେହ  କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP0209023
ୀ /1671609 30 14 664ସସିତା ଜୟ ୀ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0280768

ପ ୁ /1671610 26 14 665ସତଯ୍ ସନାତନ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0654327
ପ ୁ /1671611 61 14 666ସନାତନ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ JTV2290732
ୀ /1671612 56 14 667ଜୟ ି ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ JTV2290740

ପ ୁ /1671613 46 14 668ନେଗ  କମୁାର ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ JTV2339737
ପ ୁ /1671614 40 14 669ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ JTV2290757
ୀ /1671615 32 14 670ସରିତା ଜୟ ୀ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0209551

ପ ୁ /1681616 60 14 671ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ ପି ଭଜି ଚରଣ ପଧାନ JTV2505196
ୀ /1681617 56 14 672ମ ଲୁତା ପଧାନ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ JTV2505659

ପ ୁ /1681618 34 14 673ରାେଜଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ XWP0006361
ପ ୁ /1691619 80 14 674ରୁଷିନାଥ ବାରିକ ପି ସନାତନ ବାରିକ JTV2339695
ପ ୁ /1691620 56 14 675େରାହିତ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2506020
ପ ୁ /1691621 47 14 676ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2505469
ପ ୁ /1691622 52 14 677ଚଗଲି ଚରଣ ପରିଡା ପି ବାଳକୃ  ପରିଡା JTV2505568
ପ ୁ /1691623 40 14 678ରାଜୀବ କମୁାର ପରିଡା ପି ଝରି ପରିଡା JTV2505576
ପ ୁ /1691624 38 14 679ପଦୀ  କମୁାର ପରିଡା ପି ଝରି ପରିଡା JTV2505667
ପ ୁ /1701625 40 14 680ନାଜିର ଅଲି ଖଁା ପି ସମେସର ଅଲି ଖଁା JTV2293512
ପ ୁ /1711626 69 14 681ବି ୁ କାଜି ପି ବଳରାମ କାଜି OR/06/043/346988
ୀ /1711627 66 14 682ସରସତୀ କାଜି ସା ବି ୁ କାଜି OR/06/043/346989
ୀ /1711628 29 14 683ନଳିନି କାଜି ସା ନାରାୟଣ କାଜି XWP0588129

ପ ୁ /1711629 35 14 684ନାରାୟଣ କାଜିର୍ ପି ବି ୁ କାଜିର୍ JTV2505634
ପ ୁ /1711630 30 14 685କରୁଣା କାଜର୍ ୀ ପି ବି ୁ କାଜର୍ ୀ XWP0653683
ୀ /1711631 28 14 686ଲକ୍ଷୀ କାଜର୍ ୀ ସା କରୁଣା କାଜର୍ ୀ XWP0665703
ୀ /1711632 42 14 687ଝୁନୁବାଲା ଓଝା ସା େଦେବ  ଓଝା JTV2291813

ପ ୁ /1711633 42 14 688େଦେବ  ଓଝା ପି କା ିର୍କ ଓଝା JTV2292639
ପ ୁ /1721634 50 14 689ସକୁା  ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/347068
ୀ /1721635 45 14 690ରୀନା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ JTV1951664

ପ ୁ /1721636 34 14 691ପବିତ ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ JTV2705796
ପ ୁ /1731637 52 14 692ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଶୀ.କ  େବେହରା JTV2291896
ପ ୁ /1731638 24 14 693େସୗହା ର୍  କମୁାର ପି ସୟୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0726968
ୀ /1731639 56 14 694ସମୁ ିକା ମହା ି ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/346072

ପ ୁ /1731640 44 14 695ସଶୁା  ରାଉଳ ପି ହୃଦାନ  ରାଉଳ JTV2291888
ୀ /1731641 36 14 696ପଣୂଯ୍ାଶା ରାଉଳ ପି ବସ  କମୁାର ରାଉଳ XWP0129759
ପ ୁ /1731642 63 14 697ବସ  କମୁାର ରାଉଳ ପି ହୃଦାନ  ରାଉଳ XWP0556340
ୀ /1731643 63 14 698ପବ ିର୍କା ରାଉଳ ସା ବସ  କମୁାର ରାଉଳ JTV2291821
ୀ /1731644 31 14 699ପୀତିଶା ରାଉଳ ପି ବସ  କମୁାର ରାଉଳ XWP0633461

ପ ୁ /1731645 30 14 700ବିଭୂସଯୂଯ୍ର୍ କଲଯ୍ାଣ ରାଉଳ ପି ବସ  କମୁାର ରାଉଳ XWP0665729
ୀ /1741646 21 14 701ସଂଗୀତା ବିସ୍ଵାଲ ପି ସମେର  ବିସ୍ଵାଲ XWP1170075
ୀ /1741647 45 14 702ଲକି୍ଷପିୟା ଦାସ ସା ଦିବାକର ଦାସ JTV1609239

ପ ୁ /1751648 36 14 703ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା ପି ଅଭୟ କମୁାର େଜନା JTV1951482
ପ ୁ /1761649 44 14 704ଅବଦୁଲ ଆଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ JTV2291847
ୀ /1771650 49 14 705ସରଓରୀ ବିବି ସା େଶଖ ବାବୁ JTV2290815
ୀ /1781651 49 14 706ସଲମା େବଗମ ସା େସକ ଆଶକ OR/06/043/346646
ୀ /1781652 54 14 707େସାଗରା ବିବି ସା େସକ ଅସରଫ OR/06/043/346644
ୀ /1791653 33 14 708ତବସମୁ୍ ବାେନା ପି େଶଖ୍ ଆଜାଦ୍ JTV2505733
ପ ୁ /1801654 41 14 709ଚ  ବାହାଦୁର ବକବଲ ପି ଜଗ ବାହାଦୁର ବକବଲ XWP0458075
ୀ /1801655 80 14 710ଗିତା ଳୀ ବାରିକ ସା ନଟବର ବାରିକ JTV2705960
ପ ୁ /1801656 48 14 711ପବିତ େମାହନ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ JTV2706380
ୀ /1801657 46 14 712ଉବର୍ ଶୀ ବାରିକ ସା ପବିତ େମାହନ ବାରିକ JTV2705978
ପ ୁ /1801658 42 14 713ଜଗବ ୁ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ JTV2705994
ପ ୁ /1801659 40 14 714ପକାଶ ଚ  ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ JTV2706216
ପ ୁ /1801660 38 14 715ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ JTV2706042
ୀ /1801661 36 14 716ଟୁନିରାଣୀ ବାରିକ ସା ପକାଶ ଚ  ବାରିକ XWP0209221
ୀ /1801662 36 14 717ସିତାରାଣି ବାରିକ ସା ଜଗବ ୁ ବାରିକ XWP0209213
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ୀ /1801663 29 14 718ପମିଳା ବାରିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ XWP0969303
ପ ୁ /1801664 21 14 719ରାେଜଶ ବାରିକ ପି ପବିତ େମାହନ ବାରିକ XWP0971705
ପ ୁ /1801665 20 14 720ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ପକାଶ ଚ  ବାରିକ XWP1053974
ପ ୁ /1801666 48 14 721ଜୟ ବିଶାଳ ପି ଲି ରାଜ ବିଶାଳ JTV2706208
ୀ /1801667 45 14 722ନୀଲା ବିଶାଳ ସା ଜୟ ବିଶାଳ JTV2706190

ପ ୁ /1801668 28 14 723ବିେନାଦ ବିଶାଳ ପି ଜୟା ବିଶାଳ XWP0457671
ୀ /1801669 28 14 724େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ବିଶାଳ ପି ଜୟ ବିଶାଳ XWP0457689

ପ ୁ /1801670 60 14 725େଦବପସାଦ ଦାସ ପି ନେଗ  ଦାସ JTV2706497
ୀ /1801671 56 14 726ଗିତା ଳି ଦାସ ସା େଦବପସାଦ ଦାସ XWP0209312
ୀ /1801672 54 14 727ଦୀପା ଳି ଦାସ ସା େଦବ ପସାଦ ଦାସ XWP0647958
ୀ /1801673 40 14 728ସେରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି େଦବ ପସାଦ ଦାସ XWP0280792
ୀ /1801674 36 14 729ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି େଦବ ପସାଦ ଦାସ JTV2505535

ପ ୁ /1801675 27 14 730ରାେଜଶ ମହା ୀ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମହା ୀ XWP1103621
ୀ /1801676 23 14 731ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ୀ XWP0968644

ପ ୁ /1801677 20 14 732ରାେକଶ ମହା ୀ ପି ଅଜୟ ମହା ୀ XWP1103530
ୀ /1801678 70 14 733ବି ୁପିୟା ମହା ି ସା ବାବନ ଚରଣ ମହା ି JTV2705895

ପ ୁ /1801679 62 14 734ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି ବାବନ ଚରଣ ମହା ି JTV2505279
ୀ /1801680 60 14 735ମାନମୟୀ ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି JTV2505162

ପ ୁ /1801681 56 14 736କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି ପି ବାବନ ଚରଣ ମହା ି JTV2505477
ପ ୁ /1801682 54 14 737ଅଜୟ ମହା ି ପି ବାବନ ଚରଣ ମହା ି JTV2505527
ୀ /1801683 46 14 738ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି JTV2505394

ପ ୁ /1801684 43 14 739ଜିେତନ ମହା ି ପି ବାମନ ଚରଣ ମହା ି JTV2706521
ୀ /1801685 42 14 740ପଜୂାରାଣୀ ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି JTV2706513
ୀ /1801686 41 14 741ସୟଂପଭା ମହା ି ସା ଜିେତନ୍ ମହା ି JTV2505949
ୀ /1801687 22 14 742ସଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି XWP0968651

ପ ୁ /1801688 55 14 743ଶ ର ନାୟକ ପି ଦ ାସି ନାୟକ XWP0275511
ୀ /1801689 50 14 744ଅମି ନାୟକ ସା ଶ ର ନାୟକ XWP0275529

ପ ୁ /1801690 32 14 745ସରୁଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ ର କମୁାର ନାୟକ XWP0208991
ପ ୁ /1801691 30 14 746ଆକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ XWP0588228
ୀ /1801692 28 14 747ସେରାଜିନି ନାୟକ ସା ଆକାଶ କମୁାର ନାୟକ XWP0588236
ୀ /1801693 27 14 748ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ସରୁଜ କମୁାର ନାୟକ XWP0726497

ପ ୁ /1801694 28 14 749ଓମ ପାଥର୍ଜିତ ପି ଅଜୟ କିେଶାର ମହା ି XWP0343616
ପ ୁ /1801695 71 14 750ରାମକୃ  ପାତ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପାତ JTV2705911
ୀ /1801696 40 14 751ସସିତା ପାତ ପି ରାମକୃ  ପାତ JTV2705903
ୀ /1801697 35 14 752ସାଗତିକା ପାତ ପି ରାମକୃ  ପାତ JTV2506061

ପ ୁ /1811698 55 14 753ଅଭିରାମ ମଦୁୁଲି ପି ମ ୁଳି ମଦୁୁଲି JTV2505287
ୀ /1811699 48 14 754େଶୖଳବାଳା ମଦୁୁଲି ସା ଅଭିରାମ ମଦୁୁଲି XWP0006379
ୀ /1811700 27 14 755ଶି ାରାଣୀ ମଦୁୁଲୀ ପି ଅଭିରାମ ମଦୁୁଲି XWP0570994
ୀ /1811701 23 14 756ଲିପିକା ମଦୁୁଲି ପି ଅଭିରାମ ମଦୁୁଲି XWP0862615
ୀ /1811702 21 14 757ଇତିଶୀ ମଦୂଲୀ ପି ଅଭିରାମ ମଦୂଲୀ XWP1103712
ୀ /1821703 35 14 758େହମଲତା ମହା ି ସା ତପନ କମୁାର ମହା ି XWP0588335
ପ ୁ /1821704 66 14 759େୟଶ ୁପସାଦ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ଚ  ମହା ି JTV2505782
ୀ /1821705 61 14 760ସିମା ମହା ି ସା େୟଶ ୁପସାଦ ମହା ି JTV2505832

ପ ୁ /1821706 43 14 761ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି XWP0588327
ପ ୁ /1831707 34 14 762ଉନମକୁ୍ତ ମହା ି ପି େୟଶ ୁପସାଦ ମହା ି JTV2505543
ପ ୁ /1831708 68 14 763ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ JTV2505451
ୀ /1831709 60 14 764ମୀନା କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ JTV2505642

ପ ୁ /1831710 36 14 765ଅମିତାଭ ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ JTV2505998
ୀ /1831711 33 14 766ଅ ର୍ନା ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ JTV2506046
ୀ /1841712 56 14 767େପମଲତା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV2506095
ପ ୁ /1841713 32 14 768ମଳୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV2506145
ୀ /1841714 25 14 769କ ନା ସାହୁ ସା ମଳୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0807669
ପ ୁ /1851715 71 14 770ଅଭୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଆନ  କମୁାର ଖଟୁଆ JTV2506194
ପ ୁ /1861716 74 14 771କୃ  ଚ  ମହା ି ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ମହା ି XWP0006387
ୀ /1861717 71 14 772କମୁଦିୁନୀ ମହା ି ସା କୃ  ଚ  ମହା ି XWP0006395
ପ ୁ /1861718 51 14 773ସନୁୀଲ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି XWP0006403
ୀ /1861719 48 14 774ମେନାରମା ମହା ି ସା ସନିୁଲ କମୁାର ମହା ି XWP0006429
ପ ୁ /1861720 47 14 775ସଶୁଲି କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି XWP0006411
ପ ୁ /1861721 45 14 776ଅନୀଲ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି XWP0006437
ୀ /1861722 39 14 777େରାଜିନା ମହା ି ସା ଅନୀଲ କମୁାର ମହା ି XWP0006445
ୀ /1861723 39 14 778ସବିତା ମହା ି ସା ଶଶୁଲି କମୁାର ମହା ି XWP0006452
ୀ /1871724 24 14 779ବାସମୁତୀ ଦାସ ସା ଦୁଗର୍ାଦ  େତାଷ XWP0946848
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ପ ୁ /1871725 64 14 780ପଣବ ୁ େତାଷ ପି ଭାଗବତ େତାଷ XWP0006460
ୀ /1871726 55 14 781ପ ୁ ା ଳୀ େତାଷ ସା ପାଣବ ୁ େତାଷ XWP0006478

ପ ୁ /1871727 37 14 782ଦୁଗର୍ା ଦ  େତାଷ ପି ପାଣବ ୁ େତାଷ XWP0006486
ୀ /1871728 34 14 783ନିେବଦିତା େତାଷ ପି ପାଣବ ୁ େତାଷ XWP0006494

ପ ୁ /1881729 49 14 784ଦିଲିପ ର ନ ଶତପଥୀ ପି ଲି ରାଜ ଶତପଥୀ XWP0432013
ୀ /1881730 43 14 785ସଜୁାତା ଶତପଥୀ ସା ଦିଲିପ ର ନ ଶତପଥୀ XWP0432021

ପ ୁ /1881731 39 14 786ରଶି ରଂଜନ ଶତପଥି ପି ଲି ରାଜ ଶତପଥି XWP0343517
ପ ୁ /1891732 53 14 787ଅଜୟ ନାୟକ ପି େଧାଇ ନାୟକ XWP0006544
ୀ /1891733 52 14 788କୁ ଳା ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ XWP0006551

ପ ୁ /1891734 30 14 789ସିଟୁନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୟ ନାୟକ XWP0209478
ୀ /1891735 28 14 790ପରୁବୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0457770

ପ ୁ /1891736 26 14 791ଦୟାଶଂକର ନାୟକ ପି ଅଜୟ ନାୟକ XWP0882043
ପ ୁ /1901737 48 14 792ମିହିର କମୁାର ମଲ ପି ମ ୁଳି ମଲ XWP0006536
ୀ /1901738 49 14 793ଝରଣା ମଲିକ ସା ମିହିର କମୁାର ମଲ XWP0006528

ପ ୁ /1911739 50 14 794କୃ ଚ  ଆଚର୍ାଯଯ୍ ପି ବା ାନିଧି ଆଚର୍ାଯଯ୍ XWP0006569
ପ ୁ /1921740 68 14 795ମେନାର ନ ସତପଥୀ ପି ଭାଗବତ ସତପଥୀ XWP0587956
ୀ /1921741 34 14 796ସଂଘମିତା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ଶତପଥୀ ସା ପିୟ ର ନ ଶତପଥୀ XWP0654335
ୀ /1931742 65 14 797ରତନ୍ମଣୀ ଦାଶ ସା ଗ ାଧର ଦାଶ XWP0115055

ପ ୁ /1931743 48 14 798ରଣଜିତ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ XWP0115089
ପ ୁ /1931744 41 14 799ରାଜୀବ କମୁାର ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ XWP0115063
ପ ୁ /1931745 40 14 800ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ XWP0115097
ୀ /1931746 37 14 801ସାଗତୀକା ଦାଶ ସା ରଣଜିତ୍ କମୁାର ଦାଶ XWP0115071
ୀ /1941747 61 14 802ନିଝର୍ ରିଣୀ ଦାସ ସା ବା ବିହାରୀ ମହାପାତ XWP0115154

ପ ୁ /1941748 65 14 803ବା ବିହାରୀ ମହାପାତ ପି କୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ XWP0115147
ପ ୁ /1941749 64 14 804ପଲିୁନ ମହାପାତ ପି କୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ XWP0115113
ୀ /1941750 35 14 805ଇପ୍ ସିତା ମହାପାତ ପି ବା ବିହାରୀ ମହାପାତ XWP0115162

ପ ୁ /1941751 32 14 806େଶାେଭଷ ମହାପାତ ପି ବା ବିହାରୀ ମହାପାତ XWP0115139
ୀ /1941752 56 14 807ରୁପଶୀ ମହା ି ସା ପଲିୁନ୍ ମହାପାତ XWP0115121
ୀ /1941753 60 14 808ଇ ୁମତା ସତପଥୀ ସା ମେନାର ନ ସତପଥୀ XWP0587931
ୀ /1951754 47 14 809ସଗୁ ା େବଗମ ସା େସକ ମହ ଦ ଓକିଲ୍ XWP0209114

ପ ୁ /1951755 54 14 810େସକ ମହ ଦ ଓକିଲ୍ ପି ଖଲିଲ ମହ ଦ େସକ XWP0209122
ପ ୁ /1961756 41 14 811ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ସେୁର ନାଥ ସାଇଁ XWP0209148
ୀ /1961757 33 14 812େବବିନା ସାଇଁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ XWP0209130

ପ ୁ /1971758 67 14 813େସକ ଅବ ଲୁ ହନିଫ ପି େସକ ଅବ ଲୁ ମତଲିବ XWP0263277
ପ ୁ /1981759 58 14 814ଯତୀ  ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ XWP0280875
ୀ /1981760 47 14 815ଝରଣା ଦାସ ସା ଯଚୀ  ଦାସ XWP0280883
ୀ /1981761 25 14 816ମାନସୀ ଦାସ ପି ଜିେତ  ଦାସ XWP0665489

ପ ୁ /1981762 24 14 817ବାପନିୁ ଦାସ ପି ଜଚି  ଦାସ XWP0946871
ପ ୁ /1981763 22 14 818ପପ ୂଦାସ ପି ଜଚି  ଦାସ XWP0946889
ପ ୁ /1981764 51 14 819ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି େମାହନ ପଧାନ XWP0344200
ୀ /1981765 45 14 820େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ XWP0344192
ୀ /1991766 46 14 821ମୀନା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା XWP0280891
ୀ /2001767 55 14 822େସୗଦାମିନୀ ମହାପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0280917

ପ ୁ /2001768 70 14 823ଊମାକା  ସାହାଣି ପି ସୟୁର୍ ସାହାଣି XWP0957993
ୀ /2001769 63 14 824ବାସଂତୀଲତା ସାହାଣି ସା ଊମାକାଂତ ସାହାଣି XWP0958082
ୀ /2001770 39 14 825ପ ୁ ଲତା ସାହାଣୀ ସା ଅେଶାକ ସାହଣୀ XWP0665950

ପ ୁ /2001771 38 14 826ଆେଲାକ ପସାଦ ସାହାଣି ପି ଉମାକା  ସାହାଣି XWP0344135
ୀ /2001772 34 14 827ଝୁନୁମନୁ ସାହାଣି ସା ଆେଲାକ ପସାଦ ସାହାଣି XWP0958173

ପ ୁ /2001773 55 14 828ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗରୁୁବାରୀ ସାହୁ XWP0280909
ପ ୁ /2001774 43 14 829ଧେନଶର ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ XWP0344184
ୀ /2001775 38 14 830ଝରଣାବାଳା ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ XWP0344176
ୀ /2011776 29 14 831ତସ ଯ୍ା କାନୁନେଗା ପି ଶୀ ନିବାସ କାନୁନେଗା XWP0344143
ପ ୁ /2011777 50 14 832ଲକ୍ଷିଧର ମହାଳିକ ପି ସନାତନ ମହାଳିକ XWP0344168
ୀ /2011778 44 14 833ନିରୁପମା ମହାଳିକ ସା ଲକ୍ଷିଧର ମହାଳିକ XWP0344150
ପ ୁ /2011779 66 14 834ଉେପ  ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି XWP0280933
ୀ /2011780 61 14 835ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ଉେପ  ମହା ି XWP0280941
ପ ୁ /2011781 36 14 836ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଉେପ  ମହା ି XWP0280958
ପ ୁ /2011782 49 14 837ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଧାଇ ନାୟକ XWP0344077
ୀ /2011783 42 14 838ଚନୟୀ ନାୟକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0344069
ପ ୁ /2011784 68 14 839କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ XWP0653717
ୀ /2011785 64 14 840େଶାଭା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ XWP0653709
ପ ୁ /2011786 23 14 841ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ XWP0862714
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ୀ /2021787 54 14 842କମଳା କମୁାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରଘ ୁପସାଦ ଶତପଥି XWP0344119
ୀ /2021788 38 14 843ପତିଭା ଖେଟଇ ସା ଅମିୟ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0343442
ୀ /2021789 33 14 844ପମିଳା ମହା ି ପି ଉେପ  ମହା ି XWP0571026

ପ ୁ /2021790 68 14 845େକୖଳାସ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ବୁେଲଇ ପ ନାୟକ XWP0343640
ୀ /2021791 62 14 846ଉମିର୍ଳା ପ ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ପ ନାୟକ XWP0343657

ପ ୁ /2021792 43 14 847ଅମିୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ନାୟକ XWP0343574
ୀ /2021793 41 14 848ମଧସିୁତା ପ ନାୟକ ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0343731

ପ ୁ /2021794 40 14 849ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ନାୟକ XWP0343459
ପ ୁ /2021795 27 14 850ସରୂପ ସତପଥି ପି ରଘ ୁପସାଦ ସତପଥି XWP0990069
ପ ୁ /2021796 60 14 851ରଘପୁସାଦ ଶତପଥି ପି ପରମାନ  ଶତପଥି XWP0344127
ୀ /2021797 33 14 852ସିତାଲି ଶତପଥି ପି ରଘପୁସାଦ ଶତପଥି XWP0344101

ପ ୁ /2031798 37 14 853ଜିେତ  ପାତ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ପାତ XWP0343749
ପ ୁ /2031799 34 14 854ଉେପ  ପାତ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ପାତ XWP0343764
ୀ /2031800 34 14 855େଜଯ୍ାତିରାନି ପାତ ସା ଜିେତ  ପାତ XWP0343756
ୀ /2031801 31 14 856େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପାତ ସା ଉେପ  ପାତ XWP0343772

ପ ୁ /2041802 39 14 857ଶ ର ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା XWP0343780
ୀ /2041803 36 14 858ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା XWP0343798
ୀ /2051804 58 14 859କୃ ପିୟା କଅୁଁର ସା େଦେବ  ନାଥ କଅୁଁର OR/06/043/346414

ପ ୁ /2061805 67 14 860ତପନ ଦାସ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  ଦାସ େଚୗଧରୁୀ XWP0653725
ପ ୁ /2061806 38 14 861ସରଜିତ୍ ଦାସ େଚୗଧରୁୀ ପି ତପନ ଦାସ େଚୗଧରୁୀ XWP0665539
ୀ /2061807 61 14 862ମ  ୁଦାସେଚୗଧରୁୀ ସା ତପନ ଦାସେଚୗଧରୁୀ XWP0280693

ପ ୁ /2061808 38 14 863ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଉେପ  ମହା ି XWP0280966
ୀ /2061809 28 14 864ଲିପସା ମହାପାତ ପି ପଲିୁନ ମହାପାତ XWP0343699

ପ ୁ /2061810 59 14 865େକଦାରନାଥ ପ ୃ ି ପି ଲାବଣଯ୍ ପ ୃ ି XWP0280701
ୀ /2061811 51 14 866େଗୗରୀ ପ ୃ ି ସା େକଦାରନାଥ ପ ୃ ି XWP0280719

ପ ୁ /2061812 30 14 867ରାେଜ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି େକଦାରନାଥ ପ ୃ ି XWP0280727
ପ ୁ /2071813 76 14 868ଗଣପତି ପଧାନ ପି କାଳୁ ପଧାନ XWP0457580
ପ ୁ /2071814 41 14 869ଅେଲଖ ପଧାନ ପି ଗଣପତି ପଧାନ XWP0457911
ପ ୁ /2081815 62 14 870ମନିୁଲାଲ େଚୗହାନ ପି ରାମଦାସ େଚୗହାନ XWP0457457
ୀ /2081816 61 14 871ଜଗବ ୀ େଚୗହାନ ସା ମନିୁଲାଲ େଚୗହାନ XWP0457960

ପ ୁ /2081817 39 14 872ଗେଣଶ େଚୗହାନ ପି ମନିୁଲାଲ େଚୗହାନ XWP0457515
ପ ୁ /2081818 37 14 873ଦିେନଶ େଚୗହାନ ପି ମନିୁଲାଲ େଚୗହାନ XWP0457499
ୀ /2081819 30 14 874ସ ଯ୍ାଲତା େଚୗହାନ ସା ଦିେନଶ େଚୗହାନ XWP0457481

ପ ୁ /2081820 67 14 875ଭିକାରୀ ଚରଣ ପାତ ପି ଜଦୁମଣୀ ପାତ OR/06/047/461169
ୀ /2081821 32 14 876ବବିତା ସିଂହ ସା ଗେଣଶ େଚୗହାନ XWP0457507
ୀ /2091822 69 14 877େରୗସନ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖଁା XWP0457614
ୀ /2091823 60 14 878ହୀରା ଦ ିଆ ସା ଦ ପାଣି ଦ ିଆ XWP0457994
ୀ /2091824 29 14 879କରିୁ ଦ ିଆ ପି ଦ ପାଣି ଦ ିଆ XWP0458000

ପ ୁ /2091825 72 14 880ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖଁା ପି ଦାଉଦ ଖଁା XWP0457549
ପ ୁ /2091826 45 14 881ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖଁା XWP0457523
ପ ୁ /2091827 41 14 882ଅବଦୁଲ ଇମାନ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖଁା XWP0458018
ୀ /2091828 38 14 883ନାଜିଆ ସଲମା ସା ଅବଦୁଲ ଇମରାନ ଖଁା XWP0458026
ୀ /2091829 33 14 884େରହାନା ସଲୁତାନ ସା ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଖଁା XWP0457531
ୀ /2091830 39 14 885ନିଖତ ସଲୁତାନା ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖଁା XWP0458034

ପ ୁ /2111831 64 14 886ଦ ପାଣି ଦ ିଆ ପି କ  ଦ ିଆ XWP0457986
ୀ /2111832 64 14 887ରତନ୍ମଣି େଦଈ ସା ପବିତ େମାହନ ପରିଡ଼ା XWP0946863

ପ ୁ /2111833 64 14 888ପବିତ େମାହନ ପରିଡ଼ା ପି ରାଧାନାଥ ପରିଡ଼ା XWP0946855
ପ ୁ /2121834 38 14 889ଶେୁଭ ୁ ଦାଶ ପି ସାଧଚୁରଣ ଦାଶ XWP0946913
ୀ /2121835 38 14 890ମାମନିୁ ଦାଶ ସା ଶେୁଭ ୂ ଦାଶ XWP0946921
ପ ୁ /2131836 64 14 891ଚି  ର ନ ମହାପାତ ପି ମେହଶର ମହାପାତ XWP0957563
ପ ୁ /2131837 38 14 892ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ ପି ଚି ା ର ନ ମହାପାତ XWP0957670
ପ ୁ /2141838 55 14 893ହେରକୃ  ଜଗତୀ ପି ରତନ୍ ାକର ଜଗତୀ XWP0958280
ୀ /2141839 53 14 894ଅମିତା ମହା ି ସା ହେରକୃ  ଜଗତୀ XWP0958405
ୀ /2151840 35 14 895ସସୀତା ମହା ୀ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ମହା ୀ XWP0959643
ପ ୁ /2151841 44 14 896ସଧୁୀର କମୁାର ରାଉତରାଏ ପି ଶୀଚରଣ ରାଉତରାଏ XWP0959577
ପ ୁ /2161842 63 14 897ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା XWP0959676
ୀ /2161843 32 14 898ଅନୁପମା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0959726
ୀ /2161844 24 14 899ମୀତାଲୀ ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0959783
ପ ୁ /2171845 59 14 900ସେୁରଶ କମୁାର ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ XWP0959817
ପ ୁ /2171846 35 14 901ସଯୂଯ୍ର୍କା ା ଦାଶ ପି ସ ିଦାନ  ଦାଶ XWP0971093
ପ ୁ /2171847 32 14 902ରଶକିା  ଦାଶ ପି େଦେବ ର ଦାଶ XWP0959890
ପ ୁ /2181848 46 14 903େତାଫାନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାେଲାଵା ଚରଣ ସାଇଁ XWP0959957
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ୀ /2181849 42 14 904ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା େତାଫାନ କମୁାର ସାଇଁ XWP0960005
ପ ୁ /2191850 51 14 905ସସୁା  କମୁାର େଜନା ପି ରାଜ କିେଶାର େଜନା XWP0960062
ୀ /2191851 41 14 906ରସୀତା େଜନା ସା ସସୁା ା କମୁାର େଜନା XWP0971101

ପ ୁ /2201852 61 14 907ସଂେତାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାଇଁ XWP0957464
ପ ୁ /2201853 33 14 908ପରଟିସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସାଇଁ XWP0960138
ୀ /2201854 29 14 909ପିୟ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାଇଁ ସା ÈèÏÂÛÈ କମୁାର ସାଇଁ XWP0960179
ୀ /2211855 29 14 910ରୀଟୀକା ସିଂହ ସାମ ସା ନିଳକ  ସାଇଁ XWP0960344

ପ ୁ /2211856 66 14 911ନେର  କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ ପି ଯଦୁମଣି ସ୍ଵାଇଁ XWP0960187
ୀ /2211857 62 14 912ଲକ୍ଷୀପିୟା ସ୍ଵାଇଁ ସା ନେର  କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ XWP0960245

ପ ୁ /2211858 35 14 913ନିଳକ  ସ୍ଵାଇଁ ପି ନେର  କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ XWP0960302
ପ ୁ /2221859 58 14 914ନେର  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ନିତ୍ଯାନ  ତିପାଠୀ XWP1005149
ୀ /2221860 48 14 915ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ନେର  କମୁାର ତିପାଠୀ XWP1005164

ପ ୁ /2221861 25 14 916ଅଶେୁତାଷ ତିପାଠୀ ପି ନେର  କମୁାର ତିପାଠୀ XWP1005172
ପ ୁ /2231862 50 14 917କାନ୍ହୁ ଚରଣ ଖୁ ିଆ ପି ମେହ  ଖୁ ିଆ XWP1005065
ୀ /2231863 50 14 918ଜ୍େଯା ନ୍ା ଖୁ ିଆ ସା କାନ୍ହୁ ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP1005081

ପ ୁ /2231864 19 14 919ଶଭୁମ ଖୁ ିଆ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP1144427
ପ ୁ /2241865 62 14 920ବାମେଦବ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା XWP1053834
ୀ /2241866 57 14 921ମିନଭର୍ା େଜନା ସା ବାମେଦବ େଜନା XWP1053842

ପ ୁ /2241867 24 14 922େସୗେମ  କମୁାର େଜନା ପି ବାମେଦବ େଜନା XWP1053859
ପ ୁ /2251868 27 14 923ବିପବ କମୁାର ଆଇଚ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଆଇଚ XWP1053867
ପ ୁ /2251869 22 14 924ସଂଗାମ େକଶରୀ ଆଇଚ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଆଇଚ XWP1053875
ୀ /2251870 21 14 925ଜାେଜ୍ଞଶରୀ ଆଇଚ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଆଇଚ XWP1053883

ପ ୁ /2261871 75 14 926ଦଶରଥ ଗ ାୟତ ପି ନୀଳମଣି ଗ ାୟତ XWP1053800
ପ ୁ /2261872 43 14 927ପେଦାଶ କମୁାର ଗ ାୟତ ପି ଦଶରଥ ଗ ାୟତ XWP1053792
ୀ /2261873 57 14 928ମଧସିୁତା ମାଝୀ ସା ପେଦାଶ କମୁାର ଗ ାୟତ XWP1053693

ପ ୁ /2271874 66 14 929ଦିବାକର େବେହରା ପି ମହାେଦବ େବେହରା XWP1070242
ୀ /2271875 53 14 930ନିନୀ େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା XWP1070234

ପ ୁ /2281876 62 14 931ପହଲାଦ ଚଂଦ କର ପି େଗାବି  ଚ  କର XWP1144336
ୀ /3631877 30 14 932େଜଯ୍ାତିଶୀ ପ ନାଯକ ସା ବିଶ୍ଵ ର ନ େବେହରା XWP1143387

ପ ୁ /4891878 30 14 933ଶବିାନ  ମହାରଣା ପି ପଣକୃ  ମହାରଣା XWP0654301
ପ ୁ /5871879 40 14 934ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ XWP0656132
ୀ /9991880 23 14 935ତସିମା େବଗମ୍ ପି େସଖ୍ ବାବୁ XWP0862805

ପ ୁ /9991881 29 14 936ଆଶଷି କମୁାର ମଲିକ ପି ସନାତନ ମଲିକ XWP0654129
ପ ୁ /10391882 55 14 937ମ ୀ େହମଂତ ମା ବିଂଧାଣୀ XWP0967505
ପ ୁ /581883 41 14 938ଅବଦୁଲ ଆଲିମ  ପି ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ XWP1194216
ପ ୁ /Plot No 31884 23 14 939ମନୀଷ ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ XWP1200542
ପ ୁ /2301885 64 14 940ନୟନ ଚ  ମାଲାକାର ପି େଭାଳାନାଥ ମାଲାକାର XWP1214980
ୀ /2301886 50 14 941ବିଦିସା ମାଲାକାର ସା ନୟନ ଚ  ମାଲାକାର XWP1214998

ପ ୁ /2301887 29 14 942ନବୀନ କଲାକାର ପି ନାରାୟଣ କଲାକାର XWP1215003
ୀ /2301888 22 14 943ନ ିନୀ ମଲାକର ପି ନାରାୟଣ ମଲାକର XWP1215045
ୀ /1281889 23 14 944ସମିୁତା ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ XWP1218577
ୀ /2291890 46 14 945ଉସାରାଣୀ ରଥ ସା ଜୟ  କମୁାର ରଥ XWP1221837

ପ ୁ /2291891 52 14 946ଜୟ  କମୁାର ରଥ ପି ଜୟକୃ  ରଥ XWP1221852
ୀ /2291892 20 14 947ଜସିନ ରଥ ପି ଜୟ  କମୁାର ରଥ XWP1221860

ପ ୁ /141893 18 14 948ପବିତ କମୁାର େଭାଇ ପି ପଶା  କମୁାର େଭାଇ XWP1237809
ୀ /dahaliab1894 26 14 949ପଜୁା ରାଵାଲ ପି ବୁଲୁ ରାଵାଲ XWP1256551

ପ ୁ /151895 22 14 950ପରେମଶର ପଧାନ ପି ଲଷୀଧର ପଧାନ XWP1256585
ୀ /1021896 27 14 951େରାଜିସିତା େଜନା ସା ବିକମ କମୁାର େଜନା XWP1256593

ପ ୁ /641897 19 14 952ଦୀପକ ମହା ି ପି ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି  XWP1256619
ପ ୁ /641898 19 14 953ଦୀପକ ମହା ି ପି ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି  XWP1256635
ପ ୁ /DAHALIA1899 19 14 954ମହିମା ଜତି ଜତି ପି ମେନାଜ କମୁାର ଜତି XWP1256742
ୀ /30321900 18 14 955ଲି ା େମାହ ି ମା ହରସ ପିୟା ଭ  XWP1258979
ପ ୁ /161901 18 14 956ର ନ କମୁାର ବାରିକ ପି ପବିତ େମାହନ ବାରିକ XWP1259134
ପ ୁ /111902 20 14 957ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ବାରିକ XWP1259191
ୀ /2321903 45 14 958ବବିତା ସାଇଁ ସା ର ନ ମହା ି XWP1270925
ପ ୁ /2321904 47 14 959ର ନ ମହା ି ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ମହା ି XWP1270933
ୀ /2311905 45 14 960ସମିର୍ ା ଦାସ ସା ଚି  ର ନ ଦାସ XWP1270941
ପ ୁ /2311906 49 14 961ଚି  ର ନ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ରାଜ୍କିେଶାର ଦାସ XWP1270966
ୀ /BHANAPUR1907 35 15 1ସମସାଦ େବଗମ ସା େଶଖ ଏ ର୍ାନ XWP1168111
ୀ /BHANAPUR1908 30 15 2ସମିର୍ଲା ଆରା ବିବି ସା େଶଖ େମେହରବାନ XWP1168228
ୀ /11909 38 15 3ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସିେ ଶର ସାହୁ XWP0263475
ପ ୁ /11910 32 15 4ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ XWP0263426
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ପ ୁ /11911 31 15 5ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ XWP0263574
ୀ /021912 23 15 6ସନ୍ି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁର ନାଥ ସାହୁ XWP0808006
ୀ /021913 33 15 7ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0666446

ପ ୁ /21914 58 15 8ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଗ ର୍ବ ସାହୁ OR/06/043/348012
ପ ୁ /21915 51 15 9ସେୁର ନାଥ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ OR/06/043/348882
ୀ /21916 48 15 10ନିନାମଣୀ ସାହୁ ସା ସେୁର ନାଥ ସାହୁ JTV2294536

ପ ୁ /21917 46 15 11ଗେଣଶ ଚ  ସାହୁ ପି ନ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/348007
ୀ /21918 37 15 12େଶୗଯଯ୍ର୍କା ି ସାହୁ ସା ଗେଣଷ ଚ  ସାହୁ XWP0281014

ପ ୁ /21919 29 15 13ତାପସ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ XWP0344523
ୀ /21920 27 15 14ଦୁଗର୍ାସିନି ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ XWP0589051
ୀ /21921 26 15 15ଦୀପା ଳୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0666628
ୀ /21922 65 15 16ବାସ ି ସାହୁ ସା ନ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/348006
ୀ /21923 60 15 17ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/348009
ୀ /21924 57 15 18ବନଲତା ସାହୁ ସା ଗେଜ  ସାହୁ XWP0006585

ପ ୁ /21925 52 15 19ମେହଶର ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ OR/06/043/348003
ୀ /21926 52 15 20ମ ଲୂତା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/348013
ୀ /21927 40 15 21େମାନାଲି ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ JTV2416709

ପ ୁ /21928 40 15 22କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି ନ କିେଶାର ସାହୁ JTV2293975
ପ ୁ /21929 38 15 23ସିେ ଶର ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ JTV2294643
ପ ୁ /21930 37 15 24ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ JTV2417095
ପ ୁ /21931 36 15 25ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ JTV2416196
ପ ୁ /31932 30 15 26ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0263566
ପ ୁ /41933 24 15 27ରାହୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ XWP0862813
ପ ୁ /41934 27 15 28ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0466177
ପ ୁ /41935 23 15 29ସଂଗାମ ସାହୁ ପି ବଜକିେସାର ସାହୁ XWP0862821
ପ ୁ /41936 58 15 30େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ XWP0006619
ପ ୁ /41937 52 15 31ଭଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ JTV2294627
ୀ /41938 50 15 32ର ଲୁତା ସାହୁ ସା ଭଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/348887
ୀ /41939 50 15 33ବାସ ି ସାହୁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାହୁ OR/06/043/348018

ପ ୁ /41940 45 15 34ନେର  ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ JTV2294494
ୀ /41941 39 15 35ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ JTV2416592

ପ ୁ /51942 27 15 36ନିବାସ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ XWP0466029
ୀ /061943 24 15 37ଭାରତୀ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ XWP0727289

ପ ୁ /61944 65 15 38କୃ  ଚ  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/043/348023
ୀ /61945 53 15 39ପମିଳା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2416204

ପ ୁ /61946 49 15 40ବି ୂ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/043/348026
ପ ୁ /61947 35 15 41ଶ ର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2416246
ପ ୁ /61948 32 15 42ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2479046
ୀ /071949 22 15 43ଦୀପ ଶୀଖା ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଚରଣ ମହା ି XWP0944678
ୀ /71950 39 15 44ଟିକି ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ XWP0466284
ୀ /081951 20 15 45କବିତା ସାହୂ ପି ୰ରଘନୁାଥ ସାହୂ XWP1104017
ୀ /081952 24 15 46ମମତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ XWP0808451

ପ ୁ /81953 55 15 47ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ଦୁଃସାସନ ସାହୁ OR/06/043/348030
ୀ /81954 90 15 48ଉମା ସାହୁ ସା ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ OR/06/043/348028

ପ ୁ /81955 58 15 49ଫଗ ୁକିେଶାର ସାହୁ ପି ଦୁଃସାସନ ସାହୁ OR/06/043/348029
ୀ /81956 50 15 50ପଭାତୀ ସାହୁ ସା ଫଗ ୁକିେଶାର ସାହୁ JTV2294486
ୀ /81957 48 15 51ମିନା ସାହୁ ସା ରଘ ୁକିେଶାର ସାହୁ JTV2294379

ପ ୁ /81958 43 15 52ସକୁା  ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ JTV2294908
ୀ /91959 66 15 53ପାଟ େଦଈ ସା କଳୁମଣି ନାୟକ OR/06/043/348032
ପ ୁ /91960 42 15 54ବିଶନାଥ ନାଏକ ପି କଳୁମଣି ନାଏକ JTV2294262
ପ ୁ /91961 78 15 55କଳୁମଣି ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/043/348031
ପ ୁ /91962 50 15 56ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ OR/06/043/348033
ୀ /91963 48 15 57ଟିକିନା ନାୟକ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ JTV1940626
ପ ୁ /91964 38 15 58କାଶନିାଥ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ JTV2294296
ୀ /91965 31 15 59ଜୟସିତା ନାୟକ ସା ବିଶନାଥ ନାୟକ XWP0571364
ୀ /101966 60 15 60ଲଳିତ େଦଇ ସା େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/043/348035
ପ ୁ /101967 68 15 61େଗାେଲଖ ନାୟକ ପି ଉ ବ ନାୟକ OR/06/043/348034
ପ ୁ /101968 40 15 62ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ JTV2294239
ୀ /101969 38 15 63ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ XWP0588889
ପ ୁ /101970 38 15 64କୃ ଚ  ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ JTV2295004
ପ ୁ /111971 55 15 65ଜହଲି ନାୟକ ପି ଗ ର୍ବ ନାୟକ OR/06/043/348038
ପ ୁ /111972 49 15 66ର ନ ନାୟକ ପି ଗ ବର୍  ନାୟକ OR/06/043/348041
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ୀ /111973 41 15 67ସସିତା ନାୟକ ସା ର ନ ନାୟକ JTV2416485
ୀ /111974 40 15 68ଦି ୀ ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ JTV1940659

ପ ୁ /111975 37 15 69ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ JTV2416279
ୀ /111976 36 15 70ପିତିପଦା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ XWP0344861

ପ ୁ /111977 35 15 71ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ JTV2416220
ପ ୁ /111978 35 15 72ତାପସ ନାୟକ ପି ଜହଲି ନାୟକ JTV2416394
ପ ୁ /111979 35 15 73ମିନତୀ ନାୟକ ପି ମାନସ ନାୟକ XWP0344937
ୀ /111980 34 15 74ଗାୟତୀ ନାୟକ ପି ଜହଲାଦ ନାୟକ JTV2416493

ପ ୁ /111981 33 15 75ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ଜହଲାଦ ନାୟକ JTV2416451
ୀ /111982 26 15 76ଅମିତା ନାୟକ ସା ତପସ କମୁାର ନାୟକ XWP1103993

ପ ୁ /121983 86 15 77ଜୟରାମ େଜନା ପି ମାଗଣିୁ େଜନା OR/06/043/348042
ୀ /121984 70 15 78ମ ରୀ େଜନା ସା ଜୟରାମ େଜନା OR/06/043/348043

ପ ୁ /121985 55 15 79ଅନାଦି େଜନା ପି ଯୟରାମ େଜନା OR/06/043/348044
ୀ /121986 50 15 80ମଇନା େଜନା ସା ଅନାଦି େଜନା OR/06/043/348045
ୀ /121987 28 15 81ପଜୂାରାଣୀ େଜନା ପି ଅନାଦି େଜନା XWP0571224

ପ ୁ /121988 27 15 82ଶଭୁମ୍ େଜନା ପି ଅନାଦି େଜନା XWP0667014
ୀ /121989 22 15 83ଅପିର୍ତା ପଢ଼ିଆରୀ ପି ବଶି  ପଢ଼ିଆରୀ XWP1065416

ପ ୁ /121990 21 15 84ଆକାଶ ପଢ଼ିଆରୀ ପି ରବୀ  ପଢ଼ିଆରୀ XWP1065382
ୀ /121991 20 15 85ସ କୁ୍ତା ସାହୂ ପି ଫଗ ୂକିେଶାର ସାହୂ XWP1065374
ୀ /121992 24 15 86ମିନତୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0808089
ୀ /131993 90 15 87ଗନୂୀ େଦଇ ସା ଆନ  ନାୟକ OR/06/043/348047
ୀ /131994 55 15 88ତିେଳା ମା େଦଇ ସା ରବି  ନାୟକ OR/06/043/348049

ପ ୁ /131995 54 15 89କା ିର୍କ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ OR/06/043/348050
ପ ୁ /131996 52 15 90ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ OR/06/043/348052
ପ ୁ /131997 49 15 91ବି ୂ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ OR/06/043/348019
ପ ୁ /131998 48 15 92ବହାନ  ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV2294783
ୀ /131999 46 15 93ଝୁନି ନାୟକ ସା ବି ୁଚରଣ ନାୟକ JTV1940667
ୀ /132000 45 15 94ଜୟ ି ନାୟକ ସା ବହାନ  ନାୟକ JTV2294247

ପ ୁ /132001 42 15 95କନୁା ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV2294254
ପ ୁ /132002 40 15 96ମନୁୁ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV1939222
ୀ /132003 39 15 97ସତଯ୍ଭାମା ନାୟକ ସା ମନୁୁ ନାୟକ XWP0344408
ୀ /132004 36 15 98ଅ ର୍ନା ନାୟକ ସା କନୁା ନାୟକ XWP0344374

ପ ୁ /132005 35 15 99ସବୁାସ ଚ  ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ JTV2416758
ପ ୁ /132006 28 15 100ରାେଜଶ ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ନାୟକ XWP0727347
ପ ୁ /132007 27 15 101ବାଦଲ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0466052
ପ ୁ /132008 26 15 102କମଲ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0589093
ୀ /132009 20 15 103ିତିପଜ୍ଞା ନାୟକ ପି ବି ୁ ନାୟକ XWP1065341

ପ ୁ /132010 20 15 104ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ବି ୁ ନାୟକ XWP1104058
ପ ୁ /142011 54 15 105ଅଖିଳ କମୁାର ଭ ପି କା ାଳି ଚରଣ ଭ OR/06/043/348062
ୀ /142012 50 15 106ପତିଭା ମ ରୀ ଭ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଭ OR/06/043/348061
ୀ /142013 47 15 107ରୁନିଆ ଭ ସା ଅଖିଳ କମୁାର ଭ JTV1940618
ପ ୁ /142014 60 15 108ବିେନାଦ କାଜର୍ ୀ ପି ବନମାଳି କାଜର୍ ୀ JTV1940519
ୀ /142015 52 15 109ର ବତୀ କାଜିର୍ ସା ବିେନାଦ କାଜିର୍ JTV1940501

ପ ୁ /142016 33 15 110ସମୁ  କାଜିର୍ ପି ବିେନାଦ କାଜିର୍ XWP0465963
ପ ୁ /142017 32 15 111ଅଭିମନଯ୍ ୁକାଜିର୍ ପି ବିେନାଦ କାଜିର୍ XWP0465948
ୀ /142018 27 15 112ନିତୁ କାଜିର୍ ସା ସମୁ  କାଜିର୍ XWP0465955
ୀ /142019 27 15 113ବି ସିତଲ ପିୟଦଶର୍ନୀ ମା ପତିଭା ମ ରୀ ଭ XWP0588582

ପ ୁ /152020 48 15 114ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/348068
ପ ୁ /152021 45 15 115ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ JTV2293967
ପ ୁ /162022 52 15 116ଆେଲାକ କମୁାର ଭ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଭ OR/06/043/348067
ୀ /162023 45 15 117ମମତା ଭ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଭ JTV1940600
ୀ /162024 41 15 118ମାନସୀ ଭ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଭ JTV1940592
ପ ୁ /162025 40 15 119ଅେଶାକ କମୁାର ଭ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଭ JTV2294809
ପ ୁ /162026 39 15 120ଅଜିତ କମୁାର ଭ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଭ JTV2334035
ୀ /162027 78 15 121ଗନିୁ େଦଇ ସା କାଳ ି ଚରଣ ଭ OR/06/043/348065
ପ ୁ /162028 61 15 122େମାନାଲିସା େଜନା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଭ OR/06/043/348066
ୀ /162029 55 15 123ପତିଭା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ଜିେତ  ନାଥ ସାହୁ XWP0344788
ପ ୁ /162030 54 15 124ଜିେତ  ନାଥ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ XWP0344853
ପ ୁ /N.H 162031 19 15 125ଆଶୀଷ କମୁାର େଜନା ପି ପଦୀପ କମୁାର େଜନା XWP1110378
ପ ୁ /N.H 162032 20 15 126ଅଜୟ ମହାରାଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରାଣା XWP1110386
ୀ /N.H 162033 22 15 127ନମିତା ପଢ଼ଆିରୀ ସା ରବୀ  ପଢ଼ିଆରୀ XWP1110501
ୀ /N.H 162034 19 15 128ସଭୁଲକ୍ଷୀ ପଢ଼ଆିରୀ ପି ସରତ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1110444
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ୀ /NH-162035 48 15 129ଝରୀ ମହାରାଣା ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ମହାରାଣା XWP1110485
ୀ /172036 90 15 130କମି େଦଇ ସା ରଥ ନାୟକ OR/06/043/348075
ୀ /172037 68 15 131ଶା ିଲତା େଦଇ ସା ଅେଲଖ ନାୟକ OR/06/043/348070
ୀ /172038 65 15 132ବାସ ି େଦଈ ସା ଭିମେସନ ନାୟକ OR/06/043/348074
ୀ /172039 62 15 133କା ନ େଦଇ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ OR/06/043/348072
ୀ /172040 25 15 134ସରସ୍ଵତୀ ହାତୀ ସା ଶଭୁଜିତ ନାୟକ XWP0862896

ପ ୁ /172041 46 15 135ପଦୀପ ନାଏକ ପି ଅେଲଖ ନାଏକ JTV2294205
ପ ୁ /172042 75 15 136ଅେଲଖ ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/06/043/348069
ପ ୁ /172043 70 15 137ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/06/043/348071
ପ ୁ /172044 69 15 138ଭିମେସନ ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/06/043/348073
ପ ୁ /172045 43 15 139ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ନାୟକ XWP0808147
ପ ୁ /172046 41 15 140ର ିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ନାୟକ JTV2294445
ପ ୁ /172047 41 15 141ସ ିତ ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ JTV2294015
ପ ୁ /172048 40 15 142ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ JTV2294023
ୀ /172049 40 15 143ରଶୀତା ନାୟକ ସା ସ ୟ ନାୟକ XWP0727693
ୀ /172050 39 15 144ପଣତି ନାୟକ ସା ପଦିପ ନାୟକ JTV2416477
ୀ /172051 38 15 145ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ୍ ନାୟକ XWP0588897
ୀ /172052 35 15 146ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ସା ର ିତ ନାୟକ XWP0589135

ପ ୁ /172053 34 15 147ରାଜିବ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ JTV2416733
ପ ୁ /172054 33 15 148ଶଭୁଜିତ ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ JTV2416550
ୀ /172055 32 15 149କଲଯ୍ାଣି ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ XWP0263624
ୀ /172056 25 15 150ସରସତୀ ନାୟକ ସା ଶଭୁଜିତ ନାୟକ XWP0876508
ୀ /172057 25 15 151ପିଂକୀନା ନାୟକ ସା ରାଜିବ କମୁାର ନାୟକ XWP1103845

ପ ୁ /182058 75 15 152ନାରାୟଣ ପାତ ପି ବୁ ି ପାତ OR/06/043/348076
ୀ /182059 65 15 153ସମିୁତା ପାତ ସା ନାରାୟଣ ପାତ OR/06/043/348077

ପ ୁ /182060 42 15 154ରାେଜ  ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ JTV2293801
ୀ /182061 39 15 155ସସିତା ପାତ ସା ରାେଜ  ପାତ XWP0344663

ପ ୁ /182062 37 15 156ଉେପ  ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ JTV2416238
ୀ /182063 31 15 157ମାନିନୀ ପାତ ସା ଉେପ  ପାତ XWP0666289

ପ ୁ /182064 42 15 158ବିଚିତ ରାଉତ ପି ଉ ମ ଚରଣ ରାଉତ XWP0466128
ୀ /182065 39 15 159ଲଳିତା ରାଉତ ସା ବିଚିତ ରାଉତ XWP0344739

ପ ୁ /192066 44 15 160ଝେର  ଭଟ ପି ଶ  ୁଭଟ JTV2293934
ପ ୁ /192067 71 15 161େଗାେଲଖ ଚ  ଭ ପି ସ  ୁଭ OR/06/043/348081
ପ ୁ /192068 65 15 162ରାମଚ  ଭ ପି ସ  ୂଭ OR/06/043/348083
ପ ୁ /192069 56 15 163ଦାେମାଦର ଭ ପି ସ  ୂଭ OR/06/043/348087
ପ ୁ /192070 52 15 164ଭରତ ଭ ପି ସ  ୂଭ OR/06/043/348089
ୀ /192071 48 15 165ଡଲି ଭ ସା ଭରତ ଭ OR/06/043/348090

ପ ୁ /192072 46 15 166ଆରତ ଚ  ଭ ପି ସ  ୂଭ OR/06/043/348091
ୀ /192073 41 15 167େଶୖଳଶୀ ଭ ସା ଆରତ ଚ  ଭ JTV2478949
ୀ /192074 39 15 168କବିତା ଭ ସା ଝେର  ଭ JTV2478840

ପ ୁ /192075 35 15 169େଲାକନାଥ ଭ ପି ଶଯ୍ାମ ଭ JTV2479079
ପ ୁ /192076 32 15 170ଜିେତ  ଭ ପି େଗାେଲଖ ଭ JTV2479038
ପ ୁ /192077 32 15 171ବିଶଜିତ୍ ଭ ପି ଦାେମାଦର ଭ JTV2479020
ୀ /192078 31 15 172ମିଲି ଭ ସା େଲାକନାଥ ଭ XWP0944553

ପ ୁ /192079 30 15 173ନିଖିଳାସ ଭ ପି ଭରତ କମୁାର ଭ XWP0263491
ପ ୁ /192080 30 15 174କପିଳ କମୁାର ଭ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଭ XWP0263731
ୀ /192081 29 15 175ଖଲୁଣା ଭ ସା ନିଖିଳାସ ଭ XWP0466433
ୀ /192082 28 15 176େନହା ଭ ପି ରାମ ଚ  ଭ XWP0588541
ୀ /192083 28 15 177ଅ ର୍ନା ଭ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭ XWP0588525
ୀ /192084 28 15 178ରିତୁ ଭ ପି ଭରତ ଭ XWP0589002
ୀ /192085 27 15 179େମାନାସିନି ଭ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ଭ XWP0588996
ପ ୁ /192086 27 15 180ହିମାଶଂୁ ଭ ପି ଦାେମାଦର ଭ XWP0466250
ପ ୁ /192087 27 15 181ଅବିନାଶ ଭ ପି ଭରତ ଭ XWP0466441
ୀ /192088 26 15 182ଦିକ୍ଷା ଭ ପି ଦାେମାଦର ଭ XWP0588988
ୀ /192089 26 15 183ବି ୁ ଭ ପି ରାମ ଚ  ଭ XWP0588533
ୀ /192090 24 15 184କି ିର୍ମୟୀ ଭ ପି ରାମଚ  ଭ XWP0808287
ୀ /192091 23 15 185େଜଯ୍ାତିପଭା ଭ ସା ଜିେତ  ଭ XWP0808048
ପ ୁ /192092 21 15 186ବିେବକ କମୁାର ଭ ପି ରାମଚ  ଭ XWP0974709
ୀ /192093 77 15 187ରଜୀ େଦଇ ସା ସ  ୂଭ OR/06/043/348080
ୀ /192094 58 15 188ସ  ୂେଦଇ ସା ରାମଚ  ଭ OR/06/043/348084
ୀ /192095 58 15 189େଖାଲଣା େଦଈ ସା େଗାେଲଖ ଚ  ଭ OR/06/043/348082
ୀ /192096 54 15 190କନିୁ େଦଇ ସା ଶଯ୍ାମ ଭ OR/06/043/348086
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ୀ /192097 50 15 191ତିେଳା ମା େଦଈ ସା ଦାେମାଦର ଭ OR/06/043/348088
ୀ /192098 28 15 192ଝିଲୀ େସଠୀ ସା ରବୀ  େସଠୀ XWP0944694

ପ ୁ /202099 56 15 193ଗତିକୃ  ଭ ପି କମୁର ଭ OR/06/043/348093
ପ ୁ /202100 52 15 194ଶରତଚ  ଭ ପି କମୁର ଭ OR/06/043/348095
ୀ /202101 47 15 195ବୀେନାଦିନି ଭ ସା ଗତିକୃ  ଭ OR/06/043/348094

ପ ୁ /202102 45 15 196ହରିଶ ଚ  ଭ ପି କମୁର ଭ OR/06/043/348097
ପ ୁ /202103 44 15 197ପରମାନ  ଭ ପି କମୁର ଭ JTV2294148
ୀ /202104 42 15 198ରୀନା ଭ ସା ଶରତ ଚ  ଭ JTV2417160
ୀ /202105 34 15 199ସମିୁତା ଭ ସା ହରି  ଭ JTV2478915
ୀ /202106 32 15 200ଆରତୀ ଭ ସା ପରମାନ  ଭ XWP0727305

ପ ୁ /202107 29 15 201ଆଶଷି କମୁାର ଭ ପି ଗତିକୃ  ଭ XWP0344580
ୀ /202108 26 15 202ପ ୁ ିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ଭ ପି ଗତିକୃ  ଭ XWP0588608
ୀ /202109 26 15 203ଅପିର୍ତା ଭ ପି ଗତିକୃ  ଭ XWP0588616
ୀ /202110 85 15 204ନିଶାମଣି େଦଇ ସା କମୁର ଭ OR/06/043/348098

ପ ୁ /212111 41 15 205ପା ବ ଭ ପି ଧଡି ଭ JTV2294569
ୀ /212112 36 15 206ପ ୁ ଲତା ଭ ସା ପା ବ ଭ JTV2416410
ୀ /212113 26 15 207ଅଂକିତା ମହା ି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0969956

ପ ୁ /222114 38 15 208ଜଗନନ୍ ାଥ ଭ ପି େଯାେଗ  ଭ JTV2559656
ୀ /222115 38 15 209ପ ୁ ଲତା ଭ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଭ XWP0163444
ୀ /222116 62 15 210ରମା େଦଈ ସା େଯାେଗ  ଭ OR/06/043/348101
ୀ /232117 73 15 211ଅନୀ ଭ ସା ଦୁଃଶାସନ ଭ OR/06/043/348106

ପ ୁ /232118 55 15 212ପଶା  କମୁାର ଭ ପି ଦୁଃଶାସନ ଭ OR/06/043/348103
ପ ୁ /232119 52 15 213ସକୁା  ଚରଣ ଭ ପି ଦୁଃଶାସନ ଭ OR/06/043/348105
ୀ /232120 48 15 214ସଶୁମା ଭ ସା ପଶା କମୁାର ଭ OR/06/043/348104
ୀ /232121 42 15 215ଆରତି ଭ ସା ସକୁା  ଚରଣ ଭ JTV2294544

ପ ୁ /232122 28 15 216େଦବକା  ଭ ପି ପଶା  କମୁାର ଭ XWP0344713
ୀ /232123 26 15 217ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଭ ପି ପଶା  କମୁାର ଭ XWP0588517

ପ ୁ /232124 24 15 218ଶଭୁକା  ଭ ପି ପଶା  ଭ XWP0808279
ୀ /232125 22 15 219ନିକିତା ଭ ପି ସକୁା  ଭ XWP0876474

ପ ୁ /242126 50 15 220ବଳରାମ େଜନା ପି ବୁ  େଜନା OR/06/043/348112
ୀ /242127 48 15 221ଜାନକୀ େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା XWP0432039
ୀ /242128 46 15 222ପମିଳା େଜନା ସା ବଳରାମ େଜନା XWP0589028

ପ ୁ /242129 42 15 223ନାରାୟଣ େଜନା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା JTV2294650
ପ ୁ /242130 41 15 224ନିର ନ େଜନା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା JTV2294304
ୀ /242131 41 15 225ଚ କା ି େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା XWP0344382
ୀ /242132 38 15 226ମିଲିଲତା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା XWP0588871
ୀ /252133 52 15 227ସ  ୂସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ JTV1940576

ପ ୁ /252134 64 15 228ଶ ର ସାହୁ ପି ମହନି ସାହୁ OR/06/043/348114
ୀ /262135 80 15 229ଟୁଲି େଦଇ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/348121
ୀ /262136 62 15 230ଲତିକା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/043/348126

ପ ୁ /262137 35 15 231ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ JTV2416501
ୀ /262138 30 15 232େମାହିନୀ ସାହୁ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ XWP0666198
ୀ /262139 26 15 233ଅପିର୍ତା ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ XWP0589010

ପ ୁ /262140 65 15 234ରେମଶ ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/348122
ପ ୁ /262141 60 15 235ସେୁର  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/348124
ୀ /262142 55 15 236ମ ଲୂତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ OR/06/043/348123
ୀ /262143 55 15 237ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/348125

ପ ୁ /262144 54 15 238ବି ୂଚରଣ ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/348128
ୀ /262145 50 15 239ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ବି ୂ ସାହୁ OR/06/043/348129
ପ ୁ /262146 50 15 240ପରମାନ  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/348127
ୀ /262147 45 15 241ପିୟମଦା ସାହୁ ସା ଓମ ପକାଶ ସାହୁ XWP0316984
ୀ /262148 44 15 242କବିତା ସାହୁ ସା ପରମାନ  ସାହୁ XWP0630301
ପ ୁ /262149 45 15 243ଓମ ପକାଶ ସାହୁ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ XWP1197136
ୀ /262150 35 15 244ସଧୁାସିନୀ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ JTV2416576
ପ ୁ /262151 29 15 245ଶଭୁଜିତ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ XWP0344564
ପ ୁ /262152 29 15 246ରଣଜିତ ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ XWP0344838
ପ ୁ /262153 23 15 247େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ XWP0808170
ୀ /272154 63 15 248େଶାଭା େଦଇ ସା େକଶବ ରାଉଳ OR/06/043/348135
ୀ /272155 59 15 249ମିନା େଦଇ ସା ବିଶନାଥ ରାଉଳ OR/06/043/348137
ପ ୁ /272156 84 15 250େକଶବ ଚ  ରାଉଳ ପି ଜୟରାମ ରାଉଳ OR/06/043/348134
ପ ୁ /272157 65 15 251ବିଶନାଥ ରାଉଳ ପି ଜୟରାମ ରାଉଳ OR/06/043/348136
ପ ୁ /272158 51 15 252ବୁଲୁ ରାଉଳ ପି କାହନ୍ ୂ ରାଉଳ OR/06/043/348132
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ୀ /272159 45 15 253ରୀତା ରାଉଳ ସା ବୁଲା ରାଉଳ JTV2417152
ପ ୁ /272160 42 15 254ନିଲୁରାମ ରାଉଳ ପି େକଶବ ଚ  ରାଉଳ JTV2293728
ପ ୁ /272161 41 15 255ତିେଲାଚନ ରାଉଳ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ରାଉଳ JTV2293736
ପ ୁ /272162 40 15 256ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉଳ ପି ବିଶନାଥ ରାଉଳ JTV2293751
ପ ୁ /272163 39 15 257ପଦୀ  ରାଉଳ ପି ବିଶନାଥ ରାଉଳ JTV2293744
ୀ /272164 38 15 258ଅମିତା ରାଉଳ ସା ନିଲୁରାମ ରାଉଳ XWP0006643

ପ ୁ /272165 36 15 259ଚ ନ ରାଉଳ ପି ବିଶନାଥ ରାଉଳ JTV2416469
ୀ /272166 34 15 260ନମିତା ରାଉଳ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉଳ XWP0006650
ୀ /272167 31 15 261ଝିଲି ରାଉଳ ସା ତିେଲାଚନ ରାଉଳ XWP0727529
ୀ /272168 27 15 262ଲଷୀପିୟା ରାଉଳ ସା ଚ ନ ରାଉଳ XWP0727883
ୀ /272169 26 15 263ଲଷୀପିୟା ରାଉଳ ସା ପଦୀପ ରାଉଳ XWP0727313

ପ ୁ /282170 59 15 264ଅରକି୍ଷତ ଓଝା ପି ସଉରୀ ଓଝା JTV2478717
ପ ୁ /282171 55 15 265ରଘନୁାଥ ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା JTV2479004
ୀ /282172 54 15 266ରମା ଓଝା ସା ଅରକି୍ଷତ ଓଝା JTV2478725
ୀ /282173 50 15 267ପତିମା ଓଝା ସା ରଘନୁାଥ ଓଝା JTV2293942

ପ ୁ /282174 48 15 268ଫଗ ୁଓଝା ପି ବାଉରୀ ଓଝା OR/06/043/348144
ୀ /282175 45 15 269ଛବି ଓଝା ସା ଫଗ ୁଓଝା JTV2293959

ପ ୁ /282176 45 15 270ପେମାଦ ଓଝା ପି ରାଜକିେଶାର ଓଝା OR/06/043/348143
ପ ୁ /282177 44 15 271ଅଭିନା ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା JTV2293777
ପ ୁ /282178 43 15 272ରବି  ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା JTV2293769
ୀ /282179 37 15 273ଜୟ ୀ ଓଝା ସା ପେମାଦ ଓଝା JTV2416717

ପ ୁ /282180 35 15 274ନାରାୟଣ ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା JTV2417079
ପ ୁ /282181 35 15 275କନୁା ଓଝା ପି ଅରକ୍ଷିତ ଓଝା JTV2478733
ୀ /282182 34 15 276ଲକ୍ଷୀପିୟା ଓଝା ସା ରବି  ଓଝା XWP0727628

ପ ୁ /282183 33 15 277ମନୁା ଓଝା ପି ଅରକ୍ଷିତ ଓଝା JTV2478741
ୀ /282184 30 15 278ସ ର୍ ଲତା ଓଝା ସା କନୁା ଓଝା XWP0666594
ୀ /282185 27 15 279ମମତା ଓଝା ପି ଅରକ୍ଷିତ ଓଝା XWP0808311
ୀ /282186 27 15 280ଅଂକିତା ଓଝା ସା ଅଭିନ ଓଝା XWP1104082
ୀ /282187 25 15 281ମାମିନା ଓଝା ପି ଫଗ ୁଓଝା XWP0666453
ୀ /282188 24 15 282ବନିତା ଓଝା ପି ଅରକ୍ଷିତ ଓଝା XWP0808303

ପ ୁ /282189 23 15 283କାଳ ି ଓଝା ପି ଫଗ ୁଓଝା XWP0808188
ପ ୁ /282190 23 15 284ବଳରାମ ଓଝା ପି ଫଗ ୁଓଝା XWP0808113
ୀ /282191 42 15 285େସୗଦାମିନୀ ପଧାନ ସା ପଭାତ କମୁାର ପଧାନ XWP0944629

ପ ୁ /292192 60 15 286େଯାେଗ  ମହାରଣା ପି ବଟ ମହାରଣା OR/06/043/348544
ୀ /292193 55 15 287କନିୁ ମହାରଣା ସା େଯାେଗ  ମହାରଣା OR/06/043/348545
ୀ /292194 29 15 288ପତିମା ମହାରଣା ସା ଜିେତଂଦ ମହାରଣା XWP0969469

ପ ୁ /292195 32 15 289ଜିେତ  ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0263483
ପ ୁ /292196 28 15 290ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0344911
ୀ /292197 26 15 291ସସିତା ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0589036

ପ ୁ /302198 65 15 292ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ଗରୁୁବାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/348148
ୀ /302199 58 15 293ଅହଲଯ୍ା ସାଇଁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/348149
ପ ୁ /302200 53 15 294ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ଗରୁୁବାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/348150
ୀ /302201 50 15 295ନମିତା ସାଇଁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2294734

ପ ୁ /302202 35 15 296ଶୀବ  ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2416527
ୀ /302203 35 15 297ନିରୁପମା ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2508976

ପ ୁ /302204 32 15 298ଅସିତ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2479186
ପ ୁ /312205 56 15 299ବଳରାମ େବଉରା ପି ବୁ ି େବଉରା OR/06/043/348155
ପ ୁ /312206 27 15 300ଶୀବ  େବଉରା ପି କା ିର୍କ େବଉରା XWP0466425
ପ ୁ /312207 24 15 301ଦିପ ୁେବଉରା ପି ବଳରାମ େବଉରା XWP0727297
ପ ୁ /312208 23 15 302ଲିପ ୁେବଉରା ପି ବଳରାମ େବଉରା XWP0808121
ପ ୁ /322209 47 15 303ପା ବ େବଉରା ପି େଗାଲଖ େବଉରା JTV2293835
ପ ୁ /322210 40 15 304ପରମାନ  େବଉରା ପି େଗାେଲଖ େବଉରା JTV2293843
ୀ /322211 33 15 305ଲକ୍ଷିପିୟା େବଉରା ସା ପା ବ େବଉରା XWP0344705
ୀ /322212 32 15 306ମିତା ଳୀ େବଉରା ପି େଗାେଲଖ େବଉରା JTV2479194
ୀ /322213 25 15 307ଝୁନୁବାଳା େବଉରା ସା ପରମାନ  େବଉରା XWP0862862
ୀ /322214 75 15 308ର ନା େଦଈ ସା େଗାେଲଖ େବଉରା OR/06/043/348157
ପ ୁ /332215 90 15 309େଗାବି  ରାଉଳ ପି ଭମର ରାଉଳ OR/06/043/348159
ୀ /332216 55 15 310ବିଦୁଃଲତା ରାଉଳ ସା େଗାବି  ରାଉଳ OR/06/043/348160
ପ ୁ /332217 50 15 311ନିର ନ ରାଉଳ ପି େଗାବି  ରାଉଳ OR/06/043/348161
ୀ /332218 45 15 312ଚପଳା ରାଉଳ ସା ନିର ନ ରାଉଳ JTV2294684
ପ ୁ /332219 35 15 313ଦିଲିପ ରାଉଳ ପି େଗାବି  ରାଉଳ JTV2416535
ପ ୁ /332220 23 15 314ସତଯ୍ ପକାଶ ରାଉଳ ପି ନିର ନ ରାଉଳ XWP0808402
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ୀ /332221 28 15 315ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାଉଳ ସା ଦିଲିପ ରାଉଳ XWP0727644
ୀ /332222 20 15 316ଓମ ପକାଶ ରାଉଲ ପି ନିର ନ ରାଉଲ XWP1104116
ୀ /342223 44 15 317ନମିତା ଦାସ ସା େଗାପି ଦାସ XWP0344879
ୀ /342224 55 15 318ଓଶାମଣି େଦଇ ସା ବୁଲୁ ରାଉଳ OR/06/043/348165
ୀ /342225 52 15 319ସୀତା େଦଇ ସା ଅଜୂ ରାଉଳ OR/06/043/348167

ପ ୁ /342226 75 15 320ଅଜୂ ରାଉଳ ପି ନୃସିଂହ ରାଉଳ OR/06/043/348166
ପ ୁ /342227 60 15 321ବୁଲୁ ରାଉଳ ପି ନୃସିଂହ ରାଉଳ OR/06/043/348164
ପ ୁ /342228 52 15 322ଜଳଧର ରାଉଳ ପି ନୃସିଂହ ରାଉଳ OR/06/043/348170
ୀ /342229 47 15 323େଖାଲଣା ରାଉଳ ସା ଜଳଧର ରାଉଳ OR/06/043/348171

ପ ୁ /342230 32 15 324ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଅଜୟ ରାଉଳ XWP0344341
ପ ୁ /342231 32 15 325େକଦାରନାଥ ରାଉଳ ପି ବୁଲୁ ରାଉଳ XWP0465971
ପ ୁ /342232 30 15 326ମିଥନୁ ରାଉଳ ପି ଜଳ ର ରାଉଳ XWP0344754
ୀ /352233 53 15 327ବାସ ି େଦଇ ସା ଶବି ପଧାନ XWP0535484

ପ ୁ /352234 71 15 328ଶବି ପଧାନ ପି ବା ା ପଧାନ XWP0432047
ପ ୁ /352235 71 15 329େଧାବି ପଧାନ ପି ବା ାନିଧି ପଧାନ OR/06/043/348173
ୀ /352236 66 15 330ନାବ ପଧାନ ସା େଧାବୀ ପଧାନ OR/06/043/348174
ୀ /352237 39 15 331ନମିତା ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ XWP0263681

ପ ୁ /352238 35 15 332ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ଶବି ପଧାନ JTV2416543
ପ ୁ /352239 42 15 333ପେମାଦ ପଧାନ ପି ଶବି ପଧାନ JTV2293785
ପ ୁ /352240 53 15 334ପଭାସ ଶମର୍ା ପି ବନାରସି ଶମର୍ା XWP0588681
ୀ /362241 41 15 335ଗୀତା ଶମର୍ା ସା ସ ୟ ଶମର୍ା XWP0588699
ୀ /362242 78 15 336କୁ ଳା ସାଇଁ ସା ଫକିର ସାଇଁ OR/06/043/348177

ପ ୁ /362243 51 15 337ବିଜୟ ସାଇଁ ପି ଫକିର ସାଇଁ XWP1066836
ପ ୁ /362244 47 15 338ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ ପି ଫକିର ସାଇଁ OR/06/043/348179
ପ ୁ /362245 46 15 339ଅଜୟ ସାଇଁ ପି ଫକିର ସାଇଁ OR/06/043/348180
ୀ /362246 40 15 340ଇଲା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ JTV2416212
ୀ /362247 39 15 341ବୀଣା ସାଇଁ ସା ଅଜୟ ସାଇଁ JTV2478758
ୀ /362248 39 15 342ସଷୁମା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ JTV2478972

ପ ୁ /362249 19 15 343ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ ସାଇଁ XWP1104173
ପ ୁ /372250 114 15 344େଗାକଳୁନ  େବେହରା ପି କା ାଳୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0727792
ୀ /372251 33 15 345ହରପିୟା େବେହରା ସା େଗାକଳୁ ନ  େବେହରା XWP0727800

ପ ୁ /372252 44 15 346ସ ୟ ଶମର୍ା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଶମର୍ା XWP0588707
ୀ /372253 24 15 347ନିତୁ ଶମର୍ା ପି ସ ୟ ଶମର୍ା XWP0862888

ପ ୁ /372254 60 15 348ସେୁର  ସାଇଁ ପି କା ାଳି ସାଇଁ OR/06/043/348183
ପ ୁ /372255 55 15 349ନେର  ସାଇଁ ପି କା ାଳୀ ସାଇଁ OR/06/043/348185
ୀ /372256 52 15 350ରମା ସାଇଁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/043/348184
ୀ /372257 50 15 351ମିନା ସାଇଁ ସା ନେର  ସାଇଁ OR/06/043/348186

ପ ୁ /372258 28 15 352ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ XWP0466623
ୀ /382259 29 15 353ଶା ି ନାହକ ପି କରୁଣା ନାହକ XWP0877068
ୀ /382260 36 15 354ପଜୂା ସାହୁ ସା େଯ଼ାେଗଶ ସାହୁ XWP0666677

ପ ୁ /382261 52 15 355ଶବି ସାଇଁ ପି ବ ାଳି ସାଇଁ OR/06/043/348189
ପ ୁ /382262 52 15 356ଦିବାକର ସାଇଁ ପି ବ ାଳି ସାଇଁ OR/06/043/348190
ୀ /382263 50 15 357ସବିତା ସାଇଁ ସା ଶବିଚରଣ ସାଇଁ JTV1939230

ପ ୁ /382264 23 15 358ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାଇଁ XWP0807982
ୀ /392265 70 15 359ପାର େଦଇ ପି ଶଯ୍ୀମ ସାହୁ OR/06/043/348845
ୀ /392266 45 15 360ପମିଳା େଦଇ ସା ଧମର୍ାନ  ସାହୁ OR/06/043/348195

ପ ୁ /392267 60 15 361ଧମର୍ାନ  ସାହୁ ପି ଶୟ ସାହୁ OR/06/043/348194
ୀ /402268 72 15 362ସରସତୀ େଦଇ ସା ବାସ ୁେଦବ ସାହୁ OR/06/043/348197
ୀ /402269 67 15 363କସୁମୁ େଦଇ ସା କାଶନିାଥ ସାହୁ OR/06/043/348200
ପ ୁ /402270 44 15 364ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV2295103
ପ ୁ /402271 40 15 365ନିର ନ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0006700
ୀ /402272 30 15 366ଇତିଶୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0588657
ୀ /402273 28 15 367ରାନୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ XWP0727537
ପ ୁ /402274 20 15 368ସନୁୀଳ କମୁାର ସାହୂ ପି ସକୁେଦବ ସାହୂ XWP1065333
ପ ୁ /402275 77 15 369କାଶନିାଥ ସାହୁ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ସାହୁ OR/06/043/348199
ପ ୁ /402276 68 15 370ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ମଦନ ସାହୁ OR/06/043/348201
ପ ୁ /402277 53 15 371ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି ବାସ ୁେଦବ ସାହୁ OR/06/043/348198
ୀ /402278 48 15 372ଟୁନି ସାହୁ ସା ଶକୁେଦବ ସାହୁ JTV2295053
ପ ୁ /402279 42 15 373ଗେଣଷ ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ JTV2295228
ୀ /402280 40 15 374ସସିତା ସାହୁ ସା ଗେଣଶ ସାହୁ XWP0263616
ପ ୁ /402281 40 15 375ଶରତ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2295186
ପ ୁ /402282 40 15 376ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କାଶୀ ନାଥ ସାହୁ JTV2416949
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ୀ /402283 38 15 377ଛବିନା ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ JTV2294965
ୀ /402284 38 15 378ସବିତା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0263608

ପ ୁ /402285 36 15 379ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2416881
ପ ୁ /402286 35 15 380ତପନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV2478881
ପ ୁ /402287 32 15 381ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV2478691
ପ ୁ /402288 25 15 382କିସାନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ XWP0808295
ୀ /412289 80 15 383ଉଜଳ େଦଇ ସା ବୀରବର ସାହୁ OR/06/043/348881
ୀ /412290 42 15 384ପଭାସିନୀ ସାହୁ ସା ପଦନ ସାହୁ XWP0589069
ୀ /412291 40 15 385ସବିତା ସାହୁ ସା ପିତବାସ ସାହୁ XWP0588590
ୀ /412292 40 15 386ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଦିଲିପ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP0588970

ପ ୁ /412293 28 15 387ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ XWP0344671
ପ ୁ /412294 25 15 388ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ XWP0727503
ୀ /412295 58 15 389ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଭଯନାନ  ସାହୁ OR/06/043/348212

ପ ୁ /412296 58 15 390ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ OR/06/043/348205
ପ ୁ /412297 48 15 391ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଜନା  ସାହୁ JTV2295079
ୀ /412298 48 15 392ବିନ ୀ ସାହୁ ପି ବିରବର ସାହୁ JTV2479103
ୀ /412299 47 15 393ବନଲତା ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ OR/06/043/348879

ପ ୁ /412300 45 15 394ପଦନ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ OR/06/043/348210
ପ ୁ /412301 43 15 395ପିତବାସ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ OR/06/043/348854
ପ ୁ /412302 42 15 396ବୁଲୁ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ JTV2478907
ୀ /412303 37 15 397ମମତା ସାହୁ ପି ଭଜନାନ  ସାହୁ JTV2479145
ୀ /412304 32 15 398ସସୀତା ସାହୁ ପି ଭଜନା ନ  ସାହୁ JTV2479111
ୀ /422305 66 15 399ବିେନାଦିନୀ େଦଇ ସା ଧବୃ ମହାରଣା OR/06/043/348215

ପ ୁ /422306 75 15 400ଧବୃ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଭମର ମହାରଣା OR/06/043/348852
ପ ୁ /422307 67 15 401ଦିବାକର ମହାରଣା ପି ଭମର ମହାରଣା OR/06/043/348217
ୀ /422308 58 15 402ସ କୂ୍ତା ମହାରଣା ସା ଦିବାକର ମହାରଣା OR/06/043/348218

ପ ୁ /422309 55 15 403ଶବି ମହାରଣା ପି ଭମର ମହାରଣା XWP0163469
ୀ /422310 55 15 404ମନି ମହାରଣା ସା ଶବି ମହାରଣା OR/06/043/348880

ପ ୁ /422311 36 15 405ଅଭୟ ମହାରଣା ପି ଧୃବ ଚରଣ ମହାରଣା JTV2559649
ପ ୁ /422312 35 15 406ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା JTV2416790
ପ ୁ /422313 33 15 407ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା JTV2416741
ପ ୁ /422314 49 15 408ଅରୁଣ ମହାରଣା ପି ଧବୃ ଚରଣ ମହାରଣା XWP0630251
ପ ୁ /422315 47 15 409ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧବୃ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/348216
ୀ /422316 38 15 410ର ିତା ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା XWP0263699

ପ ୁ /422317 37 15 411ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା JTV2415990
ୀ /422318 33 15 412ସଭୁଦା ମହାରଣା ସା ଅରୁଣ ମହାରଣା XWP0466524
ୀ /422319 33 15 413ସତିୃ େରଖା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା XWP0588756
ୀ /422320 32 15 414େଗୗରି ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା XWP0344333
ୀ /432321 83 15 415ସେୁଲାଚନା େଦଇ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/043/348222

ପ ୁ /432322 55 15 416ଗତିରାମ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ XWP1063650
ୀ /432323 26 15 417ମମତା ସାହୁ ପି ଗତିରାମ ସାହୁ XWP0727560
ୀ /432324 22 15 418ସମିୁତା ସାହୁ ପି ଗତିରାମ ସାହୁ XWP0876482

ପ ୁ /432325 20 15 419ତିେଲାଚନ ସାହୂ ପି ଗତିରାମ ସାହୂ XWP1104074
ପ ୁ /432326 48 15 420ଭରତ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/043/348224
ୀ /432327 45 15 421ପମିଳା ସାହୁ ସା ଗତିରାମ ସାହୁ JTV1940584
ୀ /432328 38 15 422ଲକି୍ଷପୀୟା ସାହୁ ସା ଭରତ ସାହୁ JTV1940535

ପ ୁ /442329 50 15 423େସାମନାଥ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/348239
ୀ /442330 46 15 424ର ଲୁତା ସାହୁ ସା େସାମନାଥ ସାହୁ JTV2294197
ୀ /442331 39 15 425ସନ୍ି ା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ XWP0666974
ୀ /442332 36 15 426ଜଲି ସାହୁ ପି ଗଗନ ସାହୁ XWP0588723
ୀ /442333 35 15 427ରାନୁ ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ XWP0667055
ପ ୁ /442334 27 15 428ପପନୁ ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ XWP0571349
ପ ୁ /442335 27 15 429ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ XWP0466193
ପ ୁ /442336 26 15 430ଚିକନୁ ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ XWP0667030
ୀ /442337 26 15 431ମିଲି ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ XWP0666966
ପ ୁ /442338 25 15 432ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ XWP0727453
ପ ୁ /442339 22 15 433ଅନିଲ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ XWP0944538
ୀ /442340 19 15 434ବଷର୍ା ସାହୂ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ XWP1103886
ୀ /442341 81 15 435ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା େବୖ ବ ସାହୁ OR/06/043/348236
ୀ /442342 75 15 436ରଜନୀ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/043/348229
ୀ /442343 66 15 437କସୁମୁ ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/043/348231
ପ ୁ /442344 66 15 438ବିଜୟ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ OR/06/043/348233
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ୀ /442345 56 15 439ଟିମି ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ OR/06/043/348828
ପ ୁ /442346 55 15 440ରାଯକିେଶାର ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ OR/06/043/348237
ପ ୁ /442347 53 15 441ସକୁା  ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/348227
ୀ /442348 51 15 442ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ଶକୁା  ସାହୁ OR/06/043/348241
ୀ /442349 50 15 443କନିୁ ସାହୁ ସା ରାଯକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/348238
ୀ /442350 46 15 444େଗାଲାପ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ JTV1951581

ପ ୁ /442351 45 15 445ଗଗନ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ OR/06/043/348240
ପ ୁ /442352 45 15 446ନିର ନ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ OR/06/043/348857
ପ ୁ /442353 44 15 447ପେମାଦ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ OR/06/043/348856
ପ ୁ /442354 42 15 448ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ JTV2339802
ୀ /442355 40 15 449ସିତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0263582

ପ ୁ /442356 34 15 450ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ XWP0115220
ପ ୁ /442357 32 15 451ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ XWP0006726
ୀ /442358 28 15 452ରଶିରାଣୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0808220
ୀ /452359 80 15 453ଗଜୀ େଦଈ ସା ଭମରବର ରାଉତ OR/06/043/348243
ୀ /452360 55 15 454ମାତା େଦଇ ସା େଗାପାଳଚ  ରାଉତ OR/06/043/348245

ପ ୁ /452361 64 15 455େଗାପାଳଚ  ରାଉତ ପି ଭମରବର ରାଉତ OR/06/043/348244
ୀ /452362 52 15 456ପମିଳା ରାଉତ ସା ଦୁଲଭ ରାଉତ OR/06/043/348247

ପ ୁ /452363 53 15 457ସଲୁଭ ଚ  ରାଉତ ରାଉତ ପି ଭମରବର ରାଉତ XWP1195395
ୀ /452364 50 15 458ସମିୁତା ରାଉତ ସା ସଲୁଭ ରାଉତ JTV2294981
ୀ /452365 30 15 459ମମତା ରାଉତ ପି ଦୁଲଭ ରାଉତ XWP0344481

ପ ୁ /452366 28 15 460ରାେଧଶଯ୍ାମ ରାଉତ ପି େଗାପାଳ ଚ  ରାଉତ XWP0571406
ପ ୁ /452367 24 15 461ବବୁଲ ରାଉତ ପି ସଲୁଭ ରାଉତ XWP0727735
ପ ୁ /452368 21 15 462ରାହୁଲ ରାଉତ ପି ସଲୁଭ ଚ  ରାଉତ ସଲୂଭ କମୁାର XWP1065390
ପ ୁ /452369 29 15 463ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାହୁ XWP0344812
ପ ୁ /452370 26 15 464ଅଜିତ ସାହୁ ପି ଲଷୀଧର ସାହୁ XWP0727263
ପ ୁ /452371 60 15 465ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ JTV2295244
ପ ୁ /462372 51 15 466ଭିମେସନ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/348252
ୀ /462373 49 15 467ଚାରୁଲତା ରାଉତ ସା ଭିମେସନ ରାଉତ OR/06/043/348253

ପ ୁ /462374 28 15 468ଚି  ୁରାଉତ ପି ଭୀମେସନ ରାଉତ XWP0344648
ପ ୁ /462375 25 15 469ବିକମ ରାଉତ ପି ଭୀମେସନ ରାଉତ XWP0666065
ପ ୁ /462376 24 15 470ଲକି ରାଉତ ପି ଭିମେସନ ରାଉତ XWP0727826
ପ ୁ /462377 31 15 471ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି େବୖକୁ  ସାଇଁ XWP0666404
ୀ /472378 33 15 472ଜମନୁା େବେହରା ସା ମିଟୁ େବେହରା XWP0875344
ୀ /472379 70 15 473ମାଳତୀ େଦଈ ସା ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/348255

ପ ୁ /472380 51 15 474ଅରୁଣ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/348256
ୀ /472381 46 15 475ଆଶା ରାଉତ ସା ଅରୁଣ ରାଉତ OR/06/043/348257

ପ ୁ /472382 24 15 476ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅରୁଣ ରାଉତ XWP0727842
ପ ୁ /482383 60 15 477ଅରୁଣ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା JTV2294767
ୀ /482384 50 15 478ଗିତା ଳି େବେହରା ସା ଅରୁଣ େବେହରା OR/06/043/348337

ପ ୁ /482385 31 15 479ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା XWP0344432
ପ ୁ /482386 23 15 480ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା XWP0969642
ୀ /482387 69 15 481ଛାୟା ପଢିଆରୀ ସା କୃ  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348263
ୀ /482388 62 15 482ସପୁଭା ପଢିଆରୀ ସା ବିଶନାଥ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348259

ପ ୁ /482389 57 15 483ବଶି  ପଢିଆରୀ ପି ଧେନଶର ପଢିଆରୀ OR/06/043/348261
ୀ /482390 52 15 484ଫଲୂ ପଢିଆରୀ ସା ବଶି  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348262

ପ ୁ /482391 41 15 485ବିଜୟ ପଢିଆରୀ ପି ବିଶନାଥ ପଢିଆରୀ JTV2339786
ୀ /482392 27 15 486ରଶିତା ପଢିଆରୀ ପି ବଶି  ପଢିଆରୀ XWP0588574
ୀ /482393 28 15 487ବିୟୁଟି ପଢିଆରୀ ସା ବିଜୟ ପଢିଆରୀ XWP0666776
ପ ୁ /482394 71 15 488ବିଶନାଥ ପଢିହାରୀ ପି ଧେନଶର ପଢିହାରୀ OR/06/043/348258
ପ ୁ /482395 36 15 489ଅଜୟ କମୁାର ପଢୀହାରି ପି ବିଶନାଥ ପଢୀହାରି JTV2416022
ୀ /492396 82 15 490ମାଗଣିୁ ନାୟକ ସା ନ କିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/348264
ପ ୁ /492397 56 15 491ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ନାୟକ ପି ନ  କିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/348267
ୀ /492398 52 15 492ଟୁକନୁୀ ନାୟକ ସା ବୁ େଦବ ନାୟକ OR/06/043/348266
ୀ /492399 52 15 493ଚାରୁଲତା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ନାୟକ OR/06/043/348268
ପ ୁ /492400 36 15 494ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୁ େଦବ ନାୟକ JTV2416154
ପ ୁ /492401 35 15 495ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୁ େଦବ ନାୟକ JTV2416162
ପ ୁ /492402 32 15 496ପ ଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୁ େଦବ ନାୟକ XWP0006734
ୀ /492403 32 15 497ଦି ିମୟୀ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ XWP0263590
ପ ୁ /492404 30 15 498ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ନାୟକ XWP0006742
ପ ୁ /492405 27 15 499ସଂଗାମ ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ନାୟକ XWP0466185
ପ ୁ /502406 96 15 500େବନୁ ଭ ପି ଲକ୍ଷଣ ଭ OR/06/043/348269
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ପ ୁ /502407 60 15 501ବସ  ଭ ପି େବନୁ ଭ OR/06/043/348271
ପ ୁ /502408 50 15 502େହମ  ଭ ପି େବନୁ ଭ OR/06/043/348273
ୀ /502409 41 15 503ନିରୁପମା ଭ ସା େହମ  ଭ JTV2339844

ପ ୁ /502410 29 15 504ରାେଜଶ କମୁାର ଭ ପି ବସ  କମୁାର ଭ XWP0571380
ୀ /502411 27 15 505ପଜୂାରାଣୀ ଭ ପି ବସ  କମୁାର ଭ XWP0727404

ପ ୁ /502412 27 15 506ରାେକଶ ଭ ପି େହମ  ଭ XWP1104009
ୀ /502413 85 15 507ସାଧବାଣି େଦଈ ସା େବନୁ ଭ OR/06/043/348270
ୀ /502414 55 15 508କମଳା େଦଈ ସା ବସ  ଭ OR/06/043/348272

ପ ୁ /502415 24 15 509ବୀମଲ କମୁାର େଲ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା XWP1104033
ପ ୁ /502416 21 15 510ବିକାଶ କମୁାର େଲ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା XWP1103969
ୀ /512417 62 15 511ସ କୁ୍ତା େଦଈ ସା ଶ ଷର୍ ଣ େଜନା OR/06/043/348275
ୀ /512418 58 15 512ରମା େଦଇ ସା ଫକିର େଜନା OR/06/043/348278
ୀ /512419 55 15 513େମୗଜି େଦଈ ସା ମକରା େଜନା OR/06/043/348280

ପ ୁ /512420 67 15 514ଶ ଷର୍ଣ େଜନା ପି ବାଉରୀବଂଧ ୁେଜନା OR/06/043/348274
ପ ୁ /512421 64 15 515ଫକିର େଜନା ପି ବାଉରିବ ୂ େଜନା OR/06/043/348277
ପ ୁ /512422 59 15 516ମକର େଜନା ପି ବାଉରିବ ୂ େଜନା OR/06/043/348279
ପ ୁ /512423 36 15 517ସେରାଜକମୁାର େଜନା ପି ଶ ଷର୍ ଣ େଜନା JTV2416774
ପ ୁ /512424 33 15 518ନିର ନ େଜନା ପି ମକର େଜନା JTV2479202
ପ ୁ /512425 33 15 519ମେନାର ନ େଜନା ପି ଫକିର େଜନା JTV2416584
ୀ /512426 32 15 520େହମଲତା େଜନା ସା ସମୀର କମୁାର େଜନା XWP0875336
ୀ /512427 29 15 521ସ ି ତା େଜନା ପି ଫକିର େଜନା XWP0571216

ପ ୁ /512428 29 15 522ଚି ର ନ େଜନା ପି ମକର େଜନା XWP0344457
ପ ୁ /512429 26 15 523ସମୀର କମୁାର େଜନା ପି ଶ ଷର୍ ଣ େଜନା JTV2479228
ପ ୁ /522430 55 15 524ବୁଲୁ େଜନା ପି େବୖରାଗି େଜନା OR/06/043/348283
ପ ୁ /522431 48 15 525ଚଗଲା େଜନା ପି େବୖରାଗୀ େଜନା OR/06/043/348285
ୀ /522432 47 15 526ମ  ୂେଜନା ସା ବୁଲୁ େଜନା OR/06/043/348284
ୀ /522433 46 15 527ରାଜଲକ୍ଷି େଜନା ସା ଚଗଲା େଜନା JTV2339893

ପ ୁ /522434 31 15 528ରାେକଶ େଜନା ପି ବୁଲୁ େଜନା XWP0263400
ୀ /522435 25 15 529େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ େଜନା ପି ଚଗଲା େଜନା XWP0727487
ୀ /522436 24 15 530ଲିକି େଜନା ପି ବୁଲୁ େଜନା XWP0727461
ୀ /522437 23 15 531େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େଜନା ପି ଚଗଲା େଜନା XWP0944512

ପ ୁ /522438 22 15 532ଅଭିରାମ େଜନା ପି ଚଗଲା େଜନା XWP0944520
ୀ /522439 22 15 533ଇତିଶୀ େଜନା ପି ବୁଲୁ େଜନା XWP0944504
ୀ /532440 55 15 534ରାଯଲକ୍ଷୀ ଭ ସା େପମାନ  ଭ XWP1066885

ପ ୁ /532441 53 15 535ପରମାନ  ଭ ପି ଭିକାରି ଭ OR/06/043/348292
ୀ /532442 45 15 536ଉମିର୍ଳା ଭ ସା ପରମାନ  ଭ JTV2294361

ପ ୁ /532443 39 15 537ମେନାଜ କମୁାର ଭ ପି ହୃଦାନ  ଭ JTV2294874
ପ ୁ /532444 33 15 538ତପନ କମୁାର ଭ ପି େପମାନ  ଭ JTV2479012
ପ ୁ /532445 33 15 539ସେରାଜ କମୁାର ଭ ପି ହୃଦାନ  ଭ JTV2416840
ପ ୁ /532446 30 15 540ଦୀପକ କମୁାର ଭ ପି େପମାନ  ଭ XWP0263384
ୀ /532447 29 15 541ଗାୟତୀ ଭ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଭ XWP0875351
ୀ /532448 27 15 542ସଭୁଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଭ XWP1103936

ପ ୁ /542449 46 15 543ରାମଚ  ମାଝୀ ପି ସମାୟ ମାଝୀ JTV2416683
ୀ /542450 37 15 544ସିତାମଣି ମାଝୀ ସା ରାମଚ  ମାଝୀ JTV2416675
ୀ /542451 82 15 545କାମିନି ପଧାନ ସା େଗାପିନାଥ ପଧାନ OR/06/043/348296

ପ ୁ /542452 45 15 546ଶୀଧର ପଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପଧାନ JTV2293793
ୀ /552453 35 15 547ଝିଲି େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା XWP0006783

ପ ୁ /552454 51 15 548ସେବର୍ ଶର େଜନା ପି ନରସିଂହ େଜନା OR/06/043/348816
ୀ /552455 44 15 549ପତିମା େଜନା ସା ସେବର୍ ଶର େଜନା OR/06/043/348861
ୀ /552456 28 15 550ସିମାଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଜନା ପି ସେବର୍ ଶର େଜନା XWP0571398
ୀ /552457 25 15 551ସିତାଶୀ େଜନା ପି ସେବର୍ ଶର େଜନା XWP0666875
ୀ /552458 67 15 552ଓସାମଣି ପଧାନ ସା େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/348295
ୀ /552459 46 15 553ମଧସିୁତା ପଧାନ ସା ପାଣକୃ  ପଧାନ XWP0281006
ପ ୁ /552460 21 15 554ପଣବ ର ନ ପଧାନ ପି ପନକୃ  ପଧାନ XWP0988840
ପ ୁ /552461 47 15 555ପାଣକୃ  ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/348299
ୀ /552462 47 15 556ମଧମିୁତା ପଧାନ ସା ପାଣକୃ  ପଧାନ JTV2293710
ୀ /562463 65 15 557ଶା ିଲତା େଦଈ ସା ରଘନୂାଥ ପଧାନ OR/06/043/348298
ୀ /562464 38 15 558ସସିତା ପଧାନ ସା ଜେଳଶର ପଧାନ XWP0727834
ପ ୁ /562465 74 15 559ରଘନୂାଥ ପଧାନ ପି ଗ ବର୍  ପଧାନ OR/06/043/348297
ପ ୁ /562466 47 15 560ଲକ୍ଷୀଧର ପଧାନ ପି ରଘନୂାଥ ପଧାନ OR/06/043/348300
ୀ /562467 45 15 561ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପଧାନ JTV2295210
ପ ୁ /562468 43 15 562ଜେଳଶର ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ JTV2294155
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ୀ /572469 65 15 563େହମଲତା େଜନା ସା ଗେଯ  େଜନା OR/06/043/348303
ପ ୁ /572470 55 15 564ଭେଯ  େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା OR/06/043/348305
ୀ /572471 50 15 565ର ଲୁତା େଜନା ସା ଭେଜ  େଜନା OR/06/043/348873
ୀ /572472 26 15 566ଗଉରୀ େଜନା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା XWP0589119
ୀ /572473 25 15 567ରିତା େଜନା ପି ଭେଜ  େଜନା XWP0727446
ୀ /572474 24 15 568ବନିତା େଜନା ପି ଭେଜ  େଜନା XWP0808360
ୀ /572475 23 15 569ଅନିତା େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା XWP0808352

ପ ୁ /572476 23 15 570ଜିେତ  େଜନା ପି ଭେଜ  େଜନା XWP0808154
ପ ୁ /582477 82 15 571ସେୁର  ଭ ପି ସଦାନ  ଭ OR/06/043/348306
ପ ୁ /582478 79 15 572ନୃସିଂହଚରଣ ଭ ପି ସଦାନ  ଭ OR/06/043/348310
ୀ /582479 76 15 573ସେୁଲାଚନା ଭ ସା ସେୁର  ଭ OR/06/043/348307

ପ ୁ /582480 67 15 574ନେର  ନାଥ ଭ ପି ସଦାନ  ଭ OR/06/043/348313
ୀ /582481 56 15 575ସପୁଭା ଭ ସା ସଧୁାକର ଭ OR/06/043/348874

ପ ୁ /582482 53 15 576ସଧୁାକର ଭ ପି ସେୁର  ଭ OR/06/043/348308
ପ ୁ /582483 52 15 577ନିର ନ ଭ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଭ OR/06/043/348312
ୀ /582484 50 15 578େରଣବୁାଳା ଭ ସା ନିର ନ ଭ JTV2294346
ୀ /582485 50 15 579ମମତା ଭ ସା ବିଜୟ ଭ JTV1940568

ପ ୁ /582486 43 15 580ବାବୁଲି ଭ ପି ସେୁର  ଭ OR/06/043/348862
ପ ୁ /582487 40 15 581ଚି ର ନ ଭଟ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଭଟ JTV2294007
ୀ /582488 38 15 582ବାସ ୀ ଭ ସା ବାବୁଲି ଭ JTV2416972
ୀ /582489 38 15 583ସାଗରୀକା ଭ ସା ଚି ର ନ ଭ XWP0163477

ପ ୁ /582490 36 15 584ମାନସ କମୁାର ଭ ପି ନେର  ନାଥ ଭ JTV2416816
ୀ /582491 31 15 585ମଧସିୁତା ଭ ସା ମାନସ କମୁାର ଭ XWP0589127
ୀ /582492 26 15 586ପିପାସା ପଲବୀ ଭ ପି ସଧୁାକର ଭ XWP0589044

ପ ୁ /582493 23 15 587େସୗମଯ୍ର ନ ଭ ପି ସଧୁାକର ଭ XWP0808162
ପ ୁ /582494 22 15 588ବିଶ୍ଵ ର ନ ଭ ମା ମମତା ଭ XWP0958058
ପ ୁ /582495 21 15 589ରୀେତଶ କମୁାର ଭ ପି ନିର ନ ଭ XWP0944587
ୀ /582496 58 15 590ଉମିର୍ଳା େଦଇ ସା ନେର  ନାଥ ଭ OR/06/043/348872

ପ ୁ /592497 57 15 591ଗେଣଶର ରାଉତ ପି ଚକଧର ରାଉତ OR/06/043/348316
ୀ /592498 55 15 592ଅଳକା ରାଉତ ସା ଅନ  ରାଉତ OR/06/043/348322
ୀ /592499 24 15 593ସନିୁତା ରାଉତ ସା ଅଜିତ ରାଉତ XWP0808394
ୀ /592500 23 15 594ଶଭୁସିତା ରାଉତ ପି ଅ ଯର୍ାମି ରାଉତ XWP0808444
ୀ /592501 52 15 595ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ଗେଣଶର ରାଉତ OR/06/043/348317

ପ ୁ /592502 47 15 596ତୀନାଥ ରାଉତ ପି ଚକଧର ରାଉତ XWP0633560
ୀ /592503 31 15 597ଜୁଲି ରାଉତ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ XWP0263533

ପ ୁ /592504 30 15 598ଅଜିତ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ରାଉତ XWP0263368
ପ ୁ /592505 27 15 599ର ିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ରାଉତ XWP0466367
ୀ /592506 26 15 600ମିଲି ରାଉତ ପି ଗେଣଷ ରାଉତ XWP0727388

ପ ୁ /592507 25 15 601ସ ିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ରାଉତ XWP0666313
ୀ /592508 25 15 602େରାଲି ରାଉତ ପି ଗେଣଷ ରାଉତ XWP0727396
ୀ /602509 66 15 603େପମଲତା େଜନା ସା େଦେବ  େଜନା OR/06/043/348878
ପ ୁ /602510 62 15 604ସେୁର  େଜନା ପି ଉଛବ େଜନା OR/06/043/348331
ୀ /602511 60 15 605ରମା େଜନା ସା ଲି ରାଯ େଜନା OR/06/043/348330
ୀ /602512 57 15 606ଶକୁଲତା େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା OR/06/043/348332

ପ ୁ /602513 57 15 607ନେର  େଜନା ପି ଉଛବ େଜନା OR/06/043/348333
ୀ /602514 52 15 608ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ନେର  େଜନା OR/06/043/348334

ପ ୁ /602515 48 15 609ଶରତ କମୁାର େଜନା ପି େଦେବ  େଜନା OR/06/043/348328
ୀ /602516 45 15 610ସରିତା େଜନା ସା ଶରତ କମୁାର େଜନା JTV1609387

ପ ୁ /602517 40 15 611ଭରତ େଜନା ପି େଦେବ  େଜନା JTV2294577
ୀ /602518 35 15 612ଭାରତୀ େଜନା ସା ଭରତ େଜନା XWP0280974
ପ ୁ /602519 32 15 613ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ନେର  େଜନା JTV2479236
ପ ୁ /602520 32 15 614ଅଜିତ୍ କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା XWP0263350
ପ ୁ /602521 31 15 615ସବୁାଷ କମୁାର େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା XWP0263434
ପ ୁ /602522 29 15 616ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା XWP0344531
ପ ୁ /602523 29 15 617ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା XWP0344473
ୀ /602524 29 15 618ସ ର୍ପଭା େଜନା ପି ନେର  େଜନା XWP0344325
ୀ /602525 29 15 619ମାନସୀ େଜନା ସା ଅଜିତ କମୁାର େଜନା XWP0666206
ପ ୁ /602526 27 15 620ବିଭୂତି େଜନା ପି ନେର  େଜନା XWP0466631
ୀ /602527 23 15 621େଜ . ନିକିତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ସରତ କମୁାର େଜନା XWP0930271
ୀ /612528 83 15 622ଚିତା େଦଇ ସା ମରୁଲୀ ନାୟକ OR/06/043/348339
ୀ /612529 59 15 623େଗାଲାପ ନାୟକ ସା ରାେଯ  ନାୟକ OR/06/043/348341
ୀ /612530 49 15 624େବବୀ ନାୟକ ସା ଯଧୁୀ ିର ନାୟକ OR/06/043/348343
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ପ ୁ /612531 44 15 625ପକାଶ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ JTV2294056
ପ ୁ /612532 41 15 626ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ JTV2294064
ୀ /612533 35 15 627ଇ ୁମତି ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ XWP0808139
ୀ /612534 30 15 628ଅନୁସୟା ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ XWP0344424

ପ ୁ /612535 29 15 629ନେରଶ ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ XWP0344804
ପ ୁ /622536 28 15 630ମେନାଜ କମୁାର ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ପରିଜା XWP0466268
ପ ୁ /622537 81 15 631ପରମାନ  ରାଉତ ପି ହାଡୁ ରାଉତ OR/06/043/348344
ୀ /622538 69 15 632େବ  ରାଉତ ସା ପରମାନ  ରାଉତ OR/06/043/348345

ପ ୁ /622539 44 15 633ରାେଜ  ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ JTV2294791
ପ ୁ /622540 42 15 634ଗେଣଶ ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ JTV2293991
ପ ୁ /622541 41 15 635ସନାତନ ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ JTV2294098
ୀ /622542 39 15 636ମମତା ରାଉତ ସା ରାେଜ  ରାଉତ XWP0006791

ପ ୁ /622543 47 15 637ଅେଲଖ ଚ  ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ OR/06/043/348346
ୀ /622544 43 15 638ସପନ୍ା ରାଉତ ସା ଅେଲଖ ରାଉତ JTV1939263
ୀ /622545 39 15 639ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ଗେଣଶ ରାଉତ XWP0280990
ୀ /622546 31 15 640ଝିଲି ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ XWP0466334

ପ ୁ /632547 48 15 641ବିଭୂତି ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ OR/06/043/348349
ୀ /632548 42 15 642ଝରଣା ରାଉତ ସା ବିଭୁତି ରାଉତ XWP0006817

ପ ୁ /632549 43 15 643ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ JTV1939248
ୀ /632550 40 15 644ସବିତା ରାଉତ ସା ଅେଶାକ ରାଉତ XWP0317008

ପ ୁ /632551 38 15 645ଅନିଲ୍ ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ JTV1939271
ୀ /642552 68 15 646ମ  ୂେଦଈ ସା ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/348351
ୀ /642553 54 15 647ସ  ୂେଦଈ ସା ଟୁନାକର ରାଉତ XWP1066844

ପ ୁ /642554 65 15 648ଟୂନାକର ରାଉତ ପି ନ  ରାଉତ OR/06/043/348352
ପ ୁ /642555 65 15 649ରାମଚ  ରାଉତ ପି ନ କିେଶାର ରାଉତ OR/06/043/348350
ପ ୁ /642556 53 15 650ସେୁର  ରାଉତ ପି ନ  ରାଉତ OR/06/043/348354
ୀ /642557 49 15 651ଟୁନିଆ ରାଉତ ସା ସେୁର  ରାଉତ OR/06/043/348891

ପ ୁ /642558 31 15 652ପପ ୁରାଉତ ପି ଟୁନା ରାଉତ XWP0344309
ୀ /642559 31 15 653ମଧସିୁତା ରାଉତ ସା ପପ ୂରାଉତ XWP1104041

ପ ୁ /642560 28 15 654ବାପିନା ରାଉତ ପି ଟୁନା ରାଉତ XWP0466201
ୀ /642561 27 15 655େବବୀ ରାଉତ ପି ଟୁନା ରାଉତ XWP1104132

ପ ୁ /642562 24 15 656ରାେଜଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାମ ଚ  ରାଉତ XWP0862839
ୀ /652563 29 15 657ମିଲନ େଲ ା ସା ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ XWP1058577
ୀ /652564 64 15 658ଜାପାନୀ ରାଉତ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ରାଉତ OR/06/043/348359

ପ ୁ /652565 62 15 659ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ ପି ସାନ  ରାଉତ OR/06/043/348362
ପ ୁ /652566 59 15 660ସନୁାମଣି ରାଉତ ପି ସାନ  ରାଉତ OR/06/043/348360
ପ ୁ /652567 55 15 661େଗାପିନାଥ ରାଉତ ପି ସାନ  ରାଉତ OR/06/043/348364
ୀ /652568 52 15 662ମମତା ରାଉତ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ OR/06/043/348363
ୀ /652569 51 15 663ନୟନା ରାଉତ ସା େଗପିନାଥ ରାଉତ JTV2339950
ୀ /652570 48 15 664ଗିତା ରାଉତ ସା ସମୁାମଣି ରାଉତ OR/06/043/348361
ୀ /652571 42 15 665କସୁମୁ ରାଉତ ପି ସାନ  ରାଉତ XWP0006833
ପ ୁ /652572 33 15 666ସଜିୁତ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ସନୁାମଣି ରାଉତ JTV2416915
ପ ୁ /652573 31 15 667ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ XWP0115170
ପ ୁ /652574 35 15 668ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ JTV2416253
ୀ /652575 29 15 669ଶଭୁସିତା ରାଉତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ XWP0666867

ପ ୁ /652576 29 15 670ସ ିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ XWP0344614
ୀ /652577 24 15 671ପି ି  ରାଉତ ପି େଗାପିନାଥ ରାଉତ XWP0727362
ୀ /652578 21 15 672ରି ୀ ରାଉତ ପି େଗାପୀନାଥ ରାଉତ XWP1103928
ୀ /662579 59 15 673େଯମା େଦଇ ସା େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/043/348368
ପ ୁ /662580 64 15 674େକୖଳାସଚ  ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ OR/06/043/348367
ପ ୁ /662581 36 15 675ନବ ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ JTV2478923
ପ ୁ /662582 36 15 676କଶୁଚ  ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ JTV2478931
ପ ୁ /662583 35 15 677ଶବି ରାଉତ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତ JTV2478709
ୀ /662584 42 15 678ମମତା ରାଉତ ସା େବୖରାଗୀ ରାଉତ XWP0859389
ୀ /662585 32 15 679ନୀଲା ରାଉତ ସା ନବ ରାଉତ XWP0466136
ୀ /662586 29 15 680ସପିୁୟା ମ ରୀ ରାଉତ ସା ଶବି ରାଉତ XWP0344820
ୀ /662587 29 15 681ଅମିତା ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ XWP0466144
ୀ /672588 78 15 682ବିମଳା େଦଈ ସା ବଂଶଧିର ପଢିଆରୀ OR/06/043/348371
ପ ୁ /672589 72 15 683ମେହଶର ପଢିଆରୀ ପି ଶଯ୍ାମ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348373
ପ ୁ /672590 54 15 684ସକୂା  ପଢିଆରୀ ପି ବଂଶୀଧର ପଢିଆରୀ OR/06/043/348372
ୀ /672591 49 15 685ସ ଯ୍ା ପଢିଆରୀ ସା ସିକା  ପଢିଆରୀ XWP0006841
ପ ୁ /672592 46 15 686ପପ ୁପଢିଆରୀ ପି ବଂଶୀଧର ପଢିଆରୀ XWP0466326
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ପ ୁ /672593 40 15 687ସ ୟ ପଢିଆରୀ ପି ମେହଶର ପଢିଆରୀ JTV1939206
ୀ /672594 31 15 688ରଶିତା ପଢିଆରୀ ସା ପପ ୁପଢିଆରୀ XWP0466318
ୀ /672595 22 15 689ରଶୀତା ପଢ଼ିଆରୀ ପି ସକୁା  ପଢ଼ିଆରୀ XWP1104066
ୀ /672596 20 15 690ଜୁଲୀ ପଢ଼ିଆରୀ ସା େସୗମ୍ଯା ର ନ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1103860

ପ ୁ /672597 45 15 691ବିଜୟ କମୁାର ପଢିଆରୀ ପି ମେହଶର ପଢିଆରୀ OR/06/043/348375
ୀ /672598 36 15 692ପାୟଲ ପଢିଆରୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଗତଆରୀ XWP0006866
ୀ /672599 24 15 693ସଇୁଟ ପଢିଆରୀ ସା ସ ୟ ପଢିଆରୀ XWP0727636

ପ ୁ /682600 66 15 694ଶ ର ଦାସ ପି ଜନା ଦାସ XWP0666354
ୀ /682601 66 15 695ରମା ଦାସ ସା ସରୁ ଦାସ XWP0666792
ୀ /682602 65 15 696ଦ  ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ XWP0666362
ୀ /682603 65 15 697େଶାଭା ଦାସ ସା ବି ୁ ଦାସ XWP0666826

ପ ୁ /682604 32 15 698ଟୁକନୁା ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ XWP0666784
ୀ /682605 32 15 699କୃ  ଦାସ ପି ସରୁ ଦାସ XWP0666800

ପ ୁ /682606 29 15 700କମୁର ଦାସ ପି ସରୁ ଦାସ XWP0666818
ୀ /682607 25 15 701ପି ି  ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ XWP0666347
ୀ /682608 59 15 702େମନକା ପଢିଆରୀ ସା ଉେଗସନ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348376

ପ ୁ /682609 31 15 703ସେ ାଷ ପଢିଆରୀ ପି ଉଗରିୁ ପଢିଆରୀ XWP0263632
ୀ /682610 35 15 704ନିବାସୀ ପଢିଆରୀ ପି ଉେଗସନ୍ ପଢିଆରୀ XWP0666701
ୀ /692611 27 15 705ରାନୀସିତା େବେହରା ସା ରଶି ର ନ ପଢୀହାରୀ XWP0666321

ପ ୁ /692612 66 15 706ପଠାଣି ପଢିଆରୀ ପି କା ିର୍କ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348377
ୀ /692613 55 15 707ବୁବୁଲା ପଢିଆରୀ ସା ପଦନ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348380
ୀ /692614 54 15 708ଟୂକ ୁପଢ଼ିଆରୀ ସା ପଠାଣି ପଢିଆରୀ XWP1066851

ପ ୁ /692615 50 15 709ନିର ନ ପଢିଆରୀ ପି କାତିର୍କ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348381
ପ ୁ /692616 48 15 710ତିେଲାଚନ ପଢିଆରୀ ପି କା ିର୍କ ପଢିଆରୀ JTV2294478
ୀ /692617 40 15 711ପତିମା ପଢିଆରୀ ସା ତିେଲାଚନ ପଢିଆରୀ JTV2504710
ୀ /692618 40 15 712କ ନା ପଢିଆରୀ ପି ପଠାଣି ପଢିଆରୀ XWP0316992
ୀ /692619 39 15 713ପଦାବତୀ ପଢିଆରୀ ସା ନିର ନ ପଢିଆରୀ JTV2479087

ପ ୁ /692620 23 15 714େସୗମ୍ଯା ର ନ ପଢ଼ିଆରୀ ପି ନିର ନ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1104108
ୀ /692621 21 15 715ରଶି ପଢ଼ିଆରୀ ପି ତିେଲାଚନ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1103951

ପ ୁ /692622 19 15 716ସରୂଜ ପଢ଼ିଆରୀ ପି ତିେଲାଚନ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1104090
ୀ /692623 19 15 717ମଧସିୁତା ପଢ଼ିଆରୀ ପି ନିର ନ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1103977

ପ ୁ /692624 37 15 718ମେନାର ନ ପଢିହାରୀ ପି ପଠାଣୀ ପଢିହାରୀ JTV2416097
ପ ୁ /692625 36 15 719ରଶିର ନ ପଢିହାରି ପି ପଠାଣୀ ପଢିହାରି JTV2416402
ପ ୁ /692626 27 15 720ରବୀ  ପଢିହାରୀ ପି ପଦନ ପଢିହାରୀ XWP0466417
ପ ୁ /692627 24 15 721େସୗମଯ୍ ର ନ ପଢିହାରି ପି ନିର ନ ପଢିହାରି XWP0930263
ୀ /692628 36 15 722ପ ୁ ଲତା ପଢୀହାରୀ ସା ମେନାର ନ ପଢୀହାରୀ XWP0666339
ୀ /702629 55 15 723କବିତା େଦଈ ସା ବିଶନାଥ ରାଉତ OR/06/043/348387
ୀ /702630 35 15 724ଟିକିନା ନାୟକ ସା କଷୃନ୍ ଚ  ନାୟକ XWP0666396

ପ ୁ /702631 59 15 725ବିଶନାଥ ରାଉତ ପି ରାେଯ  ରାଉତ OR/06/043/348386
ପ ୁ /702632 49 15 726ରାହାସ ରାଉତ ପି ରାେଜ  ରାଉତ OR/06/043/348388
ୀ /702633 41 15 727ସରିତା ରାଉତ ସା ରାହାସ ରାଉତ XWP0006874
ପ ୁ /702634 34 15 728ଶବୁିନା ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ JTV2478832
ପ ୁ /702635 28 15 729ବବୁଲୁ ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ XWP0344440
ୀ /712636 76 15 730ଛବି େଦଇ ସା ଗେଯ  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348390
ୀ /712637 52 15 731ସରସତି େଦଈ ସା ରୁଷିନାଥ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348392

ପ ୁ /712638 55 15 732ଋଷିନାଥ ପଢିଆରୀ ପି ଗେଯ  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348391
ୀ /712639 29 15 733ମହାମାୟା ପଢ଼ିଆରୀ ପି ରୂସୀନାଥ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1104157

ପ ୁ /712640 25 15 734ନିମର୍ାଲଯ୍ ପଢିଆରୀ ପି ରୁଷିନାଥ ପଢିଆରୀ XWP0666123
ୀ /722641 66 15 735ତିେଳା ମା ମହାରଣା ସା ଶ ଷର୍ ଣ ମହାରଣା OR/06/043/348394
ପ ୁ /722642 40 15 736ନିର ନ ମହାରଣା ପି ଶ ଷର୍ ଣ ମହାରଣା JTV2293926
ୀ /722643 37 15 737ସମିୁତା ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା XWP0344762
ପ ୁ /722644 36 15 738ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା ପି ଶ ଷର୍ ଣ ମହାରଣା XWP0633552
ୀ /732645 55 15 739େବ ୂଲି େଦଇ ସା ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/043/348397
ୀ /732646 104 15 740ହଷର୍ମଣି ମହାରଣା ସା ଶତୃଘନ୍ ମହାରଣା OR/06/043/348398
ପ ୁ /732647 57 15 741ବୃ ାବନ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/043/348396
ପ ୁ /732648 55 15 742େଗାେଲଖ ମହାରଣା ପି ଶତୃଘନ୍ ମହାରଣା OR/06/043/348399
ପ ୁ /732649 54 15 743ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା ପି ଶତୃଘନ୍ ମହାରଣା OR/06/043/348400
ପ ୁ /732650 53 15 744ଅେଲଖ ମହାରଣା ପି ଶତୃଘନ୍ ମହାରଣା OR/06/043/348401
ୀ /732651 52 15 745ଲଳିତା ମହାରଣା ସା ଅେଲଖ ମହାରଣା OR/06/043/348402
ୀ /732652 46 15 746ତୁଳସି ମହାରଣା ସା େଗାେଲଖ ମହାରଣା JTV2417053
ୀ /732653 45 15 747ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା JTV2416303
ପ ୁ /732654 36 15 748ଦାଶରଥି ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା JTV2559623
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ପ ୁ /732655 36 15 749କପିଳ ଚ  ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା JTV2416386
ପ ୁ /732656 35 15 750କାଶୀନାଥ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା JTV2417004
ୀ /732657 27 15 751ସନିୁତା ମହାରଣା ସା କାଶନିାଥ ମହାରଣା XWP0727685
ୀ /732658 25 15 752ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି େଗାେଲଖ ମହାରଣା XWP0666073
ୀ /732659 25 15 753ସଭୁଦା ମହାରାଣା ପି ଅେଲଖ ମହାରାଣା XWP0944561
ୀ /732660 22 15 754ତପସ୍ଵିନ ମହାରଣା ପି ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା XWP0944579
ୀ /732661 22 15 755ଚିନୟୀ ମହାରଣା ପି େଗାେଲଖ ମହାରଣା XWP0944611

ପ ୁ /732662 21 15 756ବିଶଜିତ ମହାରଣା ପି େଗାେଲଖ ମହାରଣା XWP0974725
ପ ୁ /732663 20 15 757ଅଭିଜିତ ମହାରଣା ପି ହୃସୀେକସ ମହାରଣା XWP1103985
ୀ /732664 36 15 758ପେମାଦିନୀ ମହାରଣା ସା କପିଳ ଚ  ମହାରଣା XWP0465989

ପ ୁ /732665 30 15 759ଭା ର ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା XWP0263657
ୀ /742666 56 15 760ତିେଳା ମା େଦଇ ସା ଶରତ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/348406

ପ ୁ /742667 66 15 761ଶରତ ଚ  ମହାରଣା ପି ଗ ବର୍  ମହାରଣା OR/06/043/348405
ପ ୁ /742668 27 15 762ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା XWP0466094
ୀ /752669 58 15 763ନିଶୀ େଦଇ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348408
ୀ /752670 55 15 764ଅମିକା େଦଇ ସା ଲି ରାଜ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348410

ପ ୁ /752671 62 15 765ଲି ରାଜ ପଢିଆରୀ ପି ଶ ର ପଢିଆରୀ OR/06/043/348409
ପ ୁ /752672 39 15 766ଶବି ପଢିଆରୀ ପି ପଣୂର୍ଚ  ପଢିଆରୀ JTV2294668
ପ ୁ /752673 34 15 767କବୀନ ପଢିଆରୀ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପଢିଆରୀ XWP0006882
ୀ /752674 30 15 768ସ ର୍ଲତା ପଢିଆରୀ ସା ଶବି ପଢିଆରୀ XWP0727354

ପ ୁ /752675 42 15 769େଦବନ ପଢିଆରି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଢିଆରି JTV2294429
ପ ୁ /752676 70 15 770ପ ୁ ର୍ଚ  ପଢିହାରୀ ପି ଶ ର ପଢିହାରୀ OR/06/043/348407
ପ ୁ /752677 33 15 771ଅଭିନ ପଢିହାରି ପି ଲି ରାଜ ପଢିହାରୀ XWP0345009
ପ ୁ /752678 33 15 772ଛବିନ ପଢିହାରୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଢିହାରି XWP0344283
ୀ /752679 28 15 773ରୁବି ପଢିହାରୀ ସା େଦେବନ ପଢିହାରୀ XWP0727750
ୀ /762680 64 15 774େଗେହଇ େଦଇ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/348412
ୀ /762681 37 15 775ବନିତା ପଢିଆରୀ ସା ଅନ  କମୁାର ପଢିଆରୀ XWP0280982

ପ ୁ /762682 21 15 776ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି ସାହୂ XWP0969949
ପ ୁ /762683 72 15 777ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରି ସାହୁ OR/06/043/348411
ପ ୁ /762684 46 15 778ହରି ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/348413
ୀ /762685 46 15 779କମୁଦିୁନି ସାହୁ ସା ହରି ସାହୁ JTV2416956

ପ ୁ /762686 41 15 780କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2479137
ୀ /762687 39 15 781କ ନା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ XWP0006890
ୀ /772688 73 15 782ର  େଦଇ ସା ପରିକ୍ଷିତ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348415
ୀ /772689 45 15 783ପାବର୍ ତୀ ପଢିଆରୀ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348416
ୀ /772690 33 15 784ସକୁା ି ପଢିଆରୀ ପି ପରିକ୍ଷିତ ପଢିଆରୀ XWP0263293

ପ ୁ /772691 40 15 785ଅରୁଣ କମୁାର ପଢିଆରୀ ପି ପରିକ୍ଷିତ ପଢିଆରୀ XWP0263715
ପ ୁ /772692 28 15 786ପି  ୁପଢିହାରି ପି ପରିକ୍ଷିତ ପଢିହାରୀ XWP0344796
ୀ /772693 26 15 787ମାନସି ପଢିହାରି ସା ପି  ୁପଢିହାରି XWP0727727
ୀ /782694 66 15 788ଶକୁ ଳା େଦଇ ସା ଅରକ୍ଷିତ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348418

ପ ୁ /782695 71 15 789ଅରକ୍ଷୀତ ପଢିଆରୀ ପି ନିଧି ପଢିଆରୀ OR/06/043/348417
ପ ୁ /782696 40 15 790ଅନ  କମୁାର ପଢିଆରୀ ପି ଅରକି୍ଷତ ପଢିଆରୀ JTV2294387
ୀ /792697 54 15 791ସଂଜୁ େଦଈ ସା ବହଚାରୀ ସାମଲ OR/06/043/348421

ପ ୁ /792698 28 15 792ସଜୁୀତ ମଖୁୀ ପି ରବୀ  ମଖୁୀ XWP1165638
ପ ୁ /792699 59 15 793ବହଚାରୀ ସାମଲ ପି ଧଡି ସାମଲ OR/06/043/348420
ପ ୁ /792700 52 15 794ରାମଚ  ସାମଲ ପି ଧଡି ସାମଲ OR/06/043/348422
ୀ /792701 46 15 795ସର,ସତୀ ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ OR/06/043/348869

ପ ୁ /792702 29 15 796ବାପଜୁୀ ସାମଲ ପି ବହଚାରୀ ସାମଲ XWP0808071
ପ ୁ /792703 26 15 797ଦଶରଥ ସାମଲ ପି ବହଚାରୀ ସାମଲ XWP0727438
ପ ୁ /802704 49 15 798ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା ପି ବୃ ାବନ େଲ ା XWP0006908
ୀ /802705 45 15 799େପମଲତା ପଢିଆରୀ ପି ବୁ ିଆରୀ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348427
ୀ /812706 63 15 800ରମା େଦଈ ସା ମ ରାଜ ପଢିଆରି OR/06/043/348430
ୀ /812707 47 15 801ନଛି େଦଇ ସା ଶବିେଜନା ପଢିହାରି JTV2416444
ପ ୁ /812708 68 15 802ଅେଲଖ ପଢିଆରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348432
ୀ /812709 54 15 803ଝୁନି ପଢିଆରୀ ସା ଅେଲଖ ଚ  ପଢିଆରୀ JTV2295319
ପ ୁ /812710 45 15 804ଶରତ ପଢିଆରୀ ପି ମ ରାଜ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348431
ପ ୁ /812711 32 15 805ପଦୀପ ପଢିଆରୀ ପି ଅେଲଖ ପଢିଆରୀ XWP0006916
ୀ /812712 29 15 806ସନୁୀତା ପଢିଆରୀ ପି ଅେଲଖ ପଢିଆରୀ XWP0571265
ୀ /812713 27 15 807ରୁପା ପଢିଆରୀ ପି ଅେଲକ ପଢିଆରୀ XWP0571273
ୀ /812714 33 15 808ଝିଲି ପଢିଆରୀ ସା ଜିତୁ ପଢିଆରୀ XWP0465997
ୀ /812715 32 15 809ଜୟ ୀ ପଢିହାରୀ ସା ରିତୁ ପଢିହାରୀ XWP0727255
ୀ /812716 40 15 810ଶା ିଲତା ପଢିହାରୀ ସା ଶରତ ପଢିହାରୀ JTV2416436
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ପ ୁ /812717 39 15 811ଜିତୁ ପଢିହାରି ପି ମ ରାଜ ପଢିହାରି JTV2416063
ପ ୁ /812718 36 15 812ଋତୁ ପଢିହାରୀ ପି ମ ୁଳୀ ପଢିହାରୀ JTV2416055
ପ ୁ /812719 26 15 813ପଭାତ ପଢିହାରୀ ପି ଅେଲଖ ଚ  ପଢିହାରୀ XWP0727818
ପ ୁ /822720 79 15 814େଗାବି  ଚ  ପଢିଆରୀ ପି ହାଡୂ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348439
ପ ୁ /822721 65 15 815ରବି  ପଢିଆରୀ ପି ପ ୂ ଚ  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348436
ୀ /822722 54 15 816ମମତା ପଢିଆରୀ ସା ରବି  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348437

ପ ୁ /822723 48 15 817କବି  ପଢିଆରୀ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପଢିଆରୀ OR/06/043/348438
ୀ /822724 71 15 818ଚ ଳା ପଢିଆରୀ ସା େଗାବି  ପଢିଆରୀ XWP0588715
ୀ /822725 36 15 819ରିନା ପଢିଆରୀ ସା ଛବି  ପଢିଆରୀ XWP0666834

ପ ୁ /822726 44 15 820ଛବି  ପଢିହାରୀ ପି େଗାବି  ଚ  ପଢିହାରୀ OR/06/043/348847
ୀ /822727 40 15 821ମ ଲୁତା ପଢିହାରୀ ସା କବି  ପଢିହାରୀ XWP0466151
ୀ /822728 25 15 822ପିୟ ା ପଢିହାରୀ ପି କବି ପଢିହାରୀ XWP0727651

ପ ୁ /822729 24 15 823ବିକାଶ ପଢିହାରୀ ପି ରବି  ପଢିହାରୀ XWP0727669
ୀ /832730 61 15 824ଭାସି େଦଈ ସା େଗାେଲଖ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348444

ପ ୁ /832731 90 15 825େଗାେଲଖ ପଢିଆରୀ ପି ଶଯ୍ାମ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348443
ପ ୁ /832732 58 15 826େତୖଲକଯ୍ ପଢିଆରୀ ପି ଶଯ୍ାମ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348445
ୀ /832733 54 15 827ଭାରତୀ ପଢିଆରୀ ସା ମରୁଲୀ ପଢିଆରୀ JTV2479160
ୀ /832734 52 15 828ର ନା ପଢିଆରୀ ସା େତୖଲକଯ୍ ପଢିଆରୀ OR/06/043/348446

ପ ୁ /832735 39 15 829ସଶୁା  ପଢିଆରୀ ପି େଗାେଲଖ ପଢିଆରୀ JTV2416824
ପ ୁ /832736 33 15 830ର ନ ପଢିଆରୀ ପି ମରୁଲୀ ପଢିଆରୀ JTV2479129
ୀ /832737 37 15 831ନିହାରିକା ପଢିହାରୀ ସା ସଶୁା  ପଢିହାରୀ XWP0466169

ପ ୁ /832738 29 15 832ତିଲକ ପଢିହାରୀ ପି େତୖଲକଯ୍ ପଢିହାରୀ XWP0344549
ପ ୁ /832739 27 15 833ଆେଲାକ ପଢିହାରୀ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପଢିହାରୀ XWP0466102
ୀ /842740 63 15 834ଟୁକନୁା େଦଇ ସା ପଫଲୂ ଖଟୂଆ OR/06/043/348449
ୀ /842741 55 15 835ବାସ ି େଦଇ ସା ମଦନ ଖଟୂଆ OR/06/043/348453
ୀ /842742 25 15 836ଦିପିକା ଖ ୁଆ ସା ପଶନନ୍  ଖ ୁଆ XWP0727776

ପ ୁ /842743 24 15 837ଅମଲୁଯ୍ ଖ ୁଆ ପି ମଦନ ଖ ୁଆ XWP0727271
ପ ୁ /842744 68 15 838ପଫଲୂ ଖଟୂଆ ପି ଦିଜ ଖଟୂଆ OR/06/043/348448
ପ ୁ /842745 66 15 839ପଦନ ଖଟୂଆ ପି ଦିଜ ଖଟୂଆ OR/06/043/348450
ପ ୁ /842746 58 15 840ମଦନ ଖଟୂଆ ପି ବାନାମର ଖଟୂଆ OR/06/043/348452
ୀ /842747 54 15 841କାମିନି ଖଟୁଆ ସା ବନମାଳୀ ଖଟୁଆ OR/06/043/348458
ୀ /842748 41 15 842ରୀତା ଳୀ ଖଟୁଆ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଖଟୁଆ XWP0466359

ପ ୁ /842749 39 15 843କ୍ଷିେରାଦ ଖଟୁଆ ପି ପଫଲୁ ଖଟୁଆ JTV2294403
ପ ୁ /842750 36 15 844ପସନନ୍ ଖଟୁଆ ପି ପଫଲୁ ଖଟୁଆ JTV2416048
ପ ୁ /842751 36 15 845କା ିର୍କ ଖଟୁଆ ପି ବନମାଳି ଖଟୁଆ JTV2416998
ୀ /842752 35 15 846ସମିୁତା ଖଟୁଆ ପି ବନମାଳି ଖଟୁଆ XWP0535526

ପ ୁ /842753 33 15 847େହମ  ଖଟୁଆ ପି ବନମାଳୀ ଖଟୁଆ XWP0006924
ୀ /842754 25 15 848ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଖଟୁଆ ସା େହମ  ଖଟୁଆ XWP0727719

ପ ୁ /842755 25 15 849ଅମଲୁଯ୍ ଖଟୁଆ ପି ମଦନ ଖଟୁଆ XWP0666248
ପ ୁ /842756 25 15 850ବିଜୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି େକୖଳାଶ ଖଟୁଆ XWP0666511
ପ ୁ /842757 24 15 851ରାେଜ  ଖଟୁଆ ପି ମଦନ ଖଟୁଆ XWP0930255
ପ ୁ /852758 56 15 852ବନମାଳି ଖଟୂଆ ପି ଧଡି ଖଟୂଆ OR/06/043/348457
ୀ /862759 56 15 853କଟୁ ଖଟୁଆ ସା େକୖଳାସ ଖଟୂଆ OR/06/043/348461

ପ ୁ /862760 50 15 854ରେମଶ ଖଟୂଆ ପି କା ାଳି ଖଟୂଆ OR/06/043/348462
ୀ /862761 48 15 855କନିୁ ଖଟୁଆ ସା ରେମଶ ଖଟୁଆ JTV2294452

ପ ୁ /862762 38 15 856ସ ୟ ଖଟୁଆ ପି େକୖଳାସ ଖଟୁଆ JTV2294288
ୀ /872763 52 15 857ଉବର୍ ଶୀ ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତ XWP0006932

ପ ୁ /872764 52 15 858ଅେଲଖ ରାଉତ ପି ନାଥ ରାଉତ OR/06/043/348468
ୀ /872765 50 15 859ସରସତୀ ରାଉତ ସା ଅେଲଖ ରାଉତ JTV2294338
ପ ୁ /872766 38 15 860ମାନସ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV2416089
ପ ୁ /872767 37 15 861ରେମଶ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV2416121
ପ ୁ /872768 66 15 862ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ନାଥ ରାଉତ JTV2559631
ୀ /872769 31 15 863େଜଯ୍ାତିପଭା ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ XWP0466276
ପ ୁ /872770 29 15 864ସବୁାସ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ XWP0344242
ୀ /872771 29 15 865ସ ୀତା ରାଉତ ସା ମାନସ ରାଉତ XWP0727339
ୀ /872772 22 15 866େସତ ରାଉତ ପି ଅେଲଖ ରାଉତ XWP1103910
ପ ୁ /882773 61 15 867େଧାେବଇ ରାଉତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଉତ OR/06/043/348469
ପ ୁ /882774 59 15 868ବୁ େଦବ ରାଉତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଉତ OR/06/043/348471
ୀ /882775 52 15 869େକାଇଲି ରାଉତ ସା ବୁ  ରାଉତ OR/06/043/348472
ୀ /892776 44 15 870ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ସା ଶୀକା  େବେହରା XWP0666651
ପ ୁ /892777 56 15 871ନିର ନ ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ OR/06/043/348477
ପ ୁ /892778 48 15 872ବିଯୟ ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ OR/06/043/348478

45 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /892779 47 15 873ରୀତା ରାଉତ ସା ନିର ନ ରାଉତ JTV2295020
ୀ /892780 44 15 874ଝୁନୁବାଳା ରାଉତ ସା ଶୀକା  ରାଉତ XWP0263640

ପ ୁ /892781 39 15 875ବିଲା ରାଉତ ପି ଭୀକାରୀ ଚରଣ ରାଉତ XWP0808063
ୀ /892782 35 15 876ବନୀତା ରାଉତ ସା ବୁଲା ରାଉତ XWP0808055
ୀ /892783 23 15 877ଶମିର୍ ା ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ XWP0808386
ୀ /892784 39 15 878ସଷୁମା ରାଉତ ସା ବିଜୟ ରାଉତ XWP0466003

ପ ୁ /892785 25 15 879େସୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ XWP0666149
ପ ୁ /902786 40 15 880ମେହଶର ରାଉତ ପି ଭମର ରାଉତ JTV2293850
ୀ /902787 37 15 881ମିନି ରାଉତ ସା ମେହଶର ରାଉତ JTV2479152
ୀ /902788 36 15 882ରଶିତା ରାଉତ ସା ବି ୁ ରାଉତ JTV2416659

ପ ୁ /902789 36 15 883ସନାତନ ରାଉତ ପି ଭମର ରାଉତ JTV2427888
ୀ /902790 30 15 884ସନିୁତା ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ XWP0571372

ପ ୁ /912791 60 15 885ବାମନ ଓଝା ପି ମ ୂଳି ଓଝା OR/06/043/348483
ୀ /912792 56 15 886ସ କୂ୍ତା ଓଝା ସା ବାମନ ଓଝା OR/06/043/348484
ୀ /912793 42 15 887ଶୀମତୀ ରୁପାଲୀ ଓଝା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଓଝା XWP0588921

ପ ୁ /912794 34 15 888ଶୀ ଲକ୍ଷୀଧର ଓଝା ପି ବାମନ ଚରଣ ଓଝା XWP0588947
ପ ୁ /912795 34 15 889ଲକି୍ଷଧର ଓଝା ପି ବାମନ ଓଝା XWP0633537
ପ ୁ /912796 33 15 890ଲକ୍ଷୀଧର ଓଝା ପି ବାମନ ଚରଣ ଓଝା XWP0466342
ପ ୁ /912797 31 15 891ମଳୟ ଓଝା ପି ବାମନ ଚରଣ ଓଝା XWP0263376
ୀ /912798 28 15 892ସ ୀତା ଓଝା ପି ବାମନ ଚରଣ ଓଝା XWP0588939

ପ ୁ /922799 56 15 893ରତିକା  ବରାଳ ପି ଉମାକା  ବରାଳ XWP0281022
ୀ /922800 50 15 894ଉଷାରାଣୀ ବରାଳ ସା ରତିକା  ବରାଳ XWP0281030
ୀ /922801 23 15 895ଶଭୁଶୀ ବରାଳ ପି ରତିକା  ବରାଳ XWP0808378

ପ ୁ /922802 62 15 896ଗେଯ  େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ େସଠୀ OR/06/043/348485
ପ ୁ /932803 43 15 897କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା XWP0644666
ୀ /932804 37 15 898ଗାୟତୀ େସଠୀ ସା ଟୁନା େସଠୀ XWP0589077
ୀ /932805 32 15 899ଛବିନା େସଠୀ ସା େକୖଳାଶ ଚ  େସଠୀ XWP0727545
ୀ /932806 30 15 900ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ବିପିନ େସଠୀ XWP0571307

ପ ୁ /932807 78 15 901ନୃସିଂହ େସଠୀ ପି ବଟ େସଠୀ OR/06/043/348490
ପ ୁ /932808 72 15 902େକୖଳାସ େସଠୀ ପି ବଟ େସଠୀ OR/06/043/348492
ୀ /932809 68 15 903କମଳା େସଠୀ ସା ନୃସିଂହ େସଠୀ OR/06/043/348491
ୀ /932810 60 15 904ଶକୁ ଳା େସଠୀ ସା େକୖଳାସ େସଠୀ OR/06/043/348493

ପ ୁ /932811 42 15 905ଟୁନା େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ JTV2295277
ପ ୁ /932812 40 15 906ବିପିନ େସଠୀ ପି େକୖଳାସ େସଠୀ JTV2339836
ପ ୁ /932813 38 15 907ବାବୁଲି େସଠୀ ପି େକୖଳାସ େସଠୀ JTV2339828
ୀ /942814 34 15 908ଲିଲି େସଠୀ ସା ଚ  େଶଖର େସଠୀ XWP0727768

ପ ୁ /942815 41 15 909ଚ େଶଖର େସଠୀ ପି ଜୟକୃ  େସଠୀ JTV2416105
ୀ /942816 37 15 910ସବିତା େସଠୀ ପି ଜୟ କୃ ର୍ େସଠୀ XWP0666578

ପ ୁ /952817 57 15 911ବାବୁଲି ମହାରଣା ପି ଅମିନ ମହାରଣା OR/06/043/348498
ପ ୁ /952818 53 15 912ପଭାତ ମହାରଣା ପି ଅମିନ ମହାରଣା OR/06/043/348500
ୀ /952819 53 15 913ସୀତା ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା OR/06/043/348497
ୀ /952820 53 15 914ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ବାବୁଲି ମହାରଣା OR/06/043/348499
ୀ /952821 44 15 915ପମିଳା ମହାରଣା ସା ପଭାତ ମହାରଣା OR/06/043/348860

ପ ୁ /952822 32 15 916ସନିୁଲ ମହାରଣା ପି ବାବୁଲି ମହାରଣା XWP0006940
ୀ /952823 30 15 917ଗାୟତୀ ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା XWP0344598
ୀ /952824 28 15 918ଝୁନୁ ମହାରଣା ପି ବାବୁଲି ମହାରଣା XWP0727859

ପ ୁ /952825 28 15 919ସାଗର ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା XWP0571422
ପ ୁ /952826 25 15 920ସଂ ୟ ମହାରଣା ପି ପଭାତ ମହାରଣା XWP0727420
ପ ୁ /952827 54 15 921ବସ  ମହାରଣା ପି ଅମିନ ମହାରଣା OR/06/043/348496
ୀ /952828 30 15 922ରୁନୁ ମହାରଣା ପି ବାବୁଲି ମହାରଣା XWP0344291
ପ ୁ /952829 29 15 923ସଶୁଲି ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା XWP0344606
ପ ୁ /962830 65 15 924ବଂଶଧିର ବରାଳ ପି େଲାକନାଥ ବରାଳ JTV2417111
ୀ /962831 60 15 925କମୁଦିୁନି ବରାଳ ସା ବଂଶଧିର ବରାଳ JTV2417061
ପ ୁ /962832 23 15 926କିେଶାର ମଲିକ ପି େହମ  ମଲିକ XWP0808345
ପ ୁ /962833 77 15 927େଚୖତନଯ୍ େସଠୀ ପି ଗିରିଧାରି େସଠୀ XWP0263541
ୀ /962834 36 15 928ହରପିୟା େସଠୀ ସା ହେରକୃ  େସଠୀ XWP0727743
ପ ୁ /962835 32 15 929ପ ୂ ର୍ଚ  େସଠି ପି େଚୖତନଯ୍ େସଠି XWP0263459
ୀ /962836 29 15 930ଦିବଯ୍ାଭାରତୀ େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ XWP0344465
ପ ୁ /962837 25 15 931ସଜିୁତ୍ େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ XWP0666479
ପ ୁ /962838 24 15 932ଉେପ  େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ XWP0727370
ୀ /962839 75 15 933କା ନ େସଠୀ ସା େଚୖତନଯ୍ େସଠୀ OR/06/043/348503
ପ ୁ /962840 59 15 934ବୃ ାବନ େସଠୀ ପି େଚୖତନଯ୍ େସଠୀ OR/06/043/348504
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ପ ୁ /962841 55 15 935ଅେଲଖ େସଠୀ ପି େଚୖତନଯ୍ େସଠୀ OR/06/043/348506
ୀ /962842 51 15 936ମାନ େସଠୀ ସା ବୃ ାବନ େସଠୀ OR/06/043/348505

ପ ୁ /962843 46 15 937ହେରକୃ  େସଠୀ ପି େଚୖତନଯ୍ େସଠୀ OR/06/043/348507
ୀ /962844 45 15 938ଉମା େସଠୀ ସା ଅେଲଖ େସଠୀ JTV2294593
ୀ /962845 37 15 939ହରପିୟା େସଠୀ ସା ହେରକୃ  େସଠୀ XWP0344267
ୀ /962846 35 15 940ବିସାଖା େସଠୀ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  େସଠୀ XWP0727321
ୀ /972847 52 15 941ତଅେପାଇ େଦଈ ସା ଦୁଃଶାସନ େସଠୀ OR/06/043/348513
ୀ /972848 31 15 942େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ XWP0571299
ୀ /972849 65 15 943ଶକୁ ଳା େସଠୀ ସା ବି ୂ େସଠୀ OR/06/043/348511
ୀ /972850 32 15 944େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େସଠୀ ସା ଋଷିନାଥା େସଠୀ XWP0466458
ୀ /972851 31 15 945କବିତା େସଠୀ ପି ବି ୁଚରଣ େସଠୀ XWP0263392

ପ ୁ /972852 24 15 946ମାନସ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦୁଃଶାସନ େସଠୀ XWP0727479
ପ ୁ /972853 69 15 947ବି ୂ େସଠୀ ପି ଧଡି େସଠୀ OR/06/043/348510
ପ ୁ /972854 58 15 948ଦୁଃଶାସନ େସଠୀ ପି ଧଡି େସଠୀ OR/06/043/348512
ପ ୁ /972855 46 15 949ଋଷିନାଥ େସଠୀ ପି ଧଡି େସଠୀ JTV2294049
ପ ୁ /972856 35 15 950ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ JTV2478980
ୀ /972857 25 15 951ସଂଗିତା େସଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ XWP0862870
ୀ /982858 24 15 952ଚୁଲବୁଲି ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ XWP0859371
ୀ /982859 56 15 953କନକ ମଲୀକ ସା ବସ  ମଲୀକ OR/06/043/348523
ୀ /982860 74 15 954ଉଲ ମଳିକ ସା େବୖରାଗୀ ମଳିକ OR/06/043/348516
ୀ /982861 68 15 955ରସା ମଳିକ ସା ମେହଶର ମଳିକ OR/06/043/348518

ପ ୁ /982862 52 15 956ସକୁା  ମଳିକ ପି ମେହଶର ମଳିକ OR/06/043/348524
ପ ୁ /982863 48 15 957ଶୀତାରାମ ମଳିକ ପି ମେହଶର ମଳିକ OR/06/043/348520
ୀ /982864 48 15 958ନୟନା ମଲିକ ସା େହମ  ମଲିକ JTV2294866

ପ ୁ /982865 46 15 959େରାହିତ ମଳିକ ପି ମେହଶର ମଳିକ OR/06/043/348521
ପ ୁ /982866 43 15 960ପ  ୁମଲିକ ପି ମେହଶର ମଳିକ JTV2295285
ୀ /982867 36 15 961ପ ୁ ା ଳୀ ମଳିକ ସା େରାହିତ ମଳିକ XWP0633545

ପ ୁ /982868 56 15 962ବସ  ମଳିକ ପି େବୖରାଗୀ ମଳିକ OR/06/043/348522
ୀ /982869 50 15 963ମିନାରାଣୀ ମଲିକ ସା ସକୁା  ମଲିକ OR/06/043/348525

ପ ୁ /982870 48 15 964େହମ  କମୁାର ମଳିକ ପି ମେହଶର ମଳିକ OR/06/043/348519
ୀ /982871 37 15 965େରଣକୁା ମଲୀକ ସା ସୀତାରାମ ମଲୀକ JTV2479244
ୀ /982872 34 15 966ପ ୁ ା ଳୀ ମଲିକ ସା େରାହିତ ମଲିକ XWP0466409

ପ ୁ /982873 32 15 967ଉମାକା  ମଲିକ ପି ସକୁା  ମଲିକ XWP0263335
ପ ୁ /982874 31 15 968ତିେଲାଚନ ମଲିକ ପି ସକୁା  ମଲିକ XWP0263343
ୀ /982875 31 15 969ପିପ୍ ସିତା ମଲୀକ ସା ପ  ୁମଲୀକ XWP0588640

ପ ୁ /992876 35 15 970ସରଜ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ XWP0859363
ୀ /992877 42 15 971ଝରି ମହାରଣା ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ମହାରଣା XWP1058585
ୀ /992878 68 15 972ଜହନ୍ ମଲିକ ସା ବିେନାଦ ମଲିକ OR/06/043/348529

ପ ୁ /992879 67 15 973ବିେନାଦ ମଳିକ ପି ଅନ  ମଳିକ OR/06/043/348528
ପ ୁ /992880 39 15 974ଚକଧର ମଳିକ ପି ବିେନାଦ ମଳିକ JTV2294163
ୀ /992881 37 15 975ମମତା ମଳିକ ସା ଚକଧର ମଳିକ XWP0006965
ପ ୁ /992882 34 15 976ଲି ରାଜ ମଲିକ ପି ବସ  ମଲିକ XWP0006973
ୀ /992883 34 15 977ସରସତୀ ମଲିକ ସା ଲି ରାଜ ମଲିକ XWP0466110

ପ ୁ /1002884 61 15 978ନିର ନ ମହାରଣା ପି ହଟ ମହାରଣା OR/06/043/348532
ୀ /1002885 52 15 979ସଷୁମା ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/348822
ୀ /1002886 27 15 980ଦୀପା ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା XWP0571315
ୀ /1012887 79 15 981ହାରମଣି ମହାରଣା ସା େଧାବି ମହାରଣା OR/06/043/348537

ପ ୁ /1012888 50 15 982େବଣ ୁମହାରଣା ପି େଧାବି ମହାରଣା OR/06/043/348538
ୀ /1012889 45 15 983କନିୁ ମହାରଣା ସା େବଣ ୁମହାରଣା XWP0630269
ୀ /1022890 91 15 984ରସବତୀ େଦଇ ସା ଧଡି ମହାରଣା OR/06/043/348543
ୀ /1022891 62 15 985ଖଲୂଣା ମହାରଣା ସା େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/043/348541
ପ ୁ /1022892 43 15 986ବାବୁ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା JTV2294775
ପ ୁ /1022893 41 15 987ବିଭୂତି ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା JTV2293827
ପ ୁ /1022894 38 15 988ଦିନବ ୁ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା JTV2294437
ୀ /1022895 37 15 989ମମତା ମହାରଣା ସା ବାବୁ ମହାରଣା JTV2416923
ୀ /1022896 36 15 990ତୁଳସୀ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା JTV2416865
ୀ /1022897 36 15 991ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା ବିଭୁତି ମହାରଣା JTV2416931
ୀ /1022898 32 15 992ସପିୁୟା ମହାରଣା ସା ଦିନବ ୁ ମହାରଣା XWP0808196
ପ ୁ /1022899 33 15 993କାଳ ି ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା XWP0344366
ପ ୁ /1032900 58 15 994ଭଗବାନ ମହାରଣା ପି ବଟ ମହାରଣା OR/06/043/348546
ପ ୁ /1032901 55 15 995ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ବଟ ମହାରଣା OR/06/043/348548
ୀ /1032902 50 15 996ଝୁନା ମହାରଣା ସା ଭଗବାନ ମହାରଣା OR/06/043/348547
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ୀ /1032903 41 15 997ଶ ା ଳି ମହାରଣା ସା ଭଗବାନ ମହାରଣା JTV2417129
ୀ /1032904 24 15 998ସଂଗୀତା ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା XWP0808022

ପ ୁ /1032905 23 15 999େଦବାଶଷି ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା XWP0808030
ୀ /1032906 23 15 1000ସବିତା ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା XWP0807990

ପ ୁ /1032907 22 15 1001ରାେଜ  ମହାରାଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରାଣା XWP0944603
ୀ /1032908 27 15 1002ସମିୁତା ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା XWP0466490
ୀ /1032909 27 15 1003ସଜୁାତା ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରାଣା XWP0466466

ପ ୁ /1042910 61 15 1004ଚ େଶଖର ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା XWP1208180
ୀ /1042911 47 15 1005ମେନାରମା ମହାରଣା ସା ଚ େଶଖର ମହାରଣା OR/06/043/348552

ପ ୁ /1042912 27 15 1006ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଚ  େଶଖର ମହାରଣା XWP0466086
ୀ /1042913 29 15 1007ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ଚ  େଶଖର ମହାରଣା XWP0466078
ୀ /1052914 71 15 1008ଶଶ ିେଦଈ ସା େବୖରାଗୀ ରାଉତ OR/06/043/348555

ପ ୁ /1052915 46 15 1009ଆକଳିୁ ରାଉତ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତ OR/06/043/348556
ୀ /1052916 38 15 1010ଉବର୍ ଶୀ ରାଉତ ସା ଆକଳିୁ ରାଉତ JTV2416964
ୀ /1062917 65 15 1011ରସା େଦଇ ସା କୃ ଚ  ପାତ OR/06/043/348558
ୀ /1062918 64 15 1012ରସିଆ ପାତ ସା କୃ ଚ  ପାତ XWP0344416

ପ ୁ /1062919 40 15 1013ବାପିନା ପାତ ପି କୃ  ଚ  ପାତ JTV2416295
ୀ /1062920 33 15 1014ସଭୁଲକ୍ଷୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପାତ ସା ବାପିନା ପାତ XWP1103902

ପ ୁ /1072921 71 15 1015ଝେର ୍ତ ରାଉତ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତ OR/06/043/348561
ପ ୁ /1072922 67 15 1016େଦେବ  ରାଉତ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତ OR/06/043/348563
ୀ /1072923 56 15 1017ସମିୁତା ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ OR/06/043/348564
ୀ /1072924 52 15 1018ଟୂନିଆ ରାଉତ ସା ଶବିପସାଦ ରାଉତ OR/06/043/348566

ପ ୁ /1072925 45 15 1019ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଝେର  ରାଉତ JTV2416360
ପ ୁ /1072926 36 15 1020ଅଭୟ ରାଉତ ପି ଝେର  ରାଉତ JTV2416170
ୀ /1072927 36 15 1021ସାଗତିକା ରାଉତ ସା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ JTV2416378
ୀ /1072928 32 15 1022କବିତା ରାଉତ ସା ଅଭୟ ରାଉତ XWP0808253
ୀ /1072929 30 15 1023ନଳିନି ରାଉତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XWP0808238

ପ ୁ /1072930 61 15 1024ଶବି ପସାଦ ରାଉତ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତ OR/06/043/348565
ପ ୁ /1072931 34 15 1025ଅରୁଣ ରାଉତ ପି େଦେବ  ରାଉତ JTV2416071
ପ ୁ /1072932 34 15 1026ଅଭିରାମ ରାଉତ ପି େଗାପିନାଥ ରାଉତ JTV2416030
ୀ /1072933 32 15 1027ରିଲି ରାଉତ ସା ଅରୁଣ ରାଉତ XWP0344317

ପ ୁ /1072934 32 15 1028ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି େଦେବ  ରାଉତ XWP0006999
ପ ୁ /1072935 29 15 1029ଅ ୟର୍ାମି ରାଉତ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତ XWP0344929
ପ ୁ /1072936 26 15 1030ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତ XWP0588632
ୀ /1072937 24 15 1031ସି ା ରାଉତ ସା ଅ ଯ଼ଯ୍ର୍ାମୀ ରାଉତ XWP0727495
ୀ /1082938 47 15 1032ଅନି ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/348570

ପ ୁ /1092939 40 15 1033ଆନ  ବରାଳ ପି େସୗରି ବରାଳ JTV2294411
ୀ /1092940 37 15 1034ସସିତା ବରାଳ ସା ଆନ  ବରାଳ XWP0007013

ପ ୁ /1092941 27 15 1035ବିଶଜିତ ବରାଳ ପି ରତିକା  ବରାଳ XWP0466532
ୀ /1092942 73 15 1036ଆଦର େଦଇ ସା େସୗରି ବରାଳ OR/06/043/348572

ପ ୁ /1102943 55 15 1037ବିଚିତାନ  େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/06/043/348577
ୀ /1102944 41 15 1038ବବିତା େବେହରା ସା ବିଚିତାନ  େବେହରା JTV2295152
ୀ /1102945 30 15 1039ପଜୁା େବେହରା ପି ବିଚିତାନ  େବେହରା XWP0263673

ପ ୁ /1102946 26 15 1040ସେ ାଷ େବେହରା ପି ବିଚିତା ନ  େବେହରା XWP0666719
ପ ୁ /1102947 47 15 1041ଦୁଷ  ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ XWP0007021
ପ ୁ /1102948 35 15 1042ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ JTV2417038
ୀ /1102949 34 15 1043ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ଦୁଷ  ଦାସ XWP0007047
ୀ /1102950 32 15 1044ହରପିୟା ଦାସ ସା ରବି  ନାଥ ଦାସ XWP0466037
ୀ /1102951 65 15 1045ବାସ ୀ ମହାକଡୁ ସା ନିର ନ ମହାକଡୁ OR/06/043/348575
ୀ /1102952 52 15 1046େଦୗପଦୀ ମହା ି ସା କି ର୍ୀ ର ନ ମହା ି JTV2295046
ୀ /1102953 46 15 1047କବିତା ସାମଲ ସା ଗେଣଶ ସାମଲ XWP0630236
ପ ୁ /1112954 72 15 1048ରାମଚ  ସିଂହ ପି ମଦନ ସିଂ XWP0779280
ୀ /1112955 67 15 1049ଦୁବର୍ାଦଳିନୀ ସିଂ ସା ରାମଚ  ସିଂ OR/06/043/348582
ପ ୁ /1112956 57 15 1050ଲକ୍ଷଣ ସିଂ ପି ମଦନ ସିଂ OR/06/043/348583
ୀ /1112957 48 15 1051ପଭାତି ସିଂହ ସା ଲକ୍ଷଣ ସିଂହ OR/06/043/348584
ପ ୁ /1112958 30 15 1052ସ ିବ କମୁାର ସିଂହ ପି ଲକ୍ଷଣ ସିଂହ XWP0344622
ପ ୁ /1112959 24 15 1053ସେରାଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ଲଷଣ ସିଂହ XWP0727784
ପ ୁ /1112960 23 15 1054ସଂଗାମ କମୁାର ସିଂହ ପି ଲକ୍ଷଣ ସିଂ XWP0944595
ପ ୁ /1122961 73 15 1055ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ JTV2339869
ୀ /1122962 59 15 1056ଟୁନା ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ XWP0633529
ପ ୁ /1122963 43 15 1057ଶବିପସାଦ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV2339992
ୀ /1122964 34 15 1058ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଶବି ପସାଦ ନାୟକ XWP0466300
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ପ ୁ /1132965 68 15 1059ଭଗବାନ େଜନା ପି ହୃଷିେକଶ େଜନା OR/06/043/348585
ପ ୁ /1132966 40 15 1060ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା JTV2416766
ପ ୁ /1132967 35 15 1061ପଭାତ କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା JTV2416782
ୀ /1132968 35 15 1062ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା JTV2416725
ୀ /1132969 28 15 1063ପେମାଦିନି େଜନା ସା ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା XWP0727875
ୀ /1142970 37 15 1064ଝରଣା େଦହୁରୀ ସା ରେମଶ େଦହୁରୀ XWP0666388
ୀ /1142971 78 15 1065ପାଈଛା େଦଈ ସା ଧମର୍ାନ  େଜନା OR/06/043/348589

ପ ୁ /1142972 61 15 1066ରଘନୁାଥ େଜନା ପି ଧମର୍ାନ  େଜନା OR/06/043/348590
ୀ /1142973 55 15 1067ରାଧାରାଣୀ େଜନା ସା ରଘନୁାଥ େଜନା JTV2294999

ପ ୁ /1152974 69 15 1068ସକୁା  ଚରଣ େଜନା ପି ଭାଗଯ୍ଧର େଜନା OR/06/043/348593
ୀ /1152975 61 15 1069ମ ଲୂତା େଜନା ସା ସକୁା  ଚରଣ େଜନା OR/06/043/348594

ପ ୁ /1152976 58 15 1070ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ଭାଗଯ୍ଧର େଜନା OR/06/043/348598
ୀ /1152977 50 15 1071ସପିୁୟା େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା JTV2339935

ପ ୁ /1152978 40 15 1072ସଜିୁତ େଜନା ପି ସକୁା  ଚରଣ େଜନା JTV2294890
ପ ୁ /1152979 39 15 1073ସଂଜୀବ କମୁାର େଜନା ପି ସକୁା  ଚରଣ େଜନା JTV1951672
ୀ /1152980 36 15 1074ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ସଜିୁତ େଜନା XWP0466482
ୀ /1152981 33 15 1075ମମତା ମ ରୀ େଜନା ସା ସଂଜୀବ କମୁାର େଜନା XWP0466474
ୀ /1152982 22 15 1076େମାନାଲିସା େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା XWP0879213
ୀ /1152983 50 15 1077ପତିମା ପ ା ସା ତୁଷାରକା  ପ ା JTV2417087
ୀ /1152984 28 15 1078େସାନିଆ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ା ପି ତୁଷାର କା  ପ ା XWP0344572

ପ ୁ /1152985 39 15 1079ପଭାତ କମୁାର ପଧାନ ପି ବାମେଦବ ପଧାନ XWP0944652
ୀ /1152986 34 15 1080କମୁଦିୁନୀ ପଧାନ ପି ପଦନାଭ ପଧାନ XWP0944645
ୀ /1152987 33 15 1081ପେମାଦିନୀ ପଧାନ ପି ପଦନାଭ ପଧାନ XWP0944637

ପ ୁ /1152988 39 15 1082ମାନସ ର ନ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ କୃ  ସାହୁ JTV2416873
ୀ /1162989 71 15 1083ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଜନା ସା ରବି  ନାଥ େଜନା OR/06/043/348603

ପ ୁ /1162990 45 15 1084ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା ପି ରବି  ନାଥ େଜନା OR/06/043/348607
ୀ /1162991 39 15 1085ପତିଭା େଜନା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା JTV2294619

ପ ୁ /1172992 49 15 1086ପଦିପ କମୁାର େଜନା ପି ଅନାଦି େଜନା OR/06/043/348608
ୀ /1172993 48 15 1087ଆଲୀଲତା େଜନା ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜନା JTV2294700

ପ ୁ /1172994 23 15 1088ପସାଦ କମୁାର େଜନା ପି ପଦୀପ େଜନା XWP0808014
ପ ୁ /1172995 23 15 1089ପସାଦ କମୁାର େଜନା ପି ପଦୀପ େଜନା XWP0990051
ୀ /1182996 62 15 1090ସକୁ ଳା ସାଇଁ ସା ଫଗଚୁରଣ ସାଇଁ JTV2294213

ପ ୁ /1182997 44 15 1091ଫକିର ଚ  ସାଇଁ ପି ଫଗଚୁରଣ ସାଇଁ JTV2294221
ୀ /1182998 37 15 1092ସ ି ତା ସାଇଁ ସା ଫକିର ଚ  ସାଇଁ XWP0007062
ୀ /1192999 61 15 1093ଝୁମରିୁ େଦଈ ସା ଈଶର େଜନା OR/06/043/348611

ପ ୁ /1193000 66 15 1094ଈଶ୍ଵର େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା OR/06/043/348610
ପ ୁ /1193001 38 15 1095ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ଈଶର େଜନା JTV2294635
ପ ୁ /1193002 35 15 1096ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଜନା ପି ଈଶର େଜନା JTV2416808
ପ ୁ /1193003 31 15 1097ସବୁତ କମୁାର େଜନା ପି ଇଶର ଚ  େଜନା XWP0263467
ୀ /1203004 68 15 1098ଉମା େଦଈ ସା ଉ ବ ମଳିକ OR/06/043/348615

ପ ୁ /1203005 83 15 1099ଉ ବ ମଳିକ ପି ବାଯ ମଳିକ OR/06/043/348614
ପ ୁ /1203006 44 15 1100ସହେଦବ ମଳିକ ପି ଉ ବ ମଳିକ XWP0630293
ପ ୁ /1203007 42 15 1101ନକଳୁ ମଳିକ ପି ଉ ବ ମଳିକ OR/06/043/348618
ୀ /1203008 28 15 1102ଝିଲି ମଲିକ ସା ନକଳୂ ମଲିକ XWP0727867

ପ ୁ /1213009 70 15 1103ନେର  ନାଥ ମଲିକ୍ ପି ବିେନାଦ ମଲିକ OR/06/043/348621
ପ ୁ /1213010 55 15 1104ପରମାନ  ମଳିକ ପି ବିେନାଦ ମଳିକ OR/06/043/348624
ୀ /1213011 43 15 1105ମମତା ମଲିକ ସା ପରମାନ  ମଲିକ JTV2294072

ପ ୁ /1213012 72 15 1106ସେୁର  ନାଥ ମଳିକ ପି ବିେନାଦ ମଳିକ OR/06/043/348886
ୀ /1213013 63 15 1107ପତିମା ମଳିକ ସା ସେୁର  ନାଥ ମଳିକ OR/06/043/348885
ୀ /1213014 56 15 1108ପଭାତୀ ମଲୀକ ସା ନେର  ନାଥ ମଲୀକ OR/06/043/348622
ୀ /1213015 40 15 1109ମୀତା ମଲିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ମଲିକ XWP0115253
ପ ୁ /1213016 39 15 1110ଦୁଷ  କମୁାର ମଲିକ ପି ନେର  ନାଥ ମଲିକ JTV2293819
ୀ /1213017 36 15 1111ସସୀତା ମଲିକ ପି ସେୁର  ନାତ ମଲିକ XWP0115261
ପ ୁ /1213018 35 15 1112ରମାକା  ମଲିକ ପି ନେର ନାଥ ମଲିକ JTV2416287
ୀ /1213019 30 15 1113ଦୀପିକା ମଲିକ ସା ଦୁଷ  ମଲିକ XWP0588905
ପ ୁ /1223020 27 15 1114େରାସନ କମୁାର େଚୗେବ ପି େଗାପାଳ େଚୗେବ XWP0727552
ୀ /1223021 28 15 1115ବୀଣା େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଣଷ େଚୗଧରୁୀ XWP0666156
ୀ /1223022 71 15 1116ମ ଲୂତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସେୁରଶ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/348626
ପ ୁ /1223023 51 15 1117ଅଭୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁରଶ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/348888
ୀ /1223024 45 15 1118ଆଭା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଭୟ େଚୗଧରୁୀ XWP0007104
ପ ୁ /1223025 33 15 1119ଅଭିେଶକ କମୁାର ଶକୁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶକୁା XWP0666099
ପ ୁ /1233026 62 15 1120ସକୁା  ଚରଣ ଭ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଭ OR/06/043/348635
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ପ ୁ /1233027 35 15 1121ପଶା  କମୁାର ଭ ପି ସକୁା  ଚରଣ ଭ JTV2416261
ପ ୁ /1233028 33 15 1122ପେମାଦ କମୁାର ଭ ପି ସକୁା  ଚରଣ ଭ XWP0007120
ୀ /1233029 31 15 1123ଅ ର୍ନା ଭ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଭ XWP0808204
ୀ /1233030 30 15 1124ସପନ୍ା ଭ ପି ସକୁା  କମୁାର ଭ XWP0808212
ୀ /1233031 25 15 1125ରାନୁ ଭ ସା ପଶା  କମୁାର ଭ XWP0808246
ୀ /1243032 33 15 1126ସସିତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0727701
ୀ /1243033 28 15 1127ଅନୁପମା ସାହୁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ XWP0465906
ୀ /1243034 65 15 1128େପମଲତା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/348640

ପ ୁ /1243035 48 15 1129ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ JTV2417020
ପ ୁ /1243036 45 15 1130ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2417046
ପ ୁ /1243037 43 15 1131ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2293983
ୀ /1243038 42 15 1132ମିତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2294924
ୀ /1253039 44 15 1133ମମତା ମହାପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV2478865

ପ ୁ /1253040 22 15 1134ସଭୁଜୀତ ମହାପାତ ପି ରେମଶ ମହାପାତ XWP0974717
ୀ /1253041 32 15 1135ଶୀମା ମିଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପତି XWP0588764
ୀ /1253042 69 15 1136େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପତି ସା ଶରତ ପତି OR/06/043/348644

ପ ୁ /1253043 66 15 1137ଶରତ କମୁାର ପତି ପି ବଟକୃ  ପତି OR/06/043/348643
ପ ୁ /1253044 39 15 1138ସେ ାଷ କମୁାର ପତି ପି ଶରତ କମୁାର ପତି JTV2295293
ପ ୁ /1253045 34 15 1139େସୗେମ  କମୁାର ପତି ପି ଶରତ କମୁାର ପତି XWP0006759
ପ ୁ /1263046 72 15 1140ବିଶନାଥ ଭ ପି କଳୁମଣି ଭ OR/06/043/348645
ପ ୁ /1263047 67 15 1141ନିର ନ ଭ ପି କଳୁମଣି ଭ OR/06/043/348647
ୀ /1263048 63 15 1142େରଣବୁାଳା ଭ ସା ବିଶନାଥ ଭ OR/06/043/348646
ୀ /1263049 56 15 1143ଚାରୁଲତା ଭ ସା ନିର ନ ଭ OR/06/043/348648

ପ ୁ /1263050 50 15 1144ଶେୁଭ ୁ ଭ ପି ବିଶନାଥ ଭ JTV2295061
ୀ /1263051 44 15 1145ଝରଣା ଭ ସା ସେୁଭ ୁ ଭ JTV2294825
ୀ /1263052 43 15 1146ହରସପିୟା ଭ ପି ବିଶନାଥ ଭ JTV2416907

ପ ୁ /1263053 39 15 1147ବିଚିତ ରଂଜନ ଭ ପି ନିର ନ ଭ JTV2294858
ୀ /1263054 38 15 1148ସନୁୀତା ଭ ପି ବିଶନାଥ ଭ JTV1939255
ୀ /1263055 31 15 1149ଲକ୍ଷୀପିୟା ଭ ସା ବିଚିତ ର ନ ଭ XWP0465914
ୀ /1263056 20 15 1150ଜୁବୁଲୀ ଭ ପି ଶେୁଭ ୂ ଭ XWP1103944

ପ ୁ /1263057 48 15 1151ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି JTV2416899
ପ ୁ /1273058 66 15 1152ଲକ୍ଷୀଧର ଭ ପି ଗ ାଧର ଭ OR/06/043/348650
ୀ /1273059 28 15 1153େଟାନାଲି ଭ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଭ XWP0571356

ପ ୁ /1273060 25 15 1154େସୗମଯ୍ ର ନ ଭ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଭ XWP0666545
ୀ /1273061 24 15 1155ରୁପାଲି ଭ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଭ XWP0808261
ୀ /1273062 52 15 1156େଦାପଦୀ େଦଈ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଭ OR/06/043/348651
ୀ /1283063 24 15 1157ପଭାତି େବଉରା ସା ବିଶଜିତ ଭ XWP0862904

ପ ୁ /1283064 72 15 1158ମେହଶର ଭ ପି ଶ ର ଭ OR/06/043/348659
ୀ /1283065 71 15 1159ନିମର୍ଳା ଭ ସା ଝୂଲ ଭ OR/06/043/348656
ୀ /1283066 60 15 1160ତିେଳା ମା ଭ ସା ମେହଶର ଭ XWP1272624
ୀ /1283067 59 15 1161ଆଲୀଲତା ଭ ସା ସେୁର  ଭ OR/06/043/348658
ପ ୁ /1283068 59 15 1162ରବି  ଭ ପି ଶ ର ଭ OR/06/043/348661
ୀ /1283069 55 15 1163ଲକ୍ଷୀପିୟା ଭ ସା ରବି  ଭ OR/06/043/348662

ପ ୁ /1283070 40 15 1164ରଂଜିତ ଭ ପି ମେହଶର ଭ JTV2294833
ପ ୁ /1283071 40 15 1165ଲକ୍ଷଣ ଭ ପି ସେୁର  ଭ JTV2294882
ୀ /1283072 38 15 1166ନିେବଦିତା ଭ ପି ମେହଶର ଭ JTV2294726
ୀ /1283073 37 15 1167େସନ୍ହଲତା ଭ ପି ଝୁଲ ଭ XWP0666297

ପ ୁ /1283074 36 15 1168ବିଶଜିତ ଭ ପି ମେହଶର ଭ JTV2416139
ପ ୁ /1283075 36 15 1169ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ଭ ପି ସେୁର  ଭ XWP0007153
ୀ /1283076 35 15 1170ପନୁମ ଭ ପି ଝୁଲ ଭ XWP0666172
ୀ /1283077 30 15 1171ସସିତା ଭ ସା ଳ ଣ ଭ XWP0571281
ପ ୁ /1283078 26 15 1172ସଜିୁତ୍ କମୁାର ଭ ପି ରବି  ଭ XWP0588624
ୀ /1283079 24 15 1173ଶଭୁସିତା ଭ ପି ରବି  ଭ XWP0727412
ୀ /1283080 21 15 1174ସଚୂୀସିତା ଭ ପି ରବୀ  ଭ XWP1103829
ପ ୁ /1283081 33 15 1175ର ୀପ ନାୟକ ମା େଖାଲଣା ନାୟକ JTV2451946
ୀ /1283082 31 15 1176ନିରୁପମା ପରିଡା ସା ର ିତ ଭ XWP0571323
ୀ /1293083 46 15 1177ଅନୀତା େଦବୀ ସା ଅରୁଣ ପସାଦ ସାହା JTV2416311
ୀ /1293084 57 15 1178ନୟନା ପରିଡା ସା ମଶୁକି ପରିଡା OR/06/043/348665
ପ ୁ /1293085 41 15 1179ସାଧ ୁଚରଣ ପରିଡା ପି ମଷିୂକ ପରିଡା JTV1951474
ପ ୁ /1293086 37 15 1180େମାହନ ପରିଡା ପି ମଷିୂକ ପରିଡା XWP0588780
ୀ /1293087 36 15 1181ସଜୁାତା ପରିଡା ସା ସାଧଚୁରଣ ପରିଡା XWP0588772
ପ ୁ /1293088 52 15 1182ଅରୁଣ ପସାଦ ସାହା ପି ବିଜଲାଲ ପସାଦ ସାହା XWP0007179
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ୀ /1293089 39 15 1183କିରଣ ସାହ। ପି ଅରୁଣ ପସାଦ ସାହ। XWP1005941
ୀ /1293090 27 15 1184ଅମିତା ସାହା ପି ଅରୁଣ ପସାଦ ସାହା XWP0465930

ପ ୁ /1293091 26 15 1185ଅ ିତ୍ କମୁାର ସାହା ପି ଅରୁଣ ପସାଦ ସାହା XWP0588731
ପ ୁ /1293092 25 15 1186ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାହା ପି ଅରୁଣ ପମାଦ ସାହା XWP0666859
ପ ୁ /1303093 65 15 1187ଧଷୁାସନ ପରିଡ଼ା ପି ବୁ ି ପରିଡା OR/06/043/348667
ୀ /1303094 58 15 1188ପଫଲିୁ ପରିଡା ସା ଦୁଃଶାସନ ପରିଡା OR/06/043/348668

ପ ୁ /1303095 31 15 1189େସାମନାଥ ପରିଡା ପି ଧଷୁାଶନ ପରିଡା XWP0263327
ପ ୁ /1313096 52 15 1190ଭଯମନ ପରିଡା ପି େସୗରୀ ପରିଡା OR/06/043/348670
ପ ୁ /1313097 47 15 1191ମଦନ ପରିଡା ପି େସୗରୀ ପରିଡା OR/06/043/348671
ୀ /1313098 36 15 1192ମିନତୀ ପରିଡା ସା ମଦନ ପରିଡା XWP0535534
ୀ /1313099 23 15 1193େସାନି ପରିଡ଼ା ପି ଭଜମନ ପରିଡ଼ା XWP1013507

ପ ୁ /1323100 66 15 1194ରାେଯ  ପରିଡା ପି େଗାେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/348675
ୀ /1323101 48 15 1195ରଂଜିତା ପରିଡା ସା ରାେଜ  ପରିଡ଼ା OR/06/043/348676

ପ ୁ /1323102 36 15 1196ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ରାେଜ  ପରିଡା JTV2479251
ପ ୁ /1333103 22 15 1197ସ୍ଵାଧୀନ େଲାକନାଥ ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ XWP0944686
ୀ /1333104 81 15 1198େଯମା େଦଈ ସା ବୁଲା ପରିଡା OR/06/043/348678
ୀ /1333105 55 15 1199ସଖି େଦଈ ସା େଗାପାଳ ପରିଡା OR/06/043/348681

ପ ୁ /1333106 61 15 1200େଗାପାଳ ପରିଡା ପି ବୁଲା ପରିଡା OR/06/043/348680
ୀ /1333107 42 15 1201ସମିତା ପରିଡା ସା ଜନା ର୍ନ ପରିଡା XWP0666255

ପ ୁ /1333108 37 15 1202ଜନା ର୍ନ ପରିଡା ପି େଗାବି  ପରିଡା JTV2339851
ୀ /1333109 34 15 1203ମଇନା ପରିଡା ପି େଗାପାଳ ପରିଡା XWP0630244

ପ ୁ /1333110 33 15 1204ସନାତନ ପରିଡା ପି େଗାପାଳ ପରିଡା XWP0535658
ପ ୁ /1333111 31 15 1205ନେନଇ ପରିଡା ପି େଗାପାଳ ପରିଡା XWP0263301
ୀ /1333112 28 15 1206ସମିୁତା ପରିଡା ସା ସନାତନ ପରିଡା XWP0808105

ପ ୁ /1343113 88 15 1207ମାଧବ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/348683
ପ ୁ /1343114 47 15 1208ବାବୁରାମ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା OR/06/043/348685
ୀ /1343115 44 15 1209ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ବାବୁରାମ େବେହରା JTV1939180
ୀ /1343116 72 15 1210େଶାଭା େଦଈ ସା ମାଧବ େବେହରା OR/06/043/348684
ୀ /1353117 92 15 1211େମାତି େବେହରା ସା ବେଜ  େବେହରା XWP0535518

ପ ୁ /1353118 58 15 1212ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ବେଜଦ େବେହରା JTV1940691
ୀ /1353119 49 15 1213ବାସ ି େଦଇ ସା ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/348821

ପ ୁ /1363120 54 15 1214ବସ  େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା JTV2295269
ୀ /1363121 50 15 1215େସବତୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା JTV1951615

ପ ୁ /1363122 35 15 1216ତିନାଥ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା JTV2416147
ୀ /1363123 32 15 1217ସଜୁତା େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା XWP0666263
ୀ /1363124 73 15 1218ଶଶ ିେଦଇ ସା ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/348687

ପ ୁ /1373125 57 15 1219ହେରକୃ  େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା OR/06/043/348689
ୀ /1373126 55 15 1220ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/348690

ପ ୁ /1373127 48 15 1221ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା OR/06/043/348691
ୀ /1373128 40 15 1222କ ନା େବେହରା ସା ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା JTV1951623

ପ ୁ /1373129 29 15 1223ଗେଣଶ େବେହରା ପି ହେର କୃ ର୍ େବେହରା XWP0666693
ପ ୁ /1373130 27 15 1224ଚି ାମଣି େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା XWP1104199
ୀ /1383131 88 15 1225ଟଭି େବେହରା ସା ଭିମ େବେହରା OR/06/043/348694
ୀ /1393132 53 15 1226ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ସେୁର  ପରିଡା OR/06/043/348703

ପ ୁ /1393133 71 15 1227ରେମଶ ପରିଡା ପି ଭମର ପରିଡା OR/06/043/348700
ୀ /1393134 56 15 1228ମେନାରମା ପରିଡା ସା ରେମଶ ପରିଡା XWP0630285

ପ ୁ /1393135 46 15 1229ପରମାନ  ପରିଡା ପି ଭମର ପରିଡା OR/06/043/348699
ୀ /1393136 42 15 1230କନକ ପରିଡା ସା ପରମାନ  ପରିଡା JTV2295327

ପ ୁ /1393137 38 15 1231ବିଶନାଥ ପରିଡା ପି ରେମଶ ପରିଡା JTV2294270
ପ ୁ /1393138 35 15 1232େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ସେୁର  ନାଥ ପରିଡା XWP0115246
ୀ /1393139 35 15 1233ସମିୁତା ପରିଡା ପି ରେମଶ ପରିଡା XWP0630277
ପ ୁ /1403140 67 15 1234ଗେଯ  ପରିଡା ପି ନିଳମଣି ପରିଡା OR/06/043/348711
ୀ /1403141 59 15 1235ସତଯ୍ଭାମା ପରିଡା ସା ଗେଯ  ପରିଡା OR/06/043/348712
ପ ୁ /1403142 59 15 1236ରାେଯ  ପରିଡା ପି ନିଳମଣି ପରିଡା OR/06/043/348713
ପ ୁ /1403143 57 15 1237ବାେଯ  ପରିଡା ପି ନିଳମଣି ପରିଡା OR/06/043/348715
ୀ /1403144 56 15 1238ବିଦଯ୍ଲୁତା ପରିଡା ସା ରାେଯ  ପରିଡା OR/06/043/348714
ପ ୁ /1403145 54 15 1239ବିଜନ ପରିଡା ପି ନିଳମଣି ପରିଡା OR/06/043/348717
ୀ /1403146 52 15 1240ବୁଲିଲତା ପରିଡା ସା ବିଜନ ପରିଡା OR/06/043/348718
ପ ୁ /1403147 51 15 1241ରାଯନ ପରିଡା ପି ନିଳମଣି ପରିଡା OR/06/043/348719
ୀ /1403148 46 15 1242ରିନୁ ପରିଡା ସା ରାଜନ ପରିଡା JTV2339984
ପ ୁ /1403149 41 15 1243ଶବିରାମ ପରିଡା ପି ଗେଜ  ପରିଡା JTV1951557
ପ ୁ /1403150 40 15 1244କାଳ ି ପରିଡା ପି ରାେଜ  ପରିଡା JTV2339976
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ପ ୁ /1403151 38 15 1245ବଳରାମ ପରିଡା ପି ରାେଜ  ପରିଡା JTV2479095
ପ ୁ /1403152 37 15 1246ଶ ର ପରିଡା ପି ଗେଜ  ପରିଡା JTV2416980
ୀ /1403153 32 15 1247େବବି ପରିଡା ସା ଶବିରାମ ପରିଡା XWP0263517
ୀ /1403154 30 15 1248ଅପ ର୍ା ପରିଡା ସା ଶ ର ପରିଡା XWP0666842

ପ ୁ /1403155 28 15 1249ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ବିଜନ ପରିଡା XWP0466011
ୀ /1403156 28 15 1250ଦି ିମୟୀ ପରିଡା ସା ବଳରାମ ପରିଡା XWP0808097

ପ ୁ /1403157 26 15 1251କାହନ୍  ୁପରିଡା ପି ବାେଜ  ପରିଡା XWP0727586
ୀ /1403158 26 15 1252ରଶିତା ପରିଡା ସା କାଳ ି ପରିଡା XWP0588913

ପ ୁ /1403159 24 15 1253େସାନୁ ପରିଡା ପି ବିଜନ ପରିଡା XWP0727594
ୀ /1403160 24 15 1254ଦୀପା ପରିଡା ପି ରାଜନ ପରିଡା XWP0727578
ୀ /1403161 24 15 1255ମଲି ପରିଡା ପି ବାେଜ  ପରିଡା XWP0727511

ପ ୁ /1413162 90 15 1256କେହନ୍ଇ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/043/348721
ପ ୁ /1413163 55 15 1257କମୁର େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା OR/06/043/348723
ୀ /1413164 50 15 1258ଠୂକରୁୀ େବେହରା ସା କମୁର େବେହରା OR/06/043/348724

ପ ୁ /1413165 38 15 1259ସନାତନ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା JTV2416600
ୀ /1413166 31 15 1260ମିନତୀ େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା XWP0589101

ପ ୁ /1413167 27 15 1261ଶଶୁା  େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା XWP0571414
ପ ୁ /1423168 65 15 1262ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ OR/06/043/348727
ପ ୁ /1423169 62 15 1263କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ JTV2559680
ପ ୁ /1423170 40 15 1264ର ିତ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV2416337
ୀ /1423171 34 15 1265ରଶୀତା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV2479210

ପ ୁ /1423172 32 15 1266ରଶୀ ର ନ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ JTV2479178
ପ ୁ /1423173 32 15 1267ଧନ ୟ ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ XWP0007195
ୀ /1423174 31 15 1268ଅ ଳୀ ଦାସ୍ ସା ର ିତ୍ ଦାସ୍ XWP0589085
ୀ /1423175 29 15 1269ନମର୍ଦା ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ XWP0345017

ପ ୁ /1423176 27 15 1270ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ XWP0666685
ୀ /1423177 60 15 1271କନକ େଦଈ ସା ପ ୂ ଚ  ଦାସ OR/06/043/348728
ୀ /1423178 56 15 1272େଶୖଳ େଦଇ ସା କାହନ୍ ୂ ଦାସ OR/06/043/348730
ୀ /1423179 45 15 1273ଝୁନୁ ପରିଡା ସା ଭଜମନ ପରିଡା JTV1609338

ପ ୁ /1433180 49 15 1274ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା XWP0007203
ୀ /1433181 44 15 1275ବାସ ି େବେହରା ପି ଯୟରାମ େବେହରା OR/06/043/348733

ପ ୁ /1443182 46 15 1276ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ OR/06/043/348741
ୀ /1443183 39 15 1277କବିତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ XWP0007229

ପ ୁ /1443184 91 15 1278ଲକ୍ଷଣ େସନାପତି ପି ବା ାନିଧି େସନାପତି OR/06/043/348734
ପ ୁ /1443185 57 15 1279ବାବୁରାମ େସନାପତି ପି ଲକ୍ଷଣ େସନାପତି OR/06/043/348736
ପ ୁ /1443186 55 15 1280ବିଭୂରାମ େସନାପତି ପି ଲକ୍ଷଣ େସନାପତି OR/06/043/348737
ୀ /1443187 47 15 1281ସସିତା େସନାପତି ସା ବାବୁରାମ େସନାପତି XWP0007237
ୀ /1443188 41 15 1282ରୁବି େସନାପତି ସା ବିଭୁରାମ େସନାପତି XWP0007211
ୀ /1443189 25 15 1283େସାନାଲି େସନାପତି ପି ବାବୁରାମ େସନାପତି XWP0862854
ୀ /1453190 56 15 1284ସ କୁ୍ତା େଦଇ ସା କେହନ୍ଇ େଜନା OR/06/043/348743

ପ ୁ /1453191 62 15 1285କେହନ୍ଇ େଜନା ପି ଉ ମ େଜନା XWP0007245
ପ ୁ /1453192 39 15 1286ଜିେତ  କମୁାର େଜନା ପି କେହନ୍ଇ େଜନା JTV2293900
ୀ /1453193 29 15 1287ସସିତା େଜନା ସା ଜିେତ  େଜନା XWP0641027
ୀ /1453194 56 15 1288ଭମା ମାଝି ସା ର  ମାଝି OR/06/043/346976

ପ ୁ /1463195 61 15 1289ର  ମାଝି ପି ଭିକା ମାଝି XWP0007252
ପ ୁ /1463196 27 15 1290ରବୀ ମାଝୀ ପି ର  ମାଝୀ XWP0466045
ପ ୁ /1473197 77 15 1291ଦୁଃଶାସନ େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/348746
ପ ୁ /1473198 73 15 1292ମଷୂା େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/348748
ପ ୁ /1473199 65 15 1293ନିଶାମଣି େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/348750
ପ ୁ /1473200 61 15 1294ଭା ର େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/348753
ପ ୁ /1473201 50 15 1295ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ଦୁଋଶାସନ େବେହରା OR/06/043/348755
ପ ୁ /1473202 48 15 1296ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଶାସନ େବେହରା OR/06/043/348756
ପ ୁ /1473203 46 15 1297ଗେଯ  େବେହରା ପି ନିଶାମଣି େବେହରା OR/06/043/348752
ପ ୁ /1473204 45 15 1298ସ ୟ େବେହରା ପି ଦୁଃଷାସନ େବେହରା OR/06/043/348757
ପ ୁ /1473205 41 15 1299ସେ ାଶ େବେହରା ପି ନିଶାମଣି େବେହରା XWP0666750
ପ ୁ /1473206 40 15 1300ଧଯଯ୍ର୍ଧର େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା JTV2293876
ପ ୁ /1473207 39 15 1301ମିଟୁ େବେହରା ପି ମଷୂା େବେହରା JTV2293918
ପ ୁ /1473208 39 15 1302ସକୁା  େବେହରା ପି ନିଶାମଣି େବେହରା JTV2294114
ୀ /1473209 38 15 1303ତଅେପାଇ େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା JTV2294122
ୀ /1473210 38 15 1304ବିଚିତା େବେହରା ସା ଧଯଯ୍ର୍ଧର େବେହରା XWP0974683
ୀ /1473211 36 15 1305ମମି େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା XWP0007260
ୀ /1473212 36 15 1306ଲକ୍ଷି େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା XWP0666990

52 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1473213 33 15 1307ମିନତୀ େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା XWP0974675
ୀ /1473214 21 15 1308ବନିତା େବେହରା ସା ସଂେତାଷ େବେହରା XWP1065366
ୀ /1473215 21 15 1309ବିନତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା XWP0974733
ୀ /1473216 63 15 1310ସଉରୀ େଦଈ ସା ନିଶାମଣି େବେହରା OR/06/043/348751
ୀ /1473217 63 15 1311ସବୁ ର୍ େଦଈ ସା ମଷୂା େବେହରା OR/06/043/348749
ୀ /1473218 52 15 1312େରବ େଦଈ ସା ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/043/348747
ୀ /1473219 52 15 1313ଶା ି େଦଇ ସା ଭା ର େବେହରା OR/06/043/348754

ପ ୁ /1483220 75 15 1314େବୖକୁ  ସାମଲ ପି ହୀନ ସାମଲ OR/06/043/348763
ପ ୁ /1483221 36 15 1315ପଶା  ସାମଲ ପି େବୖକୁ  ସାମଲ XWP0007278
ୀ /1483222 32 15 1316ନିରୁପମା ସାମଲ ସା ପଶା  ସାମଲ XWP0666107

ପ ୁ /1493223 72 15 1317ଗଣୁନିଧି େବେହରା ପି ହଟ େବେହରା OR/06/043/348771
ପ ୁ /1493224 59 15 1318ପେମାଦ େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା OR/06/043/348767
ୀ /1493225 55 15 1319ସୀତା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା OR/06/043/348768

ପ ୁ /1493226 44 15 1320ଅନାମ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା OR/06/043/348773
ପ ୁ /1493227 40 15 1321ଅଖିଲ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା JTV2293892
ୀ /1493228 40 15 1322କବିତା େବେହରା ସା ଅନାମ େବେହରା XWP0007286

ପ ୁ /1493229 34 15 1323ରିକ ୁେବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା XWP0344895
ପ ୁ /1493230 30 15 1324ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି କମୁଦୁ େବେହରା XWP0344721
ୀ /1493231 29 15 1325ଲକି୍ଷ ପିୟା େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା XWP0666412

ପ ୁ /1493232 29 15 1326ଦିପକ େବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା XWP0344689
ୀ /1493233 28 15 1327ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଅଖିଳ େବେହରା XWP0666370
ୀ /1493234 23 15 1328ପାଣତୀ େବେହରା ସା ରି  ୁେବେହରା XWP0862912
ୀ /1493235 81 15 1329େଲାଭାବତୀ େଦଇ ସା ବିେନାଦ େବେହରା OR/06/043/348766
ୀ /1493236 65 15 1330ତଅେପାଇ େଦଇ ସା ଗଣୁନିଧି େବେହରା OR/06/043/348772
ୀ /1493237 49 15 1331କସୁମୁ େଦଇ ସା କମୁଦୁ େବେହରା OR/06/043/348770

ପ ୁ /1503238 76 15 1332ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା ପି ନଟ େବେହରା OR/06/043/348778
ପ ୁ /1503239 67 15 1333ବୁ େଦବ େବେହରା ପି ସାନ  େବେହରା OR/06/043/348776
ପ ୁ /1503240 39 15 1334ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା JTV2293884
ପ ୁ /1503241 39 15 1335ଶୀଧର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ା ନ  େବେହରା JTV1939214
ପ ୁ /1503242 31 15 1336ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ େଦବ େବେହରା XWP0344697
ପ ୁ /1503243 27 15 1337ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ  େଦବ େବେହରା XWP0666743
ପ ୁ /1503244 27 15 1338ସ ୁ ାକର େବେହରା ପି ପନୁାନ  େବେହରା XWP0666735
ୀ /1503245 22 15 1339ତନୟ େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା XWP0958181

ପ ୁ /1503246 22 15 1340ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁଧେଦବ େବେହରା XWP1005917
ୀ /1503247 76 15 1341ବାସୀ େଦଈ ସା ସାନ  େବେହରା OR/06/043/348775
ୀ /1503248 63 15 1342ସାବିତୀ େଦଇ ସା ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/348779
ୀ /1503249 55 15 1343ନିଲୁ େଦଇ ସା ବୁ େଦବ େବେହରା OR/06/043/348777
ୀ /1503250 47 15 1344ଝୁଲୁ ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା XWP0344846

ପ ୁ /1513251 76 15 1345ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/348785
ପ ୁ /1513252 58 15 1346େଯାେଗ  େବେହରା ପି ନ  େବେହରା OR/06/043/348782
ପ ୁ /1513253 54 15 1347ହୁେର  େବେହରା ପି ନ  େବେହରା OR/06/043/348784
ପ ୁ /1513254 51 15 1348ପରୁୁେଷା ମ େବେହରା ପି ନ  େବେହରା JTV2417145
ୀ /1513255 47 15 1349କୁ ଳା େବେହରା ସା ହୁେର  େବେହରା OR/06/043/348838

ପ ୁ /1513256 45 15 1350ଶୀଧର େବେହରା ପି ନ  େବେହରା JTV2416568
ପ ୁ /1513257 33 15 1351ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା XWP0344903
ୀ /1513258 29 15 1352ମାନସୀ େବେହରା ସା ସରତ ଚ  େବେହରା XWP0667006

ପ ୁ /1513259 27 15 1353ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା XWP0465922
ୀ /1513260 68 15 1354େଲାଭା େଦଇ ସା ଅରକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/348786
ୀ /1513261 64 15 1355ଶକୁ େଦଇ ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/348788
ୀ /1513262 49 15 1356କନିୁ େଦଇ ସା େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/348783
ୀ /1523263 63 15 1357େଛତ େଦଇ ସା େଗାେଲଖ େଜନା OR/06/043/348798
ପ ୁ /1523264 50 15 1358ଅଖିଳ େଜନା ପି ଝୂଲ େଜନା OR/06/043/348799
ୀ /1523265 49 15 1359ଲତିକା େଜନା ସା ଅରୁଣ େଜନା OR/06/043/348796
ପ ୁ /1523266 48 15 1360ଅଭୟ େଜନା ପି ଝୂଲ େଜନା OR/06/043/348800
ୀ /1523267 45 15 1361େଗୗରୀ େଜନା ସା ଅଖିଳ େଜନା JTV1939081
ପ ୁ /1523268 44 15 1362ଉଦୟ କମୁାର େଜନା ପି ଝୁଲ େଜନା JTV1939073
ପ ୁ /1523269 44 15 1363କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା JTV2294510
ପ ୁ /1523270 41 15 1364ବିଜୟ େଜନା ପି ଝୁଲ େଜନା JTV2294973
ପ ୁ /1523271 40 15 1365ଅନୁ େଜନା ପି େଗାଲଖ େଜନା JTV2294080
ପ ୁ /1523272 37 15 1366ଟିକିନା େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା JTV2417103
ପ ୁ /1523273 35 15 1367ଅଜିତ େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା JTV2438976
ୀ /1523274 34 15 1368ସତଯ୍ଭାମା େଜନା ସା ଉଦୟ କମୁାର େଜନା XWP0007328
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ୀ /1523275 33 15 1369ବିେନାଦିନି େଜନା ସା ଅଭୟ େଜନା XWP0007310
ୀ /1523276 29 15 1370ବନୀତା େଜନା ସା ଅନୁ େଜନା XWP0466391
ୀ /1523277 24 15 1371ଦି ୀ େଜନା ସା ଅଜିତ କମୁାର େଜନା XWP1065408
ୀ /1523278 45 15 1372େଖାଲଣା ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ JTV2435394
ୀ /1523279 29 15 1373ସଂଜୁ ନାୟକ ସା ସ ୀପ ନାୟକ XWP0466375
ୀ /1523280 25 15 1374ପଣୁିର୍ମା ନାୟକ ସା ରଣ ଦୀପ ନାୟକ XWP0944660
ୀ /1533281 29 15 1375େମଶର୍ୀ ବାରିକ ସା ମତୁୃ ୟ ବିସ୍ଵାଲ XWP0958132
ୀ /1533282 61 15 1376ରୁକଣୀ ବିଶାଳ ସା ରାମଚ  ବିଶାଳ XWP0588954
ୀ /1533283 46 15 1377ବନଜା ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ XWP0879189
ୀ /1533284 46 15 1378ବନଜା ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ XWP0875369
ୀ /1533285 29 15 1379କା ି ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ XWP0466292

ପ ୁ /1533286 23 15 1380ମତୃଯ୍ ୟ ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ XWP0862847
ପ ୁ /1533287 60 15 1381ହାସପାତାଳୀ ସାହୁ ପି କମଳି ସାହୁ OR/06/043/348812
ୀ /1533288 55 15 1382ଶମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ହରପସାଦ ସାହୁ OR/06/043/348813

ପ ୁ /1533289 34 15 1383ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ହରପସାଦ ସାହୁ XWP0115238
ପ ୁ /1543290 31 15 1384ଶେୁକଶ ଚ  ସିଂହ ପି ରେମଶ ଚ  ସିଂହ XWP0571232
ପ ୁ /1543291 54 15 1385ସମୁ  କମାର ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ OR/06/043/348817
ୀ /1543292 47 15 1386ଗୀତା ସାଇଁ ସା ସମୁ  କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/348823
ୀ /1553293 40 15 1387େଶତାଲିନା ମହାପାତ ସା ନିହାରରଂଜନ ନାୟକ XWP0630228

ପ ୁ /1553294 44 15 1388ନିହାର ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ XWP0630210
ପ ୁ /1553295 42 15 1389ମିହିର କମୁାର ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ JTV1951532
ୀ /1553296 70 15 1390ବଚନ ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ XWP0007336
ୀ /1563297 65 15 1391କା ନ େଦଇ ସା ରାମ ପଧାନ XWP0007351
ୀ /1573298 49 15 1392ଶକୁ ଳା େଦବୀ ସା େଗାଲାପ ରାମ JTV2478766
ୀ /1573299 31 15 1393ଗୁ ନ ଗୁ ା ପି େଗାଲାପ ରାମ ଗୁ ା XWP0727677

ପ ୁ /1573300 29 15 1394ଜୟପକାଶ ଗୁ ା ପି ଗଲୁାରାମ . XWP0344630
ପ ୁ /1573301 28 15 1395ଜୟପତାପ ଗୁ ା ପି େଗାଲାପ ରାମ XWP0344259
ପ ୁ /1573302 59 15 1396େଗାଲାପ ରାମ ପି ରାମଜନ୍ ରାମ JTV2478899
ୀ /1593303 44 15 1397ରଶିତା ମହା ି ସା ଲକ୍ଷିନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0344978

ପ ୁ /1593304 46 15 1398ଲକ୍ଷିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ପେବାଧ ଚ  ମହାପାତ XWP0344960
ୀ /1593305 44 15 1399ରଶିତା ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0633511

ପ ୁ /1613306 66 15 1400ହେରକୃ  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ XWP0115188
ୀ /1613307 56 15 1401ଦୀପା ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ XWP0115196

ପ ୁ /1613308 37 15 1402ସତଯ୍ଜିତ୍ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ XWP0115204
ପ ୁ /1613309 33 15 1403ରଣଜିତ୍ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ XWP0115212
ୀ /1613310 32 15 1404ସାବିତୀ ଦାସ ସା ରଣଜିତ ଦାସ XWP0808428
ୀ /1613311 30 15 1405ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ XWP0466508

ପ ୁ /1623312 68 15 1406ମେନାର ନ ମହା ି ପି ଭମରବର ମହା ି XWP0344945
ୀ /1623313 62 15 1407ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି XWP0344952

ପ ୁ /1623314 51 15 1408ଗିରୀଧାରୀ ମହା ି ପି ହିମାଶଂୁ େଶଖର ମହା ି XWP0466227
ୀ /1623315 49 15 1409ମମତା ମହା ି ସା ଗିରୀଧାରୀ ମହା ି XWP0466219
ପ ୁ /1623316 37 15 1410କବୀଜିତ୍ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି XWP0588673
ୀ /1623317 35 15 1411େସନ୍ହାସିନୀ ମହାପାତ ସା କବୀଜିତ୍ ମହା ି XWP0588665

ପ ୁ /1633318 68 15 1412ଶଶୀଭୂଷଣ କାନୁନେଗା ପି ବିଶନାଥ କାନୁନେଗା XWP0666925
ପ ୁ /1633319 38 15 1413ସତଯ୍ଜିତ୍ କାନୁନେଗା ପି ଶଶୀଭୂଷଣ କାନୁନେଗା XWP0666891
ୀ /1633320 36 15 1414ସରିତା କାନୁନେଗା ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ କାନୁନେଗା XWP0666909

ପ ୁ /1633321 36 15 1415ସପନ୍ଜିତ୍ କାନୁନେଗା ପି ଶଶୀଭୂଶଣ କାନୁନେଗା XWP0666917
ପ ୁ /1633322 46 15 1416ବିେନାଦ କମୁାର ନାଥ ପି ବାବାଜୀ ନାଥ XWP0466649
ୀ /1633323 38 15 1417ଆଶାଲତା ନାଥ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ନାଥ XWP0466656
ୀ /1633324 34 15 1418େଦବଜାନୀ ପ ନାୟକ ସା ସପନ୍ଜିତ କାନୁନେଗା XWP0876391
ପ ୁ /1643325 53 15 1419ଶା ି ଭୂଷଣ େବେହରା ପି େକ୍ଷତ େମାହନ େବେହରା XWP0466243
ୀ /1643326 42 15 1420ରୀତାରାଣୀ େବେହରା ସା ଶା ି ଭୂଷଣ େବେହରା XWP0466235
ପ ୁ /1643327 53 15 1421ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ XWP0656041
ୀ /1643328 50 15 1422ନିେରାଜ ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ XWP0656058
ପ ୁ /1653329 68 15 1423େଯାେଗ  ପରିଡା ପି ମଧସୂଦୂନ ପରିଡା XWP0466540
ୀ /1653330 62 15 1424ନିରୁପମା ପରିଡା ସା େଯାେଗ  ପରିଡା XWP0466557
ପ ୁ /1653331 41 15 1425ଅଜିତ କମୁାର ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ପରିଡା XWP0466565
ପ ୁ /1653332 38 15 1426ଅସିତ କମୁାର ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ପରିଡା XWP0466581
ୀ /1653333 31 15 1427ମାନସୀ ମ ରୀ ପରିଡା ସା ଅଜିତ କମୁାର ପରିଡା XWP0466573
ପ ୁ /1653334 39 15 1428ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ ପି ବିରକିେଶାର ସାହୁ XWP0666438
ୀ /1653335 35 15 1429ସଘମିତା ସାହୁ ସା ଭାଗୀରଥି ସାହୁ XWP0666420
ପ ୁ /1663336 63 15 1430ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଋଷିନାଥ ମହା ି XWP0466599
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ୀ /1663337 58 15 1431ଅହଲଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି XWP0466607
ପ ୁ /1663338 30 15 1432ଲି ରାଜ ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି XWP0466615
ୀ /1673339 65 15 1433ରତନ୍ମଣୀ େଦଇ ସା ପବିତ େମାହନ ପରିଡା XWP0588806

ପ ୁ /1673340 40 15 1434ପଶା କମୁାର ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା XWP0808410
ୀ /1673341 30 15 1435େଲାପାମଦୁା ପରିଡା ପି ପବିତ େମାହନ ପରିଡା XWP0588798

ପ ୁ /1673342 44 15 1436ବିପବ କିେଶାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ XWP0808337
ୀ /1673343 34 15 1437ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ବିପବ କିେଶାର ସାହୁ XWP0808329
ୀ /1673344 31 15 1438େରାଜାଲିନ ସାମଲ ସା ପଶା  କମୁାର ପ ା XWP0808436

ପ ୁ /1683345 47 15 1439କୃପାସି ୁ ପାତ ପି େଲାକନାଥ ପାତ XWP0588749
ୀ /1683346 38 15 1440ବି ୁଲତା ପାତ ସା କୃପାସି ୁ ପାତ XWP0588822

ପ ୁ /1693347 62 15 1441ରାମକୃ  ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୟାନିଧି ପାଣିଗାହୀ XWP0588830
ୀ /1693348 52 15 1442ଶଶେିଦଇ ପାଣିଗାହି ସା ରାମକୃ  ପାଣିଗାହି XWP0588863
ୀ /1693349 37 15 1443ସଚିୁତା ପାଣିଗାହୀ ସା ବିନାୟକ ପାଣିଗାହୀ XWP0588855

ପ ୁ /1693350 36 15 1444ବିନାୟକ ପାଣିଗାହୀ ପି ରାମକୃ  ପାଣିଗାହୀ XWP0588848
ପ ୁ /1703351 43 15 1445ପଭାକର ପାଲ ପି ନାରାୟଣ ପାଲ XWP0588566
ୀ /1703352 38 15 1446ଚ ା ପାଲ୍ ସା ପଭାକର ପାଲ୍ XWP0588558
ୀ /1713353 33 15 1447ଇ ିତା ମହାପାତରଅ ସା ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ପରିଡ଼ା XWP0969568

ପ ୁ /1713354 63 15 1448ଧୀେର ନାଥ ପରିଡ଼ା ପି ମହନୀଚଉଣ ପରିଡ଼ା XWP0920496
ୀ /1713355 54 15 1449ମ ଲୁତା ପରିଡ଼ା ସା ଧିେର ନାଥ ପରିଡ଼ା XWP0920421

ପ ୁ /1713356 33 15 1450ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ପରିଡ଼ା ପି ଧୀେରଂଦନାଥ ପରିଡ଼ା XWP0969493
ପ ୁ /1713357 44 15 1451ସେୁରଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ସକୁେଦବ ପଧାନ XWP0957944
ପ ୁ /1713358 32 15 1452େଜଯ୍ାତି ର ନ ପଧାନ ପି ସକୁେଦବ ପଧାନ XWP0958017
ୀ /2813359 43 15 1453ଦଯ୍ତିୁକୃ  େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP1006741
ୀ /5823360 33 15 1454େଜଯ୍ାତିଦି ା େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0877084
ୀ /99993361 31 15 1455ପତିମା ନାୟକ ସା ମିହିର କମୁାର ନାୟକ XWP0727610
ୀ /1733362 35 15 1456ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହାପାତ ସା ମଧସୁଦୂନ ମହାପାତ XWP1215086

ପ ୁ /1723363 29 15 1457େସାମ୍ ମହା ି ପି ବିଶରୱନ ମହା ି XWP1215094
ୀ /173364 53 15 1458ନମିତା ମହା ି ସା ବିଶରୱନ ମହା ି XWP1218585

ପ ୁ /1733365 38 15 1459ମଧସୁଦୂନ ମହାପାତ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହାପାତ XWP1218593
ୀ /1253366 24 15 1460ସ ୀତା ମହାପାତ ସା ସମେର  ପତି XWP1218619

ପ ୁ /1723367 53 15 1461ବିଶରୱନ ମହା ି ପି ବୀରକିେଶାର ମହା ି XWP1218957
ୀ /1153368 18 15 1462ଅଭଲିପସା େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା XWP1234616
ୀ /103369 37 15 1463କମୁଦିୁନୀ ପଧାନ ସା ପବିତ ପଧାନ XWP1259233
ୀ /693370 18 15 1464ଅନୁସୟା ପଢ଼ିଆରୀ ପି କବୀ ର ପଢ଼ିଆରୀ XWP1259878
ୀ /263371 18 15 1465ଲିପସା ମହା ି ପି ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି XWP1270883
ୀ /513372 25 15 1466ରମିତା ପଢ଼ିଆରୀ ସା ପଭାତ ପଢ଼ିଆରୀ XWP1270917

ପ ୁ /3373 33 16 1ମ ୀ େହମଂତ ବିଂଧାଣୀ ପି କନ୍ହୂ ଚରଣ ବିଂଧାଣୀ XWP0633735
ୀ /KUMBHARA3374 51 16 2ପତିଭା ଶତପଥି ସା ରବି ନାରାୟଣ ସତପଥି XWP1129865

ପ ୁ /013375 20 16 3ନିଝା ଆଲୀ ପି ସୟଦ ଅସତ ଆଲୀ XWP1151414
ୀ /013376 21 16 4ରୁକସାନା ବିବୀ ସା ସମେସର ଆଲୀ XWP1151273
ୀ /013377 21 16 5ସିରିନ ବିବୀ ସା ସୟଦ କାସର ଆଲୀ XWP1151307
ୀ /013378 34 16 6ମାନସୀ ପତି ସା ଧବୃ ଚରଣ ପତି XWP0808527
ୀ /13379 62 16 7ଶଶୀ େଦବୀ ସା ବସ  ପତି OR/06/043/382003

ପ ୁ /13380 39 16 8ଧବୃଚରଣ ପତି ପି ବସ  ପତି JTV2431294
ପ ୁ /13381 29 16 9ରବି  ନାଥ ପତି ମା ଶଶୀ େଦବୀ XWP0571547
ୀ /023382 34 16 10ମୀରା ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମଲିକ XWP1006287
ୀ /023383 32 16 11ଲିପିକା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ XWP1006303
ୀ /23384 50 16 12ଆରତୀ େଦଇ ସା ପ  ୁମଲିକ OR/06/043/382754

ପ ୁ /23385 71 16 13ପ ାନନ ମଲିକ ପି େଲାକନାଥ ମଲିକ OR/06/043/382005
ୀ /23386 66 16 14ରଜନୀ ମଲିକ ସା ପ ାନନ ମଲିକ OR/06/043/382006
ପ ୁ /23387 46 16 15ମେନାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ XWP0535880
ୀ /23388 44 16 16ମମିତା ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ XWP0557181
ୀ /23389 42 16 17େମାନାଲିସା ମଲିକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମଲିକ XWP0467183
ପ ୁ /23390 39 16 18ପ ୂ ର୍ଚ  ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ XWP0535864
ପ ୁ /23391 39 16 19ଦିଲୀପ କମୁାର ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ XWP0535872
ପ ୁ /23392 37 16 20ଅେଶାକ ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ XWP0467126
ୀ /23393 28 16 21ଝରଣା ମଲିକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ XWP0467134
ପ ୁ /033394 24 16 22ର ନ କମୁାର ମଲିକ ପି ଯଧିୁ ିର ମଲିକ XWP0728568
ୀ /33395 72 16 23ଓଷା େଦଇ ସା ଯତନ୍ ାକର ମଲିକ OR/06/043/382009
ପ ୁ /33396 82 16 24ଯତନ୍ ାକର ମଲିକ ପି େଲାକନାଥ ମଲିକ OR/06/043/382008
ପ ୁ /33397 59 16 25ଯଧିୁ ିର ମଲିକ ପି ଯତନ୍ ାକର ମଲିକ OR/06/043/382010
ୀ /33398 50 16 26ସଷୁମା ମଲିକ ସା ଯଧୁୀ ିର ମଲିକ XWP0328179

55 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /33399 48 16 27ସବିତା ମଲିକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମଲିକ XWP0466722
ୀ /043400 21 16 28ରସୀତା ଦାସ ପି ସବୂାସ ଚ  ଦାସ XWP0957381

ପ ୁ /43401 58 16 29ସେୁର  ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/382014
ୀ /43402 53 16 30ମିନା ଦାସ ସା ସେୁର  କମୁାର ଦାସ OR/06/043/382016

ପ ୁ /43403 48 16 31ସବୁାସ ଚ  ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/382015
ୀ /43404 43 16 32ର ିତା ଦାସ ସା ସବୁାସ ଦାସ JTV2298933
ୀ /43405 37 16 33ଝୁନୁଲତା ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ XWP0467118

ପ ୁ /43406 34 16 34ବାପି  କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ JTV2507838
ୀ /43407 31 16 35ଚିନୁଲତା ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ XWP0345470
ୀ /43408 28 16 36ରାନୁଲତା ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ XWP0345512
ୀ /43409 61 16 37ଛଲା େଦବୀ ସା ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ OR/06/043/382017
ୀ /053410 39 16 38ମ ଲୁତା େଜନା ସା ଶ ଶର୍ଣ େଜନା XWP0808741
ୀ /053411 22 16 39ଗୀତା ଳି ନାୟକ ସା ଦୀପକ ନାୟକ XWP0998724

ପ ୁ /053412 21 16 40ପଦୀପ ନାୟକ ପି ବୃ ।ବନ ନାୟକ XWP0998690
ୀ /053413 21 16 41ସେ ାଷୀ ନାୟକ ପି ବୃଂଦାବନ ନାୟକ XWP0994285

ପ ୁ /53414 46 16 42େନତାନ  ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ OR/06/043/382021
ୀ /53415 46 16 43ଗୀତା ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ JTV2299147

ପ ୁ /53416 42 16 44ବୃ ାବନ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ OR/06/043/382020
ୀ /53417 39 16 45ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା େନତାନ  ନାୟକ JTV2299139

ପ ୁ /53418 24 16 46ଦୀପକ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ XWP0728071
ପ ୁ /63419 52 16 47ଗମନ ସାମଲ ପି େଦବାଧି ସାମଲ OR/06/043/382022
ୀ /63420 50 16 48ନିମର୍ଳା ସାମଲ ସା ଗମନ ସାମଲ OR/06/043/382023
ୀ /073421 23 16 49କବିତା ରାଉତ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0808642

ପ ୁ /73422 64 16 50ମରୁଲିଧର ରାଊତ ପି କା ାଳି ରାଊତ OR/06/043/382031
ପ ୁ /73423 62 16 51ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ OR/06/043/382027
ୀ /73424 54 16 52ପମିଳା ରାଊତ ସା ମରୁଲି ରାଊତ JTV2300127

ପ ୁ /73425 50 16 53ଶୀଧର ରାଊତ ପି କା ାଳି ରାଊତ OR/06/043/382029
ୀ /73426 49 16 54ବାସ ି ରାଊତ ସା ଶୀଧର ରାଊତ OR/06/043/382030

ପ ୁ /73427 41 16 55ସ ୟ ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ JTV1938919
ୀ /73428 70 16 56ଶା ି ରାଉତ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ OR/06/043/382028

ପ ୁ /73429 30 16 57ସ ୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତ XWP0345280
ପ ୁ /73430 29 16 58ସବୁାସିଷ ରାଉତ ପି ଶୀଧର ରାଉତ XWP0345447
ପ ୁ /83431 30 16 59ଭରତ ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ XWP0210393
ପ ୁ /093432 22 16 60ହେରକୃ  ଦଳାଇ ପି କିେଶାର କମୁାର ଦଳାଇ XWP0999250
ୀ /093433 21 16 61ନିହାରିକା ଦଳାଇ ପି କିେଶାର କମୁାର ଦଳାଇ XWP0999227

ପ ୁ /093434 19 16 62ଅମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି େଜାେଗଶ୍ଵର ରାଉତ XWP1065184
ୀ /93435 54 16 63ସବିତା ଦଳାଇ ସା କିେଶାର ଦଳାଇ JTV2431039

ପ ୁ /93436 59 16 64ଧେନଶର ରାଉତ ପି ବିମାଧର ରାଉତ OR/06/043/382035
ୀ /93437 54 16 65ଲଳିତା ରାଉତ ସା ଧେନଶର ରାଉତ OR/06/043/382036
ୀ /93438 48 16 66ଲିଲିମା ରାଉତ ସା େଯାେଗଶର ରାଉତ JTV2300101

ପ ୁ /93439 52 16 67େଯାେଗଶର ରାଉତ ପି ବିମାଧର ରାଉତ XWP0007385
ୀ /93440 20 16 68ଅନୂପଂଗ୍ଯା ରାଉତ ପି େଜାେଗଶ୍ଵର ରାଉତ XWP1065135
ୀ /103441 45 16 69ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ଡମରୁଧର ରାଉତ JTV2300150
ୀ /103442 42 16 70ମିତା ଳୀ ରାଉତ ସା ରବି  ରାଉତ JTV2431443
ୀ /103443 22 16 71ଚିକି ରାଉତ ପି ଡମରୁଧର ରାଉତ XWP0957712

ପ ୁ /103444 53 16 72ଡମରୁ ଧର ରାଉତ ପି ଗ ାଧର ରାଉତ OR/06/043/382039
ପ ୁ /103445 51 16 73ରବି  କମୁାର ରାଉତ ପି ଗ ାଧର ରାଉତ OR/06/043/382040
ପ ୁ /103446 24 16 74ଚିକ ୁରାଉତ ପି ଡମରୁଧର ରାଉତ XWP0728295
ପ ୁ /113447 66 16 75ନବିନ ରାଊତ ପି େଗାପୀ ରାଊତ OR/06/043/382042
ପ ୁ /113448 54 16 76ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଊତ ପି େଗାପୀ ରାଊତ OR/06/043/382044
ୀ /113449 54 16 77ସ କୁ୍ତା ରାଉତ ସା ନବିନ ରାଉତ JTV2300119
ପ ୁ /113450 51 16 78ପରୁୁେଷା ମ ରାଊତ ପି େଗାପୀ ରାଊତ OR/06/043/382045
ୀ /113451 49 16 79ମମତା ରାଉତ ସା ଅଭିମନୁଯ୍ ରାଉତ OR/06/043/314632
ପ ୁ /113452 42 16 80ସେୁର  ରାଉତ ପି େଗପି ରାଉତ JTV2299584
ୀ /113453 36 16 81ସବିତା ରାଉତ ସା ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ XWP0209858
ୀ /113454 38 16 82ସକୁା ି ରାଉତ ପି େଗାପୀ ରାଉତ XWP0535922
ପ ୁ /113455 35 16 83ରାଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ନବିନ ରାଉତ XWP0667774
ୀ /113456 33 16 84େରାଜୀ ରାଉତ ସା ସେୁର  ରାଉତ XWP0571471
ୀ /113457 21 16 85ସାସୀତା ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ XWP0999235
ୀ /123458 70 16 86ପଦାବତୀ ରାଊତ ସା ରୁପ ରାଊତ OR/06/043/382047
ୀ /123459 40 16 87ର ନ ରାଉତ ପି ରୂପ ରାଉତ JTV2299634
ୀ /123460 30 16 88ବନିତା ରାଉତ ସା ର ନ ରାଉତ XWP0345504
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ପ ୁ /123461 27 16 89ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପସନନ୍  ସାଇଁ XWP0571539
ୀ /133462 74 16 90ନିଶା େଦଇ ସା ଝରି ରାଊତ OR/06/043/382051
ୀ /133463 69 16 91ଦୁଲଣି େଦଇ ସା ଧବୃ ରାଊତ OR/06/043/382053

ପ ୁ /133464 23 16 92ସନିୁଲ କମୁାର େଲ ା ପି ଶୀନିବାସ େଲ ା XWP0897959
ପ ୁ /133465 69 16 93ସଦୁଶର୍ନ ରାଊତ ପି ଗ ବର୍  ରାଊତ OR/06/043/382054
ୀ /133466 64 16 94ଉଲାସ ରାଊତ ସା ସଦୁଶର୍ନ ରାଊତ OR/06/043/382055
ୀ /133467 46 16 95ପତିଭା ଶତପଥୀ ସା ପବିତ େମାହନ ନ XWP0898213

ପ ୁ /143468 79 16 96ପଫଲୁ ରାଊତ ପି ଇ ମଣି ରାଊତ OR/06/043/382056
ପ ୁ /143469 72 16 97ପଭାକର ରାଊତ ପି ଇ ମଣି ରାଊତ OR/06/043/382058
ୀ /143470 56 16 98କସୁମୁଲତା ରାଊତ ସା ପଫଲୁ ରାଊତ OR/06/043/382057
ୀ /143471 52 16 99ଧୀରଣି ରାଊତ ସା ପଭାକର ରାଊତ OR/06/043/382059

ପ ୁ /143472 50 16 100ଶୀ ଦୁଲଭ ରାଉତ ପି ଇ ମଣୀ ରାଉତ JTV1612050
ୀ /143473 45 16 101କ ନା ରାଉତ ସା ଦୁଲଭ ରାଉତ JTV2340867

ପ ୁ /143474 40 16 102ସେ ାଷ ରାଉତ ପି ପଫଲୁ ରାଉତ XWP0007393
ପ ୁ /143475 35 16 103ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ XWP0467373
ପ ୁ /143476 30 16 104େସୗଯଯ୍ର୍ ର ନ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ XWP0345850
ପ ୁ /153477 23 16 105କା ିତ କମୁାର ବାରିକ ପି ସବୂାସ ଚଂଦ ବାରିକ XWP1151471
ପ ୁ /153478 66 16 106ବଜକିେଶାର ରାଊତ ପି ଚ ମଣି ରାଊତ OR/06/043/382062
ୀ /153479 49 16 107ଟୁନି ରାଊତ ସା ବଜକିେଶାର ରାଊତ OR/06/043/382064
ୀ /153480 45 16 108ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ରାଉତ ମା େଲାଭାବତୀ ରାଉତ JTV2298578
ୀ /153481 36 16 109ବବି ରାଉତ ସା ଆଦିତଯ୍କମୁାର ରାଉତ XWP0129767

ପ ୁ /153482 33 16 110ରାେଜଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଜକିେଶାର ରାଉତ XWP0115279
ୀ /153483 74 16 111େଲାଭାବତୀ ରାଊତ ସା ସଦୁଶର୍ନ ରାଊତ OR/06/043/382063

ପ ୁ /153484 30 16 112ରାେକଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଜକିେଶାର ରାଉତ XWP0668368
ୀ /163485 40 16 113ପଣତି ହାତୀ ସା ତିେଲାଚନ ହାତୀ XWP1017987

ପ ୁ /163486 64 16 114ଦ ଧର ରାଊତ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ରାଊତ OR/06/043/382066
ୀ /163487 48 16 115ବାସ ି ରାଊତ ସା ଦ ଧର ରାଊତ OR/06/043/382067

ପ ୁ /163488 36 16 116ଦି ୀ ର ନ ରାଉତ ପି ଦ ଧର ରାଉତ JTV1953249
ପ ୁ /163489 32 16 117ଜ୍ଞାନର ନ ରାଉତ ପି ଦ ଧର ରାଉତ XWP0209718
ପ ୁ /163490 30 16 118େସୗମଯ୍ର ନ ରାଉତ ପି ଦ ଧର ରାଉତ XWP0209692
ୀ /163491 29 16 119ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ଦି ି ର ନ ରାଉତ XWP0808618
ୀ /163492 23 16 120ସକୁା ି ରାଉତ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ XWP0808667
ୀ /163493 24 16 121ସକୁା ି ରାଉତ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ XWP0873836
ୀ /N.H.163494 26 16 122ସଭୁସୀତା ରାଉତ ପି ମରୁଲୀଧର ରାଉତ XWP1004712

ପ ୁ /N.H.163495 23 16 123ଅଚ୍ଯତୁାନଂଦ ରାଉତ ପି େଜାେଗଶ୍ଵର ରାଉତ XWP1004738
ପ ୁ /173496 84 16 124ଦୁଃଶାସନ ରାଊତ ପି ମଦନ ରାଊତ OR/06/043/382068
ପ ୁ /173497 66 16 125ସଧୁାକର ରାଊତ ପି ଦୁଃଶାସନ ରାଊତ OR/06/043/382070
ୀ /173498 59 16 126ଊମିର୍ଳା ରାଊତ ସା ସଧୁାକର ରାଊତ OR/06/043/382071
ୀ /173499 46 16 127ଅଳକା ରାଉତ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ରାଉତ XWP0209874

ପ ୁ /173500 38 16 128ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି ସଧୁାକର ରାଉତ JTV2299782
ପ ୁ /173501 49 16 129ନିମର୍ଳ କମୁାର ରାଊତ ପି ଦୁଃଶାସନ ରାଊତ OR/06/043/382072
ୀ /183502 69 16 130ପାବର୍ ତୀ େଦଇ ସା ଯଧିୁ ିର ରାଊତ OR/06/043/382073

ପ ୁ /183503 94 16 131ଧବୃଚରଣ ରାଊତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଊତ OR/06/043/382076
ୀ /183504 89 16 132ଟିେକଇ ରାଊତ ସା ଭଜି ରାଊତ OR/06/043/382075

ପ ୁ /183505 47 16 133ହରି ରାଊତ ପି ଭଜି ରାଊତ OR/06/043/382080
ୀ /183506 47 16 134ଲାବଣଯ୍ ରାଉତ ସା ଧବୃଚରଣ ରାଉତ JTV2299790

ପ ୁ /183507 41 16 135କି୍ଷେରାଦ ରାଉତ ପି ଭଜି ରାଉତ XWP0210161
ୀ /183508 40 16 136ରାନୁ ରାଉତ ସା ହରି ରାଉତ JTV2431534

ପ ୁ /183509 39 16 137ପରମାନ  ରାଊତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଊତ JTV2431062
ପ ୁ /183510 47 16 138ବାବାଜୀ ରାଊତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଊତ OR/06/043/382078
ୀ /183511 39 16 139ନୟନା ରାଉତ ସା ବାବାଜୀ ରାଉତ XWP0557231
ୀ /183512 39 16 140ଜିନା ରାଉତ ସା ପରମା ନ  ରାଉତ XWP0589457
ୀ /183513 31 16 141ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ପି ଭଜି ରାଉତ XWP0667402
ୀ /183514 25 16 142ଦୀପିକା ରାଉତ ପି ଧୁବଚରଣ ରାଉତ XWP0667493
ପ ୁ /183515 23 16 143ବିକାଶକମୁାର ରାଉତ ପି ଧିବ ଚରଣ ରାଉତ XWP0873828
ୀ /193516 52 16 144କା ନ ରାଊତ ସା ଅନାଥ ରାଊତ OR/06/043/382085
ପ ୁ /193517 44 16 145ରାମଚ  ରାଉତ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ରାଉତ JTV2298511
ପ ୁ /193518 41 16 146ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ରାଉତ ପି ଅନାଥ ରାଉତ JTV2300093
ୀ /193519 33 16 147ରଶତିା ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ XWP0210146
ପ ୁ /193520 32 16 148ତିେଲାଚନ ରାଉତ ପି ଅନାଥ ରାଉତ XWP0210153
ପ ୁ /193521 87 16 149ଅନାଥ ରାଊତ ପି ଦାସ ରାଊତ OR/06/043/382084
ପ ୁ /193522 71 16 150ମେହ  ରାଊତ ପି ଦାଶ ରାଊତ OR/06/043/382086
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ୀ /193523 69 16 151େଗାଲାପ ରାଊତ ସା ମେହ  ରାଊତ OR/06/043/382087
ପ ୁ /193524 39 16 152ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ପି ଅନାଥ ରାଉତ JTV2507952
ୀ /193525 35 16 153ଜାନକୀ ରାଉତ ସା ରାମ ଚ  ରାଉତ XWP0668103

ପ ୁ /193526 35 16 154ରାଜୁକିେଶାର ରାଉତ ମା ଜୁଲି ରାଉତ XWP0210310
ୀ /193527 34 16 155ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତ XWP0668228
ୀ /193528 34 16 156ଲକି୍ଷ ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ XWP0345496

ପ ୁ /193529 31 16 157ବିଜୟ ରାଉତ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ରାଉତ XWP0668350
ୀ /193530 30 16 158ରି ି  ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ XWP0667949

ପ ୁ /193531 26 16 159ମେନାଜ ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ XWP0667964
ୀ /193532 26 16 160ବାସ ୀ ରାଉତ ସା ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ XWP0920371
ୀ /203533 44 16 161ର ନା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ XWP0668137

ପ ୁ /203534 22 16 162ଦୁଗର୍ାଦ  ଖୁ ିଆ ପି ପଥସାରାଥୀ ଖୁ ିଆ XWP1157031
ୀ /203535 74 16 163ଦୁେଲଇ ରାଉତ ସା ବୁଲା ରାଉତ OR/06/043/382089
ୀ /203536 50 16 164ଚ ଳା ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ OR/06/043/382092
ୀ /203537 48 16 165ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ଶତୁଘନ୍ ରାଉତ JTV2299725

ପ ୁ /203538 43 16 166ଭରତ ରାଉତ ପି ବୁଲା ରାଉତ OR/06/043/382093
ୀ /203539 40 16 167ଅବଳା ରାଉତ ସା ଭରତ ରାଉତ OR/06/043/382094
ୀ /203540 26 16 168ଚିନୟୀ ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ XWP0667956

ପ ୁ /203541 53 16 169ଶରତ ରାଉତ ପି ବୁଲା ରାଉତ XWP0779298
ପ ୁ /203542 28 16 170ପି  ୁରାଉତ ପି ଭରତ ଚ  ରାଉତ XWP0571562
ପ ୁ /203543 25 16 171ସଂଗାମ ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ XWP0728345
ୀ /203544 21 16 172ସ ର୍ପଭା ରାଉତ ପି ଭରତ ରାଉତ XWP0994269
ୀ /213545 70 16 173ଇ ୁମତୀ ରାଉତ ସା ଯଧିୁ ିର ରାଉତ OR/06/043/382098

ପ ୁ /213546 33 16 174ମେନାରଂଜନ ରାଉତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଉତ JTV2508182
ୀ /213547 31 16 175ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ମେନାରଂଜନ ରାଉତ XWP0589366
ୀ /223548 95 16 176ବଲି େଦଇ ସା ଧଡି ସାହୁ OR/06/043/382100
ୀ /223549 64 16 177ରଜନୀ େଦଇ ସା ମାଧବ ସାହୁ OR/06/043/382102
ୀ /223550 55 16 178େତୖେଲାକଯ୍ ସାହୁ ସା େଗାପାଳ ସାହୁ JTV2298842

ପ ୁ /223551 54 16 179ବି ୁ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/043/382809
ୀ /223552 37 16 180ଉମିର୍ଲା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ XWP0466995

ପ ୁ /223553 34 16 181ମାନସ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ JTV2507804
ୀ /223554 32 16 182ସମିୁତା ସାହୁ ସା ଭରତ ଚ  ସାହୁ XWP0571448
ୀ /223555 31 16 183ସନିୁତା ସାହୁ ପି େଗାବି ଚ  ସାହୁ XWP0667972

ପ ୁ /223556 29 16 184େଗୗତମ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ XWP0667980
ୀ /223557 28 16 185ମିଲି ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0667675
ୀ /223558 28 16 186ମିଲି ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0728527
ୀ /223559 25 16 187କ ନା ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0667667
ୀ /223560 25 16 188ସଜୁତା ସାହୁ ପି ବି ୁ ସାହୁ XWP0668384
ୀ /223561 23 16 189େସାନାଲୀ ସାହୂ ପି ବି ୁ ସାହୂ XWP0974949
ୀ /223562 23 16 190େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ସାହୁ ପି କୃ  ଚଂଦ ସାହୁ XWP0968958
ୀ /223563 22 16 191ଦି ୀମୟ ସାହୂ ପି କୃ  ଚଂଦ ସାହୂ XWP0974543
ପ ୁ /223564 22 16 192ହରିଜିତ ସାହୁ ପି ମେହଶ୍ଵର ସାହୁ XWP0944819
ପ ୁ /223565 21 16 193ଭେବଶ ସାହୂ ପି ମେହଶ୍ଵର ସାହୂ XWP0944827
ୀ /223566 20 16 194ସନୁ ା ସାହୂ ପି ବି ୁ ସାହୂ XWP1065143

ପ ୁ /223567 72 16 195ମାଧବ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/043/382101
ପ ୁ /223568 60 16 196େଗାପାଳ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/043/382105
ପ ୁ /223569 52 16 197ମେହଶର ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/043/382107
ୀ /223570 52 16 198ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା େଗାବି  ସାହୁ OR/06/043/382104
ୀ /223571 50 16 199କଜଳି ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2298867
ୀ /223572 46 16 200କବିତା ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ OR/06/043/358047
ପ ୁ /223573 45 16 201ରାମଚ  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ JTV1938893
ୀ /223574 44 16 202ନିେବଦିତା ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ JTV2299907
ପ ୁ /223575 42 16 203ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ JTV2340818
ୀ /223576 39 16 204ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ JTV2340800
ପ ୁ /223577 39 16 205ଭରତ ଚ  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ JTV2298859
ୀ /223578 30 16 206େମାନାଲିନ୍ ସାହୁ ସା ମାନସ ସାହୁ XWP0209734
ୀ /233579 74 16 207େଧାବଣୀ େଦଇ ସା ରଘନୁାଥ ସାଇଁ OR/06/043/382109
ୀ /233580 62 16 208ଶକୁ ଳା େଦଇ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ OR/06/043/382111
ୀ /233581 55 16 209ଜାନକୀ ସାଇଁ ସା କୃ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/092054
ୀ /233582 46 16 210େରଲା ସାଇଁ ସା ଗେଣଶ ସାଇଁ XWP0209908
ପ ୁ /233583 44 16 211ଗେଣଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ OR/06/043/382113
ପ ୁ /233584 38 16 212ରେମଶ ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ XWP0328203
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ୀ /233585 36 16 213ପି ି  ସାଇଁ ସା ରେମଶ ସାଇଁ XWP0466912
ପ ୁ /243586 31 16 214ମ  ୁେବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0209684
ୀ /243587 47 16 215ଶକୁ ଳା େଦଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ XWP0007401

ପ ୁ /243588 66 16 216ବିଶମର ରାଉତ ପି ବିମାଧର ରାଉତ OR/06/043/382125
ପ ୁ /243589 64 16 217ପ ୁ ର୍ଚ  ରାଉତ ପି ଦିଗାମର ରାଉତ OR/06/043/382115
ପ ୁ /243590 63 16 218ଧେୁଳଶର ରାଉତ ପି ବିମାଧର ରାଉତ OR/06/043/382127
ୀ /243591 62 16 219ଶଶୁଳିା ରାଉତ ସା ବିଶମର ରାଉତ OR/06/043/382126

ପ ୁ /243592 59 16 220ସନୁାକର ରାଉତ ପି ଦିଗାମର ରାଉତ OR/06/043/382116
ପ ୁ /243593 56 16 221ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ JTV2299980
ୀ /243594 55 16 222ରଜନୀ ରାଉତ ସା େଗଟୁ ରାଉତ JTV2431344
ୀ /243595 51 16 223ନିରୁପମା ରାଉତ ସା ସନୁାକର ରାଉତ OR/06/043/382118

ପ ୁ /243596 51 16 224ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ XWP0007427
ପ ୁ /243597 50 16 225ସକୁା  ଚ  ରାଉତ ପି ଦିଗାମର ରାଉତ JTV2299568
ପ ୁ /243598 48 16 226େଗଟୁ ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ OR/06/043/382123
ପ ୁ /243599 48 16 227ପଫଲୁ ରାଉତ ପି ଦିଗାମର ରାଉତ JTV2431252
ୀ /243600 46 16 228ପାବର୍ ତୀ ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ OR/06/043/382117

ପ ୁ /243601 44 16 229ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେୂଳଶର ରାଉତ JTV2340792
ୀ /243602 43 16 230ଛବି ରାଉତ ସା ସକୁା  ଚ  ରାଉତ JTV2431351
ୀ /243603 41 16 231ବିମଳା ରାଉତ ସା ପଫଲୁ ରାଉତ JTV2431245

ପ ୁ /243604 41 16 232ମେନାଜ ରାଉତ ପି ଧେୁଳଶର ରାଉତ OR/06/043/382129
ପ ୁ /243605 40 16 233ସେ ାଷ ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ XWP0007419
ୀ /243606 39 16 234ରଶୀ ରାଉତ ସା ଅେଶାକ ରାଉତ XWP0007435

ପ ୁ /243607 38 16 235ବାଉରୀ ବ ୁ ରାଉତ ପି ବିଶମର ରାଉତ JTV2431054
ୀ /243608 37 16 236ସଚିୁତା ରାଉତ ସା ବାବୁ ରାଉତ XWP0808790

ପ ୁ /243609 45 16 237ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ ମା ସଲୁା େଦଇ JTV2508042
ୀ /243610 43 16 238ନମିତା ରାଉତ ସା ମେନାଜ ରାଉତ XWP0466839

ପ ୁ /243611 43 16 239ବାବୁ ରାଉତ ପି ଦିଗାମର ରାଉତ XWP0667998
ପ ୁ /243612 41 16 240ର ନ ରାଉତ ପି ଧେୂଳଶର ରାଉତ XWP0633644
ୀ /243613 37 16 241ସସିତା ରାଉତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ XWP0328112
ୀ /243614 36 16 242ସସିୁତା ରାଉତ ସା ଅଯୟ ରାଉତ XWP0633636
ୀ /243615 35 16 243ପଣତି ରାଉତ ସା ସ ୟ ରାଉତ XWP0466797

ପ ୁ /243616 35 16 244ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ XWP0007443
ୀ /243617 33 16 245ସସିତା ରାଉତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0466979
ୀ /243618 33 16 246ସୀତା ରାଉତ ସା ବାଉରୀ ବ ୁ ରାଉତ XWP0667543
ୀ /243619 31 16 247ସସିତା ରାଉତ ସା ସେ ାଷ ରାଉତ XWP0466904
ୀ /243620 29 16 248ସବିତା ରାଉତ ସା ଦିପକ୍ ରାଉତ XWP0466763

ପ ୁ /243621 28 16 249ଟିପ ୁରାଉତ ପି ସନୁାକର ରାଉତ XWP0345843
ୀ /243622 27 16 250ସାମକୁା ରାଉତ ପି େଗଟ ରାଉତ XWP0467225

ପ ୁ /243623 27 16 251ଲିପ ୁରାଉତ ପି ସନୁାକର ରାଉତ XWP0571430
ୀ /243624 26 16 252ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା ଟିପ ୁରାଉତ XWP0668038

ପ ୁ /243625 25 16 253ସଂଗାମ ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ XWP0667717
ୀ /243626 25 16 254ଚ ିକା ରାଉତ ପି ସନୁାକର ରାଉତ XWP0667329
ୀ /243627 24 16 255ସାଗରିକା ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ XWP0968941

ପ ୁ /243628 24 16 256ସସୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ସକୁା  କମୁାର ରାଉତ XWP1058635
ପ ୁ /243629 23 16 257ସମୀର କମୁାର ରାଉତ ପି େଗଟ ରାଉତ XWP0994533
ପ ୁ /243630 22 16 258ସଚିନ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XWP0994293
ପ ୁ /243631 22 16 259ଅମୀର ରାଉତ ପି େଗଟ ରାଉତ XWP0994301
ପ ୁ /243632 22 16 260ଅନୁପମ ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ XWP0920553
ୀ /243633 19 16 261ଅ ଳି ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XWP1065176
ୀ /253634 57 16 262ଚିତେଲଖା ରାଉତ ସା ସବୁାସ ଚ  ରାଉତ JTV2299014
ପ ୁ /253635 54 16 263ପବାଶ କମୁାର ରାଊତ ପି ବାଇଧର ରାଊତ OR/06/043/382134
ୀ /253636 48 16 264ପତିମା ରାଊତ ସା ପବାସ ରାଊତ OR/06/043/382135
ୀ /253637 28 16 265େମାନାଲି ରାଉତ ପି ପବାସ ରାଉତ XWP0467001
ୀ /253638 25 16 266ସେୁନହା ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ XWP0863019
ପ ୁ /253639 25 16 267ପଦୀପ ରାଉତ ପି ପବାଶ କମୁାର ରାଉତ XWP0727891
ପ ୁ /253640 22 16 268ସଂଦୀପ ରାଉତ ପି ପବାସ ରାଉତ XWP0897272
ୀ /263641 67 16 269ବାସ ୀ େଦବୀ ସା କରୁଣାକର ରାଉତ OR/06/043/382138
ପ ୁ /263642 84 16 270ଶୀଚରଣ ରାଉତ ପି ଜୟରାମ ରାଉତ OR/06/043/382139
ୀ /263643 75 16 271ସେୁଲାଚନା ରାଉତ ସା ଶୀଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/382140
ପ ୁ /263644 67 16 272ବିଶନାଥ ରାଉତ ପି ଜୟରାମ ରାଉତ OR/06/043/382142
ୀ /263645 62 16 273ଉବର୍ ଶୀ ରାଉତ ସା ବିଶନାଥ ରାଉତ OR/06/043/382143
ୀ /263646 54 16 274ମିନାକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ରେମଶ ରାଉତ JTV2299022
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ପ ୁ /263647 50 16 275ଅମଲୁଯ୍ ରାଉତ ପି ଶୀଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/382148
ପ ୁ /263648 49 16 276ଅତୁଲଯ୍ ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ OR/06/043/382150
ପ ୁ /263649 45 16 277ଅନିରୁ  ରାଉତ ପି କରୁଣାକର ରାଉତ JTV2299030
ପ ୁ /263650 44 16 278ପକାଶ ରାଉତ ପି କରୁଣାକର ରାଉତ OR/06/043/382145
ପ ୁ /263651 44 16 279ସେ ାଷ ରାଉତ ପି ଶୀଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/382149
ୀ /263652 42 16 280ଅତସୀ ରାଉତ ପି କରୁଣାକର ରାଉତ OR/06/043/382147

ପ ୁ /263653 40 16 281ଅରବି  ରାଉତ ପି କରୁଣାକର ରାଉତ OR/06/043/382146
ୀ /263654 37 16 282ଭଗବତୀ ରାଉତ ସା ଅତୁଲଯ୍ ରାଉତ XWP0007468

ପ ୁ /263655 60 16 283ସବୁାସ ଚ  ରାଉତ ପି କରୁଣାକର ରାଉତ OR/06/043/382141
ପ ୁ /263656 49 16 284ରେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି ଶୀଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/382144
ୀ /263657 46 16 285ନମିତା ରାଉତ ସା ପକାଶ ରାଉତ JTV1939057
ୀ /263658 44 16 286ଅରୁ ତୀ ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ JTV1939040
ୀ /263659 42 16 287ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ଅରବି  ରାଉତ XWP0467092
ୀ /263660 38 16 288ଜୟସିତା ରାଉତ ସା ଅମଲୁଯ୍ ରାଉତ XWP0345462
ୀ /263661 34 16 289ଶଶିତା ରାଉତ ସା ଅନିରୁ  ରାଉତ XWP0467084

ପ ୁ /263662 29 16 290ରାେକଶ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ XWP0345439
ପ ୁ /263663 27 16 291ବିକାଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ XWP0466755
ୀ /263664 27 16 292ଋତୁପ ର୍ା ରାଉତ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତ XWP0466946
ୀ /263665 25 16 293ଲିଜା ରାଉତ ସା ରାେକଶ ରାଉତ XWP0667709

ପ ୁ /263666 22 16 294ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ ପି ପକାଶ ତ  ରାଉତ XWP0873661
ୀ /263667 20 16 295େଜଯ୍ାଷନ୍ାମୟୀ ରାଉତ ପି ପକାଶ ରାଉତ XWP1065150
ୀ /273668 77 16 296ଦୁଲି େଦବୀ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ OR/06/043/382153
ୀ /273669 34 16 297ସତିୃେରଖା େଜଠୀ ସା ଉମାକା  ନାୟକ XWP0808808

ପ ୁ /273670 87 16 298ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ OR/06/043/382152
ୀ /273671 66 16 299େକଦୁଲତା ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ OR/06/043/382155

ପ ୁ /273672 61 16 300ମହାେଦବ ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ OR/06/043/382158
ପ ୁ /273673 59 16 301ସଦାଶବି ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ OR/06/043/382156
ୀ /273674 57 16 302ତରୁଲତା ନାୟକ ସା ମହାେଦବ ନାୟକ OR/06/043/382159
ୀ /273675 50 16 303ଯମନୁା ନାୟକ ସା ସଦାଶବି ନାୟକ OR/06/043/382157

ପ ୁ /273676 48 16 304ନିର ନ ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ OR/06/043/382160
ୀ /273677 45 16 305ନୀତୁ ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ JTV2298693

ପ ୁ /273678 45 16 306ବିଧଭୂୁଷଣ ନାୟକ ପି ବସେୁଦବ ନାୟକ JTV2340875
ପ ୁ /273679 44 16 307ଶଶଭୂିଷଣ ନାୟକ ପି ବସେୁଦବ ନାୟକ JTV2300192
ୀ /273680 41 16 308ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ଶଶୀଭୁଷଣ ନାୟକ JTV2431153

ପ ୁ /273681 41 16 309ସକୁା  ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ JTV2299956
ୀ /273682 39 16 310ସିଲା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ XWP0210237

ପ ୁ /273683 39 16 311ସଶୁା  ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ JTV2299931
ପ ୁ /273684 37 16 312ରମାକା  ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ JTV1953264
ପ ୁ /273685 36 16 313ରତିକା  ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ JTV1953330
ୀ /273686 35 16 314ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ରମାକା  ନାୟକ XWP0466961
ୀ /273687 35 16 315ସଚିୁସିତା ନାୟକ ସା ବିଧଭୁୁଷଣ ନାୟକ XWP0345744
ପ ୁ /273688 32 16 316ଉମାକା  ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ JTV2507754
ୀ /273689 32 16 317ଶଖିାରାଣୀ ନାୟକ ସା ସଶୁା  ନାୟକ XWP0210245
ୀ /283690 63 16 318େଜମା େଦଇ ସା କମୁର ରାଉତ OR/06/043/382162

ପ ୁ /283691 69 16 319କାଳ ି ରାଉତ ପି ଭିକାରି ରାଉତ OR/06/043/382166
ପ ୁ /283692 54 16 320ଶବି ରାଉତ ପି କମୁର ରାଉତ OR/06/043/382747
ୀ /283693 51 16 321ମାତା ରାଉତ ସା କାଳ ି ରାଉତ OR/06/043/382167

ପ ୁ /283694 44 16 322ଟୁଟୁ ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ JTV2299162
ପ ୁ /283695 41 16 323ବିମଳ ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ JTV2299832
ପ ୁ /283696 39 16 324େକଶବ ରାଉତ ପି କମୁର ରାଉତ XWP0779306
ୀ /283697 35 16 325ର ୀତା ରାଉତ ସା ବିମଳ ରାଉତ XWP0957779
ୀ /283698 34 16 326ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ସଜୁୀତ କମୁାର ରାଉତ XWP0957852
ପ ୁ /283699 92 16 327କମୁର ରାଉତ ପି ଭିକାରୀ ରାଉତ OR/06/043/382161
ୀ /283700 41 16 328ସବିତା ରାଉତ ସା ଶବି ରାଉତ XWP0345793
ପ ୁ /283701 37 16 329ସଜିୁତ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ରାଉତ XWP0210500
ୀ /283702 31 16 330ଝୁନା ରାଉତ ସା ଟୁଟୂ ରାଉତ XWP0571489
ପ ୁ /283703 21 16 331େସୗମଯ୍ର ନ ରାଉତ ପି ଶବିପସାଦ ରାଉତ XWP1065168
ପ ୁ /293704 84 16 332ବିେନାଦ ରାଉତ ପି େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ OR/06/043/382168
ପ ୁ /293705 73 16 333ଅରକ୍ଷିତ ରାଉତ ପି ଭିକାରି ରାଉତ OR/06/043/382170
ୀ /293706 69 16 334ଅଇଁଠି ରାଉତ ସା ଅରକ୍ଷିତ ରାଉତ OR/06/043/382171
ପ ୁ /293707 59 16 335ହୀନ ରାଉତ ପି େଚୖତନଯ୍ ରାଉତ XWP0557264
ୀ /293708 54 16 336ବାସ ି ରାଉତ ସା ହିନ ରାଉତ XWP0007484
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ପ ୁ /293709 47 16 337ମେନାଜ ରାଉତ ପି ଅରକି୍ଷତ ରାଉତ JTV2299048
ପ ୁ /293710 46 16 338ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅରକି୍ଷତ ରାଉତ JTV2299824
ୀ /293711 19 16 339ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ମେନାଜା ରାଉତ XWP0007518
ୀ /293712 42 16 340େଲାଭାବତୀ ରାଉତ ସା ନବ ରାଉତ JTV1612001
ୀ /293713 42 16 341ଜିନତ୍ମୟୀ ରାଉତ ସା ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ XWP0007500

ପ ୁ /293714 42 16 342ରଣଜିତ ରାଉତ ପି ଅରକି୍ଷତ ରାଉତ JTV2298529
ପ ୁ /293715 41 16 343କିେଶାର ରାଉତ ପି ବିେନାଦ ରାଉତ OR/06/043/382769
ୀ /293716 41 16 344ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ଅମୀନ ରାଉତ XWP0007476
ୀ /293717 41 16 345େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା କିେଶାର ରାଉତ JTV1611995

ପ ୁ /293718 36 16 346ଜିେତ  ରାଉତ ପି ହୀନ ରାଉତ XWP0115352
ୀ /293719 22 16 347ପଣୁିର୍ମା ରାଉତ ସା ପବିତ କମୁାର ରାଉତ XWP0957498

ପ ୁ /293720 46 16 348ଅମିନ ରାଉତ ପି େଚତନଯ୍ ରାଉତ XWP0557256
ପ ୁ /293721 42 16 349ନବ କିେଶାର ରାଉତ ପି ବିେନାଦ ରାଉତ OR/06/043/382768
ପ ୁ /293722 35 16 350ଜିେତ  ରାଉତ ମା ବାସ ୀ ରାଉତ XWP0466706
ୀ /293723 33 16 351ସସିତା ରାଉତ ପି ଅମିନ ରାଉତ XWP0210344

ପ ୁ /293724 30 16 352ଦଶରଥ ରାଉତ ପି ଅମିନ ରାଉତ XWP0328120
ପ ୁ /293725 30 16 353ପବିତା କମୁାର ରାଉତ ପି ହିନ ରାଉତ XWP0210112
ୀ /293726 28 16 354ଶସିତା ରାଉତ ସା ର ିତ ରାଉତ XWP0571463

ପ ୁ /293727 27 16 355ରାେକଶ ରାଉତ ପି କିେଶାର ରାଉତ XWP0667600
ପ ୁ /293728 26 16 356ଲିଟୁ ରାଉତ ପି ଅମିନ ରାଉତ XWP0589515
ୀ /293729 26 16 357ବାସ ୀ ରାଉତ ସା ଜିେତ  ରାଉତ XWP0667378
ୀ /293730 24 16 358ଅନୀତା ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ XWP0728030
ୀ /293731 23 16 359ପାବର୍ ତୀ ରାଉତ ସା ଦଶରଥ ରାଉତ XWP0862987

ପ ୁ /303732 61 16 360କ୍ଷୀେରାଦ ରାଉତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ରାଉତ OR/06/043/382175
ୀ /303733 51 16 361ଫଲୁ ରାଉତ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ରାଉତ OR/06/043/382176

ପ ୁ /303734 48 16 362ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ରାଉତ JTV2299212
ପ ୁ /303735 40 16 363ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ରାଉତ JTV2298701
ପ ୁ /303736 37 16 364ଧନ ୟ ରାଉତ ପି ନୀଳମଣୀ ରାଉତ JTV2452431
ପ ୁ /303737 37 16 365ମ  ୁରାଉତ ପି କ୍ଷିେରାଦ ରାଉତ JTV2431542
ୀ /303738 56 16 366ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ନୀଳମଣି ରାଉତ OR/06/043/382174

ପ ୁ /303739 38 16 367ସ ୟ ରାଉତ ପି କ୍ଷିେରାଦ ରାଉତ JTV2559979
ୀ /303740 37 16 368କାଦମିନୀ ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0667501
ୀ /303741 33 16 369ସେରାଜିନୀ ରାଉତ ସା ସଂଜୟ ରାଉତ XWP0571455
ୀ /303742 30 16 370ଟିକୀନା ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ XWP0944884
ୀ /303743 23 16 371ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା ଧନ ୟ ରାଉତ XWP0944876
ୀ /G/303744 27 16 372ମୀତାଲୀ େମାନାଲିସା ଦ୍ଵିେବଦୀ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ଦ୍ଵିେବଦୀ XWP1057884

ପ ୁ /313745 69 16 373ମରୁଲୀଧର େବେହରା ପି ମହୀ େବେହରା OR/06/043/382178
ପ ୁ /313746 52 16 374ରେମଶ େବେହରା ପି ମହୀ େବେହରା OR/06/043/382179
ୀ /313747 48 16 375ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ମରୁଲୀ େବେହରା OR/06/043/382180
ୀ /313748 47 16 376ଲତା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା OR/06/043/382181

ପ ୁ /313749 45 16 377ଚଗଲା େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା XWP0727974
ୀ /313750 38 16 378ନଳିନୀ େବେହରା ସା ଚଗଲା େବେହରା XWP0727966

ପ ୁ /313751 30 16 379କାବୁଲି େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା XWP0209726
ପ ୁ /313752 30 16 380ଟୁବୁଲା େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP0210179
ୀ /313753 25 16 381ମନସିତା େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP0728220

ପ ୁ /323754 74 16 382ହୃଦାନ  େବେହରା ପି କିଣ ୁେବେହରା OR/06/043/382184
ପ ୁ /323755 70 16 383ଝୁଲ େବେହରା ପି କିଣ ୁେବେହରା XWP0328146
ୀ /323756 59 16 384କମଳା େବେହରା ସା ଝୁଲ େବେହରା OR/06/043/382780

ପ ୁ /323757 49 16 385ସଶୁା  େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା OR/06/043/382189
ପ ୁ /323758 47 16 386ପଶା  େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା OR/06/043/382190
ପ ୁ /323759 41 16 387େରାହିତ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାେଲାଖ େବେହରା JTV2299816
ପ ୁ /323760 39 16 388ଆ ର୍ତାଣ େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା JTV2431518
ପ ୁ /323761 39 16 389ସୀତାକା  େବେହରା ପି ଝୁଲ େବେହରା XWP0328195
ୀ /323762 39 16 390ଜୁଲି େବେହରା ସା ଆ ର୍ତାଣ େବେହରା XWP0466698
ୀ /323763 39 16 391ଇତିଶୀ େବେହରା ସା େରାହିତ କମୁାର େବେହରା XWP0969576
ୀ /323764 37 16 392ସିତିନ ା େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା XWP0007534
ୀ /323765 36 16 393ଚ ିକା େବେହରା ସା ପସା  େବେହରା XWP0007526
ୀ /323766 36 16 394ରସନା େବେହରା ସା ଶରତକମୁାର େବେହରା XWP0007542
ୀ /323767 33 16 395ଶ ା ଳୀ େବେହରା ପି ଝୁଲ େବେହରା XWP0641043
ପ ୁ /333768 56 16 396ଅେଶାକ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/043/382193
ପ ୁ /333769 54 16 397ଅଜୟକମୁାର େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/043/382195
ୀ /333770 46 16 398ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV2431104
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ପ ୁ /333771 40 16 399ଅଭୟକମୁାର େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/043/382196
ୀ /333772 39 16 400ପଦିନି େବେହରା ସା ଅଭୟ େବେହରା XWP0466730

ପ ୁ /333773 33 16 401ଧନ ୟ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV2507853
ପ ୁ /333774 30 16 402ଲି  ୁର ନ େବେହରା ମା ଅେଶାକ େବେହରା XWP0210450
ପ ୁ /333775 30 16 403ଚି  ୁର ନ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0728147
ପ ୁ /333776 22 16 404ଅ।ଶେୁତାଷ େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁ।ର େବେହରା XWP0998674
ପ ୁ /343777 66 16 405ଶୀଚରଣ େବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା OR/06/043/382201
ପ ୁ /343778 66 16 406କରୁଣାକର େବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା OR/06/043/382199
ୀ /343779 59 16 407ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଶୀଚରଣ େବେହରା OR/06/043/382202

ପ ୁ /343780 50 16 408ପଶା କମୁାର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା XWP1066802
ପ ୁ /343781 48 16 409ପଦୀ  କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/382205
ୀ /343782 45 16 410ଅମିକା େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା JTV1612043

ପ ୁ /343783 44 16 411ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/382690
ପ ୁ /343784 42 16 412ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀଚରଣ େବେହରା JTV2340966
ୀ /343785 42 16 413ସିତା ଳି େବେହରା ସା ପଦୀ  କମୁାର େବେହରା JTV1612035
ୀ /343786 37 16 414ପଭାସିନୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP0210419
ୀ /343787 31 16 415ଜିନତା େବେହରା ପି ଶୀଚରଣ େବେହରା XWP0210484

ପ ୁ /343788 26 16 416ପସନନ୍  କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0589168
ପ ୁ /343789 19 16 417ସବୁତ େବେହରା ପି ପସା  େବେହରା XWP1105014
ୀ /343790 64 16 418ସାବିତୀ େଦଇ ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/382198

ପ ୁ /353791 74 16 419ବିଜୟ କମୁାର େଯନା ପି କୀ ର୍ନ େଯନା OR/06/043/382214
ୀ /353792 65 16 420କା ନ େଯନା ସା ବିଜୟ େଯନା OR/06/043/382215

ପ ୁ /353793 44 16 421ବିଶଭୂଷଣ େଜନା ପି ବିଜୟ େଜନା JTV2299899
ପ ୁ /353794 42 16 422ଭାରତ ଭୂଷଣ େଜନା ପି ବିଜୟ େଜନା JTV2299253
ୀ /353795 41 16 423ସାଗରିକା େଜନା ସା ବିଶଭୂଷଣ େଜନା JTV2430957

ପ ୁ /353796 77 16 424ବସେୁଦବ ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ OR/06/043/382206
ପ ୁ /353797 68 16 425ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ OR/06/043/382208
ୀ /353798 58 16 426େଦୗପଦୀ ରାଉତ ସା ବସେୁଦବ ରାଉତ OR/06/043/382207
ୀ /353799 50 16 427ବାସ ୀ ରାଉତ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ OR/06/043/382209

ପ ୁ /353800 41 16 428ମାନସ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ JTV2299261
ପ ୁ /353801 55 16 429ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ XWP1072941
ପ ୁ /353802 52 16 430ପତାପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ OR/06/043/382211
ୀ /353803 51 16 431ମମତା ରାଉତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ JTV2431476
ୀ /353804 43 16 432ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ପତାପ ରାଉତ OR/06/043/382788
ୀ /353805 40 16 433ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ମିହିର କମୁାର ରାଉତ XWP0281071
ୀ /353806 36 16 434ସପୁଭା ରାଉତ ସା ମାନସ କମୁାର ରାଉତ XWP0466953
ୀ /353807 35 16 435ନିହାରିକା ରାଉତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ JTV2508224

ପ ୁ /353808 34 16 436ତାପସ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ JTV2507986
ପ ୁ /353809 26 16 437ଶକି୍ତ ପସାଦ ରାଉତ ପି ପତାପ କମୁାର ରାଉତ XWP0589499
ୀ /353810 25 16 438ମାେହଶରୀ ରାଉତ ପି ପତାପ କମୁାର ରାଉତ XWP0667428

ପ ୁ /353811 24 16 439ଭକି୍ତ ପସାଦ ରାଉତ ପି ପତାପ  କମୁାର ରାଉତ XWP0944892
ୀ /353812 21 16 440ସାଗତିକା ରାଉତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ XWP0994277
ୀ /363813 67 16 441େମାତି େଦଇ ସା ପରମାନ  ରାଉତ OR/06/043/382216

ପ ୁ /363814 42 16 442ଆେଲାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ JTV2430759
ୀ /363815 44 16 443ବନିତା ରାଉତ ସା ରମାକା  ରାଉତ JTV1936475

ପ ୁ /363816 41 16 444ରମାକା  ରାଉତ ପି ଅ ୁର୍ନ ରାଉତ OR/06/043/382219
ୀ /363817 38 16 445ସ ୀତା ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ OR/06/043/382764
ୀ /363818 35 16 446ଆହୁତି ରାଉତ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ରାଉତ XWP0589226

ପ ୁ /363819 24 16 447ଚିନୟ ରାଉତ ପି ରମାକା  ରାଉତ XWP0974931
ୀ /363820 22 16 448ଚୀନନ୍ଯୀ ରାଉତ ପି ରମାକା  ରାଉତ XWP0974550
ପ ୁ /373821 40 16 449ଜିେତ  ବଳବ ରାୟ ପି େହମ  ବଳବ ରାୟ JTV2507812
ୀ /373822 39 16 450ବୀନତୀ ବଳବ ରାୟ ସା ଜିେତଂଦ ବଳବ ରାୟ XWP1006253
ପ ୁ /373823 69 16 451କୃ ଚ  ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ OR/06/043/382224
ପ ୁ /373824 69 16 452ବି ୁଚରଣ ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ OR/06/043/382222
ୀ /373825 64 16 453ସପୁଭା ରାଉତ ସା ବି ୁଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/382223
ୀ /373826 59 16 454ରତନ୍ମ ରୀ ରାଉତ ସା କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/382225
ପ ୁ /373827 52 16 455ବିଶର ନ ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ OR/06/043/382226
ୀ /373828 44 16 456ମିନତୀ ରାଉତ ସା ବିଶରଂଜନ ରାଉତ XWP0007559
ପ ୁ /373829 39 16 457ଅଂଶମୁାନ ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ JTV2299972
ପ ୁ /373830 44 16 458େଗୗତମ କମୁାର ରାଉତ ପି ବି ୁଚରଣ ରାଉତ JTV1936459
ୀ /373831 39 16 459ନମିତା ରାଉତ ସା ଅଂଶମୁାନ ରାଉତ XWP0589309
ପ ୁ /373832 34 16 460ନିହାର କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ XWP0589598
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ପ ୁ /383833 75 16 461ରାଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତ XWP0210070
ପ ୁ /383834 60 16 462େନତାନ  ରାଉତ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତ OR/06/043/382232
ୀ /383835 60 16 463ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ରାଜକିେଶାର ରାଉତ OR/06/043/382792

ପ ୁ /383836 38 16 464ଜୟ  କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତ JTV2430700
ପ ୁ /383837 31 16 465ସତଯ୍ବତ ରାଉତ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତ XWP0210260
ୀ /383838 35 16 466ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ JTV2508232
ୀ /383839 34 16 467ସସିତା ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ JTV2508216
ୀ /383840 34 16 468ସଂଘମିତା ରାଉତ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ JTV2508059
ୀ /393841 62 16 469କା ନ ରାଉତ ସା ହୃଷିେକଶ ରାଉତ OR/06/043/382238

ପ ୁ /393842 55 16 470କାମେଦବ ରାଉତ ପି ଯଦୁ ରାଉତ OR/06/043/382241
ପ ୁ /393843 52 16 471ପୀତବାସ ରାଉତ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତ OR/06/043/382244
ୀ /393844 52 16 472ଜାନକୀ ରାଉତ ସା ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/382240
ୀ /393845 47 16 473ଲତା ରାଉତ ସା କାମେଦବ ରାଉତ OR/06/043/382242
ୀ /393846 47 16 474ସଷୁମା ରାଉତ ସା ପତାପ ରାଉତ JTV2298768

ପ ୁ /393847 46 16 475ପତାପ ରାଉତ ପି ଯଦୁ ରାଉତ OR/06/043/382243
ପ ୁ /393848 44 16 476ରାଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ହୃଶୀେକଶ ରାଉତ JTV2298776
ପ ୁ /393849 70 16 477ରାମଚ  ରାଉତ ପି ଯଦୁମଣୀ ରାଉତ OR/06/043/382239
ୀ /393850 39 16 478ଅମିତା ରାଉତ ସା ପିତବାସ ରାଉତ JTV1936517
ୀ /393851 38 16 479ପମିଳା ରାଉତ ସା ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ XWP0345256

ପ ୁ /393852 36 16 480ଦିପକ କମୁାର ରାଉତ ପି କାମେଦବ ରାଉତ XWP0345637
ୀ /393853 33 16 481କ ରୁୀ ରାଉତ ପି କାମେଦବ ରାଉତ XWP0210328
ୀ /393854 31 16 482ଧରିତୀ ରାଉତ ପି କାମେଦବ ରାଉତ XWP0210468
ୀ /393855 30 16 483ପଦିନୀ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ XWP0668434

ପ ୁ /393856 28 16 484ଲି ରାଜ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ XWP0467316
ପ ୁ /393857 28 16 485ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାଉତ ପି କାମେଦବ ରାଉତ XWP0467324
ପ ୁ /393858 24 16 486ଜିେତ  ରାଉତ ପି ପତାପ ରାଉତ XWP0727925
ପ ୁ /393859 22 16 487ନିକିତା ରାଉତ ପି ପତାପ ରାଉତ XWP0920728
ପ ୁ /403860 67 16 488େଗାଲଖ ରାଉତ ପି ନିଧି ରାଉତ OR/06/043/382249
ୀ /403861 59 16 489ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ OR/06/043/382257

ପ ୁ /403862 48 16 490ଅରୁଣ ରାଉତ ପି ଅେଲଖ ରାଉତ JTV2298685
ୀ /403863 46 16 491େହନା ରାଉତ ସା ଅରୁଣ ରାଉତ JTV2299154

ପ ୁ /403864 42 16 492ଆଦିକ  ରାଉତ ପି େଗାେଲଖ ରାଉତ JTV2298669
ୀ /403865 38 16 493େଗାଲାପ ରାଉତ ସା ଆଦିକ  ରାଉତ XWP0115360
ୀ /403866 35 16 494ସସିତା ରାଉତ ସା ଅଜୟ ରାଉତ JTV2431112
ୀ /403867 89 16 495ତୁଳସୀ ରାଉତ ସା ଅେଲଖ ରାଉତ OR/06/043/382248

ପ ୁ /403868 64 16 496ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ ପି ଗଣୁନିଧି ରାଉତ OR/06/043/382256
ପ ୁ /403869 47 16 497ରଘନୁାଥ ରାଉତ ପି ଗଣୁନିଧି ରାଉତ OR/06/043/382260
ପ ୁ /403870 44 16 498ଅରବି  ରାଉତ ମା ତୁଳସୀ ରାଉତ XWP0466680
ୀ /403871 44 16 499ମମତା ରାଉତ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତ XWP1006147
ୀ /403872 31 16 500େମାନାଲିସା ରାଉତ ସା ସନିୁଲ ରାଉତ XWP0210229

ପ ୁ /403873 31 16 501ସନିୁଲ ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ XWP0281048
ୀ /403874 26 16 502େରାଜାମିଲି ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ XWP0668442

ପ ୁ /403875 21 16 503ଅମିତ ରାଉତ ପି ଅରୁଣ ରାଉତ XWP1019348
ୀ /413876 101 16 504ଟିେକଇ େବୱା ସା େଲାକନାଥ ରାଉତ OR/06/043/382261
ୀ /413877 60 16 505ବାସ ି ରାଉତ ସା ରବି  ରାଉତ OR/06/043/382263

ପ ୁ /413878 34 16 506ଜୀବନ ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ JTV2507721
ପ ୁ /413879 27 16 507ସଂଗାମ ରାଉତ ମା ବାସ ୀ ରାଉତ XWP0466862
ପ ୁ /423880 70 16 508ସନାତନ ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ OR/06/043/382266
ପ ୁ /423881 62 16 509ଧେନଶର ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ OR/06/043/382268
ପ ୁ /423882 54 16 510ମେନାର ନ ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ OR/06/043/382270
ୀ /423883 49 16 511ଦୁଃଖି ରାଉତ ସା ଧେନଶର ରାଉତ OR/06/043/382269
ୀ /423884 49 16 512ନମର୍ଳା ରାଉତ ସା ମେନାର ନ ରାଉତ OR/06/043/382271
ୀ /423885 44 16 513ବାସ ି ରାଉତ ସା କବିରାଜ ରାଉତ JTV2299642
ୀ /423886 33 16 514େସାନି ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ XWP0210039
ୀ /423887 32 16 515ଟୁନି ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ XWP0115402
ପ ୁ /423888 26 16 516ବଳରାମ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ XWP0808832
ପ ୁ /423889 50 16 517କବିରାଜ ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ OR/06/043/382272
ୀ /423890 44 16 518ମଊନା ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ OR/06/043/382267
ପ ୁ /423891 30 16 519ହରିଆ ରାଉତ ପି ମେନାର ନ ରାଉତ XWP0467290
ପ ୁ /423892 28 16 520ରକି ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ XWP0345405
ପ ୁ /423893 25 16 521ପଶା  ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ XWP0667469
ପ ୁ /423894 23 16 522କନ୍ହୁଚରନ ରାଉତ ପି ମେନାର ନ ରାଉତ XWP0969592
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ପ ୁ /423895 22 16 523ଅନିଲ ରାଉତ ପି କବିରାଜ ରାଉତ XWP0873638
ପ ୁ /433896 62 16 524େଧାବି ରାଉତ ପି ଚି ାମଣି ରାଉତ JTV2299287
ପ ୁ /433897 40 16 525ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉତ JTV2298743
ପ ୁ /433898 38 16 526ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉତ JTV2299063
ୀ /433899 35 16 527ପଦାବତୀ ରାଉତ ପି ମାଗଣୁୀ ରାଉତ XWP0808550
ୀ /433900 33 16 528ସ ମିତା ରାଉତ ସା ଜୟତୀ ରାଉତ XWP0808535
ୀ /433901 52 16 529ସଂସାରୀ ରାଉତ ସା େଧାବି ରାଉତ OR/06/043/382277

ପ ୁ /433902 36 16 530ଜଜାତୀ ରାଉତ ପି େଧାବି ରାଉତ JTV1953280
ପ ୁ /433903 34 16 531ର ିତ କମୁାର ରାଉତ ପି େଧାବି ରାଉତ JTV2508075
ୀ /433904 23 16 532ସେ ାଷି ରାଉତ ସା ର ିତ କମୁାର ରାଉତ XWP0920447
ୀ /443905 74 16 533େହମଲତା ରାଉତ ସା ବାନାମର ରାଉତ OR/06/043/382280

ପ ୁ /443906 70 16 534ବ ାଳି ରାଉତ ପି ବନମାଳି ରାଉତ OR/06/043/382285
ପ ୁ /443907 69 16 535କା ାଳି ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ OR/06/043/382287
ୀ /443908 67 16 536ଅହଲଯ୍ା ରାଉତ ସା କା ାଳି ରାଉତ OR/06/043/382288
ୀ /443909 66 16 537ସେୁଲାଚନା ରାଉତ ସା ବ ାଳି ରାଉତ OR/06/043/382286
ୀ /443910 64 16 538ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା ଭା ର ରାଉତ OR/06/043/382284
ୀ /443911 55 16 539େରଣବୁାଳା ରାଉତ ସା କାଶୀନାଥ ରାଉତ OR/06/043/382290

ପ ୁ /443912 44 16 540େସାମନାଥ ରାଉତ ପି ଭଜନାନ  ରାଉତ JTV2299659
ପ ୁ /443913 40 16 541ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ JTV2298727
ପ ୁ /443914 40 16 542ତାପସ କମୁାର ରାଉତ ପି ବ ାଳି ରାଉତ JTV2298735
ୀ /443915 35 16 543ସିଲି ରାଉତ ପି ଭା ରଚ  ରାଉତ XWP0210187

ପ ୁ /443916 66 16 544କାଶୀନାଥ ରାଉତ ପି ଭଜି ରାଉତ OR/06/043/382289
ପ ୁ /443917 42 16 545ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ମା ଉମର୍ଳା ରାଉତ JTV1953322
ୀ /443918 38 16 546ସରସତୀ ରାଉତ ସା େସାମନାଥ ରାଉତ XWP0668293
ୀ /443919 31 16 547କମୁାରୀ େଜଯ୍ାତିମୟୀ ରାଉତ ପି ଭା ର ଚ  ରାଉତ XWP0668491
ୀ /443920 28 16 548ସଭୁସିତା ରାଉତ ପି କାସୀ ନାଥ ରାଉତ XWP0920660
ୀ /443921 27 16 549ରଶିତା ରାଉତ ପି କାଶନିାଥ ରାଉତ XWP0728501
ୀ /443922 26 16 550ଲିପିମୟୀ ରାଉତ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ରାଉତ XWP1006220
ୀ /443923 25 16 551ମମତା ରାଉତ ସା ତପସ କମୁାର ରାଉତ XWP1105030

ପ ୁ /453924 79 16 552ଶବୁଳଚରଣ ରାଉତ ପି କ  ରାଉତ OR/06/043/382291
ପ ୁ /453925 71 16 553ଧମର୍ାନ  ରାଉତ ପି କ  ରାଉତ OR/06/043/382293
ୀ /453926 69 16 554ର ଲତା ରାଉତ ସା ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/382292

ପ ୁ /453927 64 16 555ବିଚିତାନ  ରାଉତ ପି କ  ରାଉତ OR/06/043/382297
ୀ /453928 64 16 556ର ନା ରାଉତ ସା ଧମର୍ାନ  ରାଉତ OR/06/043/382294
ୀ /453929 59 16 557ଭାରତୀ ରାଉତ ସା ବହାନ  ରାଉତ OR/06/043/382296
ୀ /453930 56 16 558ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ବିଚିତାନ  ରାଉତ OR/06/043/382298

ପ ୁ /453931 54 16 559ସକୁା  ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/382299
ପ ୁ /453932 43 16 560ପଶା  ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/382317
ପ ୁ /453933 39 16 561ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ଧମର୍ାନ  ରାଉତ JTV2299055
ପ ୁ /453934 32 16 562ମ  ୁରାଉତ ପି ବିଚିତା ନ  ରାଉତ JTV2507770
ୀ /453935 32 16 563ରାନିସିତା ରାଉତ ପି ବିଚିତାନ  ରାଉତ XWP0115378
ପ ୁ /453936 46 16 564ପଭାତ କମୁାର ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ XWP0345736
ୀ /453937 41 16 565ଭଗବତୀ ରାଉତ ସା ପଭାତ କମୁାର ରାଉତ XWP0345728

ପ ୁ /453938 33 16 566ସମୁ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଧମର୍ାନ  ରାଉତ JTV2507739
ପ ୁ /453939 33 16 567ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଚିତାନ  ରାଉତ XWP0115386
ପ ୁ /453940 32 16 568ଶୀଧର ରାଉତ ପି ବହାନ  ରାଉତ JTV2507796
ୀ /453941 31 16 569ରୀତା ରାଉତ ସା ଶୀଧର ରାଉତ XWP0668111
ୀ /453942 29 16 570େଯାଗମାୟା ରାଉତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ XWP0667535
ୀ /453943 29 16 571େବବିନା ରାଉତ ସା ସମୁ  କମୁାର ରାଉତ XWP0944843
ପ ୁ /453944 28 16 572ରି  ୁରାଉତ ପି ବହାନ  ରାଉତ XWP0466748
ୀ /463945 60 16 573େଶାଭାବତୀ ରାଉତ ସା ଧବୃ ରାଉତ OR/06/043/382304
ୀ /463946 47 16 574କା ନ ରାଉତ ସା ପହଲି ରାଉତ JTV2431120
ପ ୁ /463947 45 16 575ପହଲି ରାଉତ ପି ପଠାଣି ରାଉତ OR/06/043/382303
ୀ /463948 46 16 576ଚଗଲି ରାଉତ ପି ପଠାଣି ରାଉତ XWP1273382
ୀ /463949 38 16 577ଜାନକୀ ରାଉତ ସା ଚଗଲୀ ରାଉତ XWP0589259
ୀ /473950 72 16 578େରାଦନୀ ରାଉତ ସା େନତାନ  ରାଉତ OR/06/043/382311
ପ ୁ /473951 66 16 579ଭଗବାନ ରାଉତ ପି କୃ ିବାସ ରାଉତ OR/06/043/382308
ପ ୁ /473952 59 16 580ନେର  କମୁାର ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ OR/06/043/382312
ୀ /473953 52 16 581ସକୁା ି ରାଉତ ସା ଭଗବାନ ରାଉତ OR/06/043/382309
ପ ୁ /473954 46 16 582ପବିତକମୁାର ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ OR/06/043/382314
ପ ୁ /473955 39 16 583ର ନ ରାଉତ ପି ନେର  କମୁାର ରାଉତ JTV2340784
ୀ /473956 38 16 584ପ ଜିନୀ ରାଉତ ସା େଗୗତମ କମୁାର ରାଉତ XWP0007583
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ୀ /473957 37 16 585ପଣତୀ ରାଉତ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ XWP0007591
ୀ /473958 34 16 586ରଶିତା ରାଉତ ସା ର ନ ସାଉତ XWP0808519
ୀ /473959 31 16 587ଚିନୟୀ ରାଉତ ସା ଚ ନ ରାଉତ XWP0808477
ୀ /473960 54 16 588ଠୁକରୁୀ ରାଉତ ସା ନେର  ରାଉତ OR/06/043/382313
ୀ /473961 45 16 589କବିତା ରାଉତ ସା ପବିତ କମୁାର ରାଉତ XWP0589184

ପ ୁ /473962 30 16 590ଦିେନଶ ରାଉତ ପି ପବିତ ରାଉତ XWP0345587
ପ ୁ /473963 28 16 591ଶବୁିନ ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ XWP0668509
ୀ /473964 27 16 592ମିଲନ୍ ରାଉତ ପି ପବିତ କମୁାର ରାଉତ XWP0589523
ୀ /473965 25 16 593ମମତା ରାଉତ ସା ଶବୁିନ ରାଉତ XWP0668558

ପ ୁ /483966 68 16 594ପଫଲୁ େବେହରା ପି େସୗରୀ େବେହରା OR/06/043/382321
ୀ /483967 56 16 595େସବତୀ େବେହରା ସା ଫକୀର େବେହରା OR/06/043/382320
ୀ /483968 52 16 596ଚ ଳା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/043/382322

ପ ୁ /483969 41 16 597ବସ  େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା JTV2299535
ୀ /483970 36 16 598ଚ ିକା େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0345876

ପ ୁ /483971 31 16 599ରାେକଶ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା XWP0345140
ୀ /483972 33 16 600ମାମା ଦଳାଇ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0972091

ପ ୁ /493973 67 16 601େଦେବ  ନାଥ ଖଟୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ଖଟୁଆ XWP1068147
ୀ /493974 59 16 602ପମିଳା ଖଟୁଆ ସା ଶବିପସାଦ ଖଟୁଆ OR/06/043/382326
ୀ /493975 52 16 603କାଦମିନୀ ଖଟୁଆ ସା େଦବପସାଦ ଖଟୁଆ OR/06/043/382328

ପ ୁ /493976 46 16 604ଯବୁରାଜ ଖଟୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ଖଟୁଆ XWP0210047
ୀ /493977 45 16 605ନିମର୍ଳା ଖଟୁଆ ସା ବୁବରାଜ ଖଟୁଆ XWP0345801

ପ ୁ /493978 44 16 606ଆନ ମୟ ଖଟୁଆ ପି ଶବିପସାଦ ଖଟୁଆ JTV2299840
ପ ୁ /493979 38 16 607ଚିନୟ ଖଟୁଆ ପି ଶବିପସାଦ ଖଟୁଆ OR/06/043/382771
ୀ /493980 36 16 608ରଶି ଖଟୁଆ ସା ଆନ ମୟ ଖଟୁଆ XWP0728105
ୀ /493981 33 16 609ଲକ୍ଷିପିୟା ଖଟୁଆ ସା ଚିନୟ ଖଟୁଆ XWP0345173

ପ ୁ /493982 25 16 610ଭାନୁ ପସାଦ ଖଟୁଆ ପି ଯବୁରାଜ ଖଟୁଆ XWP0728212
ୀ /503983 26 16 611ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ୟୁବରାଜ ଖଟୁଆ XWP0957308

ପ ୁ /503984 57 16 612ନବକିେଶାର ଖଟୁଆ ପି ଧଡି ଖଟୁଆ OR/06/043/382332
ୀ /503985 49 16 613େପମଲତା ଖଟୁଆ ସା ନବକିେଶାର ଖଟୁଆ OR/06/043/382333

ପ ୁ /503986 33 16 614ଟୁନା ଖଟୁଆ ପି ନବ କିେଶାର ଖଟୁଆ JTV2430932
ୀ /503987 31 16 615ମଧସିୁତା ଖଟୁଆ ସା ଟୁନା ଖଟୁଆ XWP0728170
ୀ /513988 80 16 616ନିଲି ଖଟୁଆ ସା ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ OR/06/043/382334

ପ ୁ /513989 72 16 617ଅରକ୍ଷିତ ଖଟୁଆ ପି ଗରୁୁବାରୀ ଖଟୁଆ OR/06/043/382337
ପ ୁ /513990 48 16 618ପଦୀପ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ OR/06/043/382336
ପ ୁ /513991 45 16 619ପତାପ ଖଟୁଆ ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ OR/06/043/382335
ୀ /513992 42 16 620ଅନୁସୟୂା ଖଟୁଆ ପି ବଂଶୀଧର ଖଟୁଆ JTV2300028

ପ ୁ /513993 41 16 621ଗେଣଶ ଖଟୁଆ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଖଟୁଆ JTV2430726
ୀ /513994 39 16 622ପଭାସିନୀ ଖଟୁଆ ସା ପତାପ ଖଟୁଆ XWP0007609
ୀ /513995 39 16 623ମେନାରମା ଖଟୁଆ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଖଟୁଆ XWP0633628

ପ ୁ /513996 37 16 624ପକାଶ ରାଉତ ପି ଋଷିରାମ ରାଉତ JTV2430718
ପ ୁ /523997 45 16 625ଦୀନବ ୁ େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV1965458
ୀ /523998 41 16 626ମମତା େଜନା ସା ଦିନବ ୁ େଜନା XWP0345868
ୀ /523999 79 16 627ଉମା ଖଟୁଆ ସା ଶୀଧର ଖଟୁଆ OR/06/043/382340
ୀ /524000 52 16 628କୁ ଳା ଖଟୁଆ ସା ଶୀଧର ଖଟୁଆ XWP1066810
ୀ /524001 43 16 629ମୀରା ଖଟୁଆ ସା ହରିେବାଲ ଖଟୁଆ OR/06/043/382342
ୀ /524002 42 16 630ମିନତି ଖଟୁଆ ସା ମେନାଜ ଖଟୁଆ XWP0209932

ପ ୁ /524003 42 16 631ମେନାଜ ଖଟୁଆ ପି ଶୀଧର ଖଟୁଆ JTV2431401
ପ ୁ /524004 39 16 632କାହନ୍ଚୁରଣ ଖଟୁଆ ପି ଶୀଧର ଖଟୁଆ JTV2431146
ୀ /524005 33 16 633ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ଖଟୁଆ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଖଟୁଆ XWP0589176
ପ ୁ /524006 30 16 634ସାନୁ ଖଟୁଆ ପି ହରିେବାଲ ଖଟୁଆ XWP0210427
ପ ୁ /524007 28 16 635ଟି  ୁଖଟୁଆ ପି ହରିହର ଖଟୁଆ XWP0920843
ୀ /524008 28 16 636ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ସାନୁ ଖଟୁଆ XWP0969626
ପ ୁ /534009 70 16 637ମାଗ ୁେବେହରା ପି ପରୁ ମ େବେହରା OR/06/043/382345
ପ ୁ /534010 46 16 638ସେ ାଷ େବେହରା ପି େକ୍ଷତମଣି େବେହରା XWP0467191
ୀ /534011 38 16 639ପଭାବତୀ େବେହରା ପି ମାଗ ୁେବେହରା XWP0210013
ୀ /534012 35 16 640ପଭାବତୀ େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା XWP0467209
ପ ୁ /544013 60 16 641ବି ୁଚରଣ େବେହରା ପି ଧଳୁ େବେହରା OR/06/043/382351
ପ ୁ /544014 58 16 642ଋଷିନାଥ େବେହରା ପି ଧଳୂ େବେହରା OR/06/043/382352
ୀ /544015 49 16 643ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା OR/06/043/382353
ୀ /544016 48 16 644ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା JTV2300085
ପ ୁ /544017 46 16 645ଭା ର ଚ  େବେହରା ପି ଧଳୂ େବେହରା OR/06/043/382355
ୀ /544018 45 16 646ବାସ ି େବେହରା ସା ଋଷିନାଥ େବେହରା OR/06/043/382354
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ପ ୁ /544019 40 16 647ସେୁନଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2298719
ପ ୁ /544020 40 16 648ଦୀପକ େବେହରା ପି ଧେୂଳଶର େବେହରା JTV1938877
ପ ୁ /544021 38 16 649ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2430775
ପ ୁ /544022 35 16 650ରୁପଶ େବେହରା ପି ଋଷିନାଥ େବେହରା JTV2430734
ପ ୁ /544023 34 16 651ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରୁଷିନାଥ େବେହରା JTV2507846
ୀ /544024 33 16 652ସବିତା େବେହରା ସା ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା XWP0345660

ପ ୁ /544025 31 16 653ରାେଜଶ େବେହରା ପି ଋଷିନାଥ େବେହରା XWP0345652
ୀ /544026 31 16 654ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ସେନଶ କମୁାର େବେହରା XWP0920579

ପ ୁ /544027 23 16 655ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଭା ର ଚ  େବେହରା XWP0862995
ୀ /544028 21 16 656ପିୟ ା େବେହରା ପି ଋଷିନାଥ େବେହରା XWP0971051

ପ ୁ /544029 20 16 657ମେୁକଶ େବେହରା ପି ଭା ର ଚଦ େବେହରା XWP1058643
ୀ /544030 19 16 658କିରଣବାଳା ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି XWP1151216

ପ ୁ /554031 75 16 659କୃ  େବେହରା ପି ବୁଲା େବେହରା OR/06/043/382356
ପ ୁ /554032 41 16 660ମେନାଜ େବେହରା ପି ବିର େବେହରା JTV1612019
ପ ୁ /554033 39 16 661କାଳ ି େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା JTV2430890
ପ ୁ /554034 39 16 662ସ ୟ େବେହରା ପି ବିର କିେଶର େବେହରା JTV1938802
ପ ୁ /554035 37 16 663ବଳଭଦ େବେହରା ପି ବିର କିେଶାର େବେହରା JTV2431484
ପ ୁ /554036 37 16 664ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ବିର କିେଶାର େବେହରା XWP0432054
ୀ /554037 32 16 665ଲିପି େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0210005
ୀ /554038 32 16 666ବିଚିତା େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା XWP1006212
ୀ /554039 29 16 667ର ୀତା େବେହରା ସା ସଂଜୟ େବେହରା XWP1006329

ପ ୁ /554040 29 16 668ସି ାଥର୍  େବେହରା ପି ବିର କିେଶାର େବେହରା XWP0345132
ୀ /554041 25 16 669ଚଂଚଳି େବେହରା ସା ବଳଭଦ େବେହରା XWP1105006
ୀ /564042 54 16 670ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା ବୀରକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/382360
ୀ /574043 50 16 671ଚିତନୀ ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ OR/06/043/382365

ପ ୁ /574044 44 16 672ସନାତନ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ JTV2300218
ପ ୁ /574045 39 16 673ଚ ମଣି ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ JTV2299808
ୀ /574046 36 16 674ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ XWP0210518

ପ ୁ /584047 51 16 675କିେଶାର ଦଳାଇ ପି ଗେଣଶ ଦଳାଇ XWP0808782
ପ ୁ /584048 67 16 676ବି ୁଚରଣ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/043/382368
ପ ୁ /584049 60 16 677ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/043/382370
ୀ /584050 57 16 678କମଳି ଦାସ ସା ବି ୁ ଦାସ OR/06/043/382369
ୀ /584051 45 16 679ପଭାତୀ ଦାସ ସା ବାସେୁଦବ ଦାସ OR/06/043/382371

ପ ୁ /584052 45 16 680ଅନ  ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/043/382372
ୀ /584053 43 16 681ମମତା ଦାସ ସା ଅନ  ଚରଣ ଦାସ JTV2431138

ପ ୁ /584054 39 16 682ବୁ େଦବ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ XWP0007617
ପ ୁ /584055 39 16 683ଯେଶାବ  ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV2298792
ପ ୁ /584056 38 16 684ବଳରାମ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV2431583
ୀ /584057 37 16 685ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା ବୁ  େଦବ ଦାସ XWP0589424
ୀ /584058 36 16 686ଅ ଳି ଦାସ ସା ଯେଶାବ  ଦାସ XWP0728162
ୀ /584059 29 16 687ପିନୁ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ XWP0345157
ପ ୁ /584060 28 16 688ଶୀଧର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ XWP0466714
ପ ୁ /584061 24 16 689ଶବିସ ୁ ର ଦାସ ପି ଅନ  କମୁାର ଦାସ XWP0728113
ପ ୁ /584062 20 16 690ବିଶ୍ଵଭୂଷଣ ଦାସ ପି ଅନ  ଦାସ XWP1058601
ୀ /584063 24 16 691ରିତା ଳି େଜନା ପି ସିବସ ୁ ର ଦାସ XWP1006261

ପ ୁ /594064 70 16 692କା ିର୍କ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/043/382376
ପ ୁ /594065 43 16 693ର ିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଜତନ୍ ାକର େବେହରା JTV2340933
ପ ୁ /594066 42 16 694ବିଭୁତିଭୁଷଣ େବେହରା ପି ଯତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/043/382378
ୀ /594067 41 16 695ବିଦଯ୍ଲୁତା େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା JTV1612027
ୀ /594068 38 16 696ସ ତୁା ରାଣୀ େବେହରା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା XWP0920785
ପ ୁ /594069 34 16 697ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା XWP0668400
ପ ୁ /594070 34 16 698ମ ୁଳି େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା JTV2431005
ୀ /594071 31 16 699ଭାନୁମତୀ େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା XWP0668269
ୀ /594072 21 16 700ସସିୁତା ଦାସ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ଦାସ XWP1151323
ୀ /594073 68 16 701ରାଧା େଦଇ ସା ଯତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/043/382749
ୀ /604074 62 16 702ମାଳତୀ େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/382384
ପ ୁ /604075 54 16 703ରବି  େବେହରା ପି େଧାଇ େବେହରା OR/06/043/382382
ୀ /604076 50 16 704ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା େଗାପାଳ େବେହରା OR/06/043/382392
ପ ୁ /604077 49 16 705େନପାଳ େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା OR/06/043/382393
ପ ୁ /604078 49 16 706ସଧିୁର େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/382390
ପ ୁ /604079 47 16 707ଶତୁଘନ େବେହରା ପି େଧାଇ େବେହରା OR/06/043/382396
ପ ୁ /604080 44 16 708େହମ  କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା JTV2298883
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ପ ୁ /604081 44 16 709ଅେଶାକ େବେହରା ପି ମଷୂୀ େବେହରା OR/06/043/382395
ୀ /604082 43 16 710ଲିଜା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା JTV2300143
ୀ /604083 43 16 711ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େନପାଳ େବେହରା OR/06/043/382394
ୀ /604084 43 16 712ର କୁ୍ତା େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା JTV2300135

ପ ୁ /604085 43 16 713କିେଶାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/382385
ପ ୁ /604086 43 16 714ଅେଲଖ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା XWP0633578
ୀ /604087 43 16 715ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ସଧୁୀର େବେହରା XWP0873679

ପ ୁ /604088 41 16 716ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା JTV2300176
ପ ୁ /604089 40 16 717ଈଶର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/382386
ପ ୁ /604090 40 16 718ଟୁଲୁ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା JTV2298586
ୀ /604091 40 16 719ବିଦୁଲତା େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା XWP0633586
ୀ /604092 40 16 720ରଶିତା େବେହରା ସା ଇଶର େବେହରା JTV1939032

ପ ୁ /604093 39 16 721ଦିଲୀପ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା JTV2298875
ପ ୁ /604094 38 16 722ସ ିପ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା JTV2431419
ୀ /604095 38 16 723ଆରତୀ େବେହରା ସା ଶତୁଘନ େବେହରା XWP0920504
ୀ /604096 37 16 724ମମତା େବେହରା ସା େହମ  କମୁାର େବେହରା XWP0873745

ପ ୁ /604097 35 16 725ପ ାନନ େବେହରା ମା େରବତୀ େବେହରା JTV2430866
ୀ /604098 32 16 726ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଟୁଲୁ େବେହରା XWP0920389

ପ ୁ /604099 31 16 727ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େନପାଳଚ  େବେହରା XWP0210203
ୀ /604100 31 16 728ଶମିର୍ ା େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା XWP0873687
ୀ /604101 30 16 729ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ସ ୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0969550

ପ ୁ /604102 30 16 730େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି େନପାଳ େବେହରା XWP0345413
ୀ /604103 29 16 731େରଣଲୁତା େବେହରା ମା େମାେନାଜ କମୁାର େବେହରା XWP0920793
ୀ /604104 25 16 732ଲୀନା େବେହରା ପି େନପାଳ େବେହରା XWP0728139

ପ ୁ /604105 22 16 733ରାେକଶ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0873596
ପ ୁ /604106 20 16 734ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ପି କିେଶାର େବେହରା XWP1104942
ୀ /604107 19 16 735େଜଯ୍ାତି େବେହରା ମା ବିଦଯ୍ଲୁତା େବେହରା XWP1105071
ୀ /604108 38 16 736ସନୁୀତା ଭ ସା ଦି ିପ୍ କମୁାର େବେହରା XWP0968982
ୀ /614109 72 16 737ର ା େବେହରା ସା ଅ ୁର୍ନୀ େବେହରା OR/06/043/382406

ପ ୁ /614110 67 16 738େଗାବି ଚ  େବେହରା ପି ଦିଜବର େବେହରା XWP1068154
ପ ୁ /614111 64 16 739ଭଜନାନ  େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/382399
ୀ /614112 57 16 740ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଭଜନାନ  େବେହରା OR/06/043/382400

ପ ୁ /614113 54 16 741ରାମଚ  େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନୀ େବେହରା OR/06/043/382407
ୀ /614114 54 16 742ଶା ିଲତା େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା OR/06/043/382404

ପ ୁ /614115 48 16 743ଲକ୍ଷଣଚ  େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନୀ େବେହରା OR/06/043/382411
ୀ /614116 48 16 744େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV2299097

ପ ୁ /614117 45 16 745ବିକମ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି ଚ  େବେହରା JTV2298610
ୀ /614118 45 16 746େପୗ ର୍ମାସୀ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/382408

ପ ୁ /614119 45 16 747ଭରତଚ  େବେହରା ପି ଭାଗଯ୍ଧର େବେହରା OR/06/043/382414
ପ ୁ /614120 43 16 748ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା ପି ଭଜନାନ  େବେହରା JTV1938810
ପ ୁ /614121 43 16 749ବିକମ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା JTV2300168
ପ ୁ /614122 38 16 750ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା JTV2431435
ୀ /614123 36 16 751ସାତୀ େବେହରା ସା ଭରତ ଚ  େବେହରା XWP0728097
ୀ /614124 35 16 752କବିତା େବେହରା ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର େବେହରା XWP0345322
ୀ /614125 35 16 753ଅନିମା େବେହରା ସା ବିକମ େବେହରା XWP0920397

ପ ୁ /614126 33 16 754ସଭୁଜିତ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV2430940
ୀ /614127 28 16 755ରୂବୀ େବେହରା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା XWP1104967
ୀ /614128 26 16 756ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଭରତ ଚ  େବେହରା XWP0728253

ପ ୁ /614129 24 16 757ପସନଜୀତ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ ଚଦ େବେହରା XWP1104900
ୀ /614130 20 16 758ପିଟିଲୀ ା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ ଚଦ େବେହରା XWP1104926
ୀ /614131 45 16 759ଶଭୁଶୀ ଦାଶ ସା ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା XWP0345264
ପ ୁ /624132 74 16 760ପରମାନ  େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/043/382420
ପ ୁ /624133 69 16 761ସେୁର  େବେହରା ପି େବରୖାଗୀ େବେହରା OR/06/043/382422
ୀ /624134 69 16 762େଲାଭା େବେହରା ସା ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା OR/06/043/382419
ୀ /624135 64 16 763ବିଳାସ େବେହରା ସା ପରମାନ  େବେହରା OR/06/043/382421
ପ ୁ /624136 62 16 764ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/043/382424
ୀ /624137 59 16 765ସ  ୁେବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/043/382423
ୀ /624138 55 16 766ସ କୁ୍ତା େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା OR/06/043/382753
ପ ୁ /624139 49 16 767ପକାଶ େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା OR/06/043/382427
ୀ /624140 44 16 768ଅନୀତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/382425
ପ ୁ /624141 42 16 769ସବୁାଷ େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା OR/06/043/382426
ପ ୁ /624142 34 16 770ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା JTV2431013
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ପ ୁ /624143 33 16 771ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା JTV2431021
ୀ /624144 33 16 772କନକା ଳି େବେହରା ସା ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା XWP0994517

ପ ୁ /634145 26 16 773ସଶୁା  କମୁାର େସଠୀ ପି ଶରତ େସଠୀ XWP0728279
ପ ୁ /634146 64 16 774ଶରତ େସଠୀ ପି ଅେଲଖ େସଠୀ OR/06/043/382430
ୀ /634147 59 16 775ବିଳାସ େସଠୀ ସା ଶରତ େସଠୀ OR/06/043/382431

ପ ୁ /644148 62 16 776ଧେୂଳଶର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/382434
ପ ୁ /644149 61 16 777ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଚଇ ଁେବେହରା OR/06/043/382437
ୀ /644150 55 16 778ପମିଳା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା OR/06/043/382440
ୀ /644151 55 16 779ଧନୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/043/382748
ୀ /644152 54 16 780କନିୁ େବେହରା ସା ଧେୁଳଶର େବେହରା OR/06/043/382435

ପ ୁ /644153 44 16 781ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା JTV1938828
ପ ୁ /644154 42 16 782ମାନସ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା JTV2430742
ପ ୁ /644155 39 16 783ତାପସ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା JTV2340958
ୀ /644156 36 16 784ପିୟଦଶ ିର୍ନି େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା JTV2431500

ପ ୁ /644157 35 16 785ଟୁଟୁ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0007633
ୀ /644158 31 16 786ସଭୁଦା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା XWP0209924
ୀ /644159 26 16 787କନକଲତା େବେହରା ସା ତାପସ େବେହରା XWP0589374
ୀ /644160 24 16 788ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ଟୁଟୂ େବେହରା XWP1105113

ପ ୁ /654161 48 16 789ବୁ େଦବ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା OR/06/043/382443
ୀ /654162 45 16 790ସକୁ ଳା େବେହରା ସା ନିଧି େବେହରା XWP0345371

ପ ୁ /654163 42 16 791ନିଧି େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା OR/06/043/382444
ୀ /654164 41 16 792ଭାରତୀ େବେହରା ସା ବୁ େଦବ େବେହରା OR/06/043/382445

ପ ୁ /654165 26 16 793ବବଲୁ େବେହରା ପି ବୁ େଦବ େବେହରା XWP0808634
ପ ୁ /664166 58 16 794ଅନିରୁ  େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା XWP0779314
ପ ୁ /664167 55 16 795େବଣଧୁର େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/043/382452
ପ ୁ /664168 54 16 796କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/043/382450
ୀ /664169 44 16 797ନିରୁପମା େବେହରା ସା କାହନ୍  ୁେବେହରା OR/06/043/382451
ୀ /664170 44 16 798ଲତା େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା OR/06/043/382453
ୀ /664171 30 16 799କବିତା େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା XWP0589614

ପ ୁ /664172 29 16 800ଗରୁୁେଦବ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା XWP0589580
ପ ୁ /664173 26 16 801ସନାତନ େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା XWP1058619
ୀ /664174 19 16 802ତମନନ୍ା େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା XWP1065028

ପ ୁ /674175 33 16 803ପଦୀପ କମୁାର ବିହାରୀ ପି େଗୗରା  ବିହାରୀ XWP0667865
ୀ /674176 23 16 804ସାସୀତା ବିହାରୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବିହାରୀ XWP1105097
ୀ /674177 44 16 805ସଜୁତା ଦଳାଇ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦଳାଇ XWP0007641

ପ ୁ /674178 24 16 806ଅନିଲ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ଦେଳଇ XWP0808659
ପ ୁ /674179 49 16 807ଗ ାଧର ଦେଳଇ ପି କି ର୍ନ ଦେଳଇ OR/06/043/382461
ୀ /674180 45 16 808ସବିତା ଦେଳଇ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ଦେଳଇ XWP0808840
ୀ /674181 43 16 809ରଜନୀ ଦେଳଇ ସା ଗ ାଧର ଦେଳଇ OR/06/043/382464

ପ ୁ /674182 42 16 810ସଦୁଶର୍ନ ଦେଳଇ ପି କି ର୍ନ ଦେଳଇ OR/06/043/382463
ୀ /674183 42 16 811ସମିୁତା ଦେଳଇ ପି କୀ ର୍ନ ଦେଳଇ XWP0668046
ୀ /674184 42 16 812ପଭାତୀ ଦେଳଇ ସା େଗୗତମ ଦେଳଇ JTV2299394

ପ ୁ /674185 39 16 813େଗୗ ମ ଦେଳଇ ପି ମେହଶର େବେହରା XWP0667741
ପ ୁ /674186 26 16 814ସନୁୀଳ କମୁାର ଦେଲଇ ପି ଗଂଗାଧର ଦେଲଇ XWP1006105
ପ ୁ /674187 22 16 815ସସୁୀଳ ଦେଲଇ ପି ଭାଗ୍ଯଧର ଦେଲଇ XWP0968974
ୀ /684188 36 16 816ସଜୁାତା ଦଳାଇ ପି ବସ  ଦଳାଇ XWP0209981
ୀ /684189 65 16 817ବସ  ଦେଳଇ ସା ପା ବ ଦେଳଇ OR/06/043/382466
ୀ /684190 38 16 818ବନିତା ଦେଳଇ ପି ପା ବ ଦେଳଇ JTV2431161

ପ ୁ /694191 52 16 819ଗିରିଧାରୀ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା OR/06/043/382474
ୀ /694192 50 16 820ନିଶା େବେହରା ସା େଫୗଦାରୀ େବେହରା OR/06/043/382472
ପ ୁ /694193 44 16 821ବିେଘନ୍ଶର େବେହରା ପି ଜମିଦାରୀ େବେହରା OR/06/043/382477
ୀ /694194 44 16 822ନିରୁପମା େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା JTV1938851
ୀ /694195 44 16 823ବୁଢିଆ େବେହରା ସା ଗିରିଧାରୀ େବେହରା OR/06/043/382475
ପ ୁ /694196 44 16 824ଶୀଧର େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା XWP0633594
ପ ୁ /694197 43 16 825ରେମଶ େବେହରା ପି େଫୗଦାରୀ େବେହରା OR/06/043/382480
ପ ୁ /694198 43 16 826ସେୁରଶ େବେହରା ପି େଫୗଦାରୀ େବେହରା JTV2299238
ୀ /694199 43 16 827ନିରୁପମା େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା XWP0808576
ପ ୁ /694200 42 16 828ଡାେ ଶର େବେହରା ପି ଜମିଦରୀ େବେହରା JTV2298560
ପ ୁ /694201 42 16 829କା ିର୍କ େବେହରା ପି େଫୗଦାରୀ େବେହରା OR/06/043/382476
ପ ୁ /694202 40 16 830ଗେଣଶ େବେହରା ପି େଫୗଦାରୀ େବେହରା OR/06/043/382478
ୀ /694203 40 16 831ର  ୁେବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା JTV2431450
ୀ /694204 37 16 832ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା JTV2431492
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ୀ /694205 36 16 833ରୁବି େବେହରା ସା ବିେଘନ୍ଶର େବେହରା XWP0873786
ୀ /694206 31 16 834ସରସତୀ େବେହରା ସା ସେୁରଶ େବେହରା XWP0808592
ୀ /694207 30 16 835ରୁନୁ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା XWP0808873
ୀ /694208 30 16 836ଦୀପିକା େବେହରା ସା ଡାେ ଶର େବେହରା XWP1065192
ୀ /694209 23 16 837ନିତୁ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା XWP0873703

ପ ୁ /694210 20 16 838ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା XWP1104884
ପ ୁ /704211 44 16 839ପେମାଦ ରାଉତ ପି ଚଇ ଁରାଉତ OR/06/043/382483
ୀ /704212 42 16 840ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ପେମାଦ ରାଉତ JTV2431229

ପ ୁ /704213 40 16 841େଗାବି  ରାଉତ ପି ଚଇ ଁରାଉତ OR/06/043/382484
ପ ୁ /704214 40 16 842େଗାପାଳ ରାଉତ ମା ଚ ାେଦଇ ରାଉତ JTV2431096
ପ ୁ /704215 32 16 843ବାପିନା ରାଉତ ପି ପେମାଦ ରାଉତ XWP0209742
ୀ /704216 38 16 844ସବିତା ରାଉତ ସା େଗାବି  ରାଉତ XWP0557322

ପ ୁ /714217 41 16 845ପତାପ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ JTV2431377
ପ ୁ /714218 62 16 846ମ ୁଳି ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ OR/06/043/382485
ୀ /714219 55 16 847ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ରାଉତ ସା ମ ୁଳି ରାଉତ OR/06/043/382486

ପ ୁ /714220 39 16 848ମାନସ ରାଉତ ପି ମ ୁଳି ରାଉତ JTV2299881
ୀ /714221 45 16 849ଆରତୀ ରାଉତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ XWP0589234

ପ ୁ /714222 39 16 850ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ମ ୁଳି ରାଉତ OR/06/043/382488
ୀ /714223 38 16 851ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ଲଲାେଟ ୁ େକଶରୀ ସାଇଁ JTV1965508

ପ ୁ /724224 55 16 852ମାଗଣିୁ ବିଶାଳ ପି େଲାକନାଥ ବିଶାଳ OR/06/043/382489
ୀ /724225 27 16 853ସଜୁାତା ବିଶାଳ ପି ମାଗଣୁୀ ବିଶାଳ XWP0728543
ୀ /734226 48 16 854ଅ ର୍ ପତାପ ସିଂହ . ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ JTV1612084

ପ ୁ /734227 79 16 855ଅଚଯ୍ତୁାନ  ସାଇଁ ପି ନୀଳକ  ସାଇଁ OR/06/043/382493
ୀ /734228 78 16 856ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ଅେଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/382492
ୀ /734229 71 16 857ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଅନ  ସାଇଁ OR/06/043/382496
ୀ /734230 70 16 858ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାଇଁ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ସାଇଁ OR/06/043/382494

ପ ୁ /734231 67 16 859ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୀଳକ  ସାଇଁ OR/06/043/382497
ୀ /734232 64 16 860ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଅଜୟ ସାଇଁ OR/06/043/382498

ପ ୁ /734233 55 16 861ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାଇଁ XWP1066935
ପ ୁ /734234 52 16 862ଯଯାତୀ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/382501
ପ ୁ /734235 49 16 863ସ ିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/382510
ପ ୁ /734236 48 16 864ସମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅନ  ସାଇଁ OR/06/043/382511
ପ ୁ /734237 48 16 865ମାନସ ର ନ ସାଇଁ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ସାଇଁ OR/06/043/382508
ୀ /734238 46 16 866ସସିତା ସାଇଁ ସା ଯଯାତୀ େକଶରୀ ସାଇଁ JTV1965441

ପ ୁ /734239 46 16 867ହିରଣଯ୍ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/382505
ପ ୁ /734240 43 16 868ଲଲାେଟ ୁ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/382502
ୀ /734241 43 16 869େମନକା ସାଇଁ ସା ସ ିପ ସାଇଁ JTV2299865

ପ ୁ /734242 43 16 870ମା ାତା େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0535898
ୀ /734243 42 16 871କ ରୁୀ ସାଇଁ ସା ସମିତ୍ କମୁାର ସାଇଁ XWP0209775
ୀ /734244 40 16 872ଅନସୟୂା ସାଇଁ ସା ମା ାତା େକଶରୀ ସାଇଁ XWP0467357
ୀ /734245 39 16 873ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା ମାନସ ର ନ ସାଇଁ XWP0345926
ପ ୁ /734246 38 16 874ଅଭିେଷକ ସାଇଁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ JTV2299873
ୀ /734247 32 16 875ଅନନ୍ଦା ସାଇଁ ସା ହିରଣଯ୍େକଶରୀ ସାଇଁ XWP0467076
ୀ /744248 59 16 876ଆଭାରାଣି ସାଇଁ ସା ଅଭୟ ସାଇଁ OR/06/043/382415
ୀ /744249 32 16 877ଅଲିଳା ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0115410

ପ ୁ /744250 30 16 878ଆଶଷି କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0317024
ୀ /744251 27 16 879ଅସିମା ସାଇଁ ପି ଅଭୟ ସାଇଁ XWP0467050
ୀ /754252 62 16 880କସୁମୁ ରାଉତ ସା ପରମାନ  ରାଉତ OR/06/043/382517

ପ ୁ /754253 46 16 881ବାଟୁ ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ OR/06/043/382518
ୀ /754254 44 16 882ଜାନକୀ ରାଉତ ସା ବାଟୁ ରାଉତ OR/06/043/382521
ୀ /754255 39 16 883କନକଲତା ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ JTV2299667
ୀ /754256 31 16 884ପି ି  ରାଉତ ପି ବାଟୁ ରାଉତ XWP0210138
ୀ /754257 30 16 885ରି ି  ରାଉତ ପି ବାଟୁ ରାଉତ XWP0210385
ପ ୁ /754258 28 16 886ରାେଜଶ ରାଉତ ପି ବାଟୁ ରାଉତ XWP0345421
ୀ /754259 27 16 887ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ପି ବାଟୁ ରାଉତ XWP0667345
ପ ୁ /764260 54 16 888ଜୟ  ରାଉତ ପି ଧରଣୀ ଧର ରାଉତ XWP0668152
ୀ /764261 49 16 889ଶକୁ ଳା ରାଉତ ସା ଜୟ  ରାଉତ XWP0668079
ୀ /764262 28 16 890େସାନାଲି ରାଉତ ପି ଜୟ  ରାଉତ XWP0667881
ୀ /764263 26 16 891ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ବାପିନା ରାଉତ XWP0667873
ୀ /764264 65 16 892ଉଷାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଆ ର୍ତାଣ ସାଇଁ OR/06/043/382523
ପ ୁ /764265 46 16 893ପ ାନନ ସାଇଁ ପି ଆ ର୍ତାଣ ସାଇଁ JTV2340891
ୀ /764266 43 16 894ମୀନତୀ ସାଇଁ ପି ଆ ର୍ତାଣ ସାଇଁ JTV2298552
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ୀ /764267 41 16 895ପଣତୀ ସାଇଁ ସା ପ ାନନ ସାଇଁ JTV2508109
ୀ /774268 43 16 896ନିମର୍ଳା େମନାପତି ସା େହମ  େମନାପତି XWP0557348

ପ ୁ /774269 35 16 897ଚ ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ନେର  କମୁାର ରାଉତ XWP0115329
ପ ୁ /774270 57 16 898ସକୁା  େସନାପତି ପି ଦିଜବର େସନାପତି OR/06/043/382526
ପ ୁ /774271 55 16 899ବସେୁଦବ େସନାପତି ପି ଦିଜବର େସନାପତି OR/06/043/382528
ୀ /774272 48 16 900ସ ୁ ରୀ େସନାପତି ସା ସକୁା  େସନାପତି OR/06/043/382527

ପ ୁ /774273 47 16 901େହମ  େସନାପତି ପି ଦିଜବର େସନାପତି OR/06/043/382530
ପ ୁ /774274 45 16 902ପଶା  େସନାପତି ପି ଦିଜବର େସନାପତି JTV2299857
ୀ /774275 44 16 903ବାସ ି େସନାପତି ସା ବସ  େସନାପତି OR/06/043/382529

ପ ୁ /774276 44 16 904ସଶୁା  େସନାପତି ପି ଦିଜବର େସନାପତି JTV2299170
ୀ /774277 38 16 905ନିରୁପମା େସନାପତି ସା ପଶା  େସନାପତି XWP1006204

ପ ୁ /774278 37 16 906ଅନିଲ କମୁାର େସନାପତି ପି ଶକୁେଦବ େସନାପତି XWP0129775
ୀ /774279 35 16 907ଖସୁବୁରାଣୀ େସନାପତି ସା ସଶୁାଂତ େସନାପତି XWP1006196

ପ ୁ /774280 34 16 908ସନିୁଲ କମୁାର େସନାପତି ପି ସକୁା  େସନାପତି XWP0281063
ୀ /774281 27 16 909ଯାଜ୍ଞେସନୀ େସନାପତି ସା ଅନିଲ େସନାପତି XWP0668145
ୀ /774282 27 16 910ର ଲୁତା େସନାପତି ସା ଋଷିେକଶ େସନାପତି XWP0873570

ପ ୁ /774283 26 16 911କମେଳଶ େସନାପତି ପି ବାସେୁଦବ େସନାପତି XWP0589432
ପ ୁ /774284 24 16 912ଶସିୁଲ େସନାପତି ପି େହମ  େସନାପତି XWP0862946
ପ ୁ /784285 90 16 913ଭା ର େସନାପତି ପି େଧାଇ େସନାପତି OR/06/043/382533
ୀ /784286 70 16 914ବାଉରୀ େସନାପତି ସା ଭା ର େସନାପତି OR/06/043/382534
ୀ /784287 57 16 915ବସ  େସନାପତି ସା ପଭାକର େସନାପତି OR/06/043/382537
ୀ /784288 48 16 916ଭାରତୀ େସନାପତି ସା ଜିେତ  େସନାପତି JTV2431369

ପ ୁ /784289 47 16 917ଜିେତ  େସନାପତି ପି ପଭାକର େସନାପତି OR/06/043/383229
ପ ୁ /784290 32 16 918େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ େସନାପତି ମା ବସ  େସନାପତି JTV2507762
ୀ /784291 32 16 919ରଶିତା େସନାପତି ସା େଜଯ୍ାତିର ନ େସନାପତି XWP0210278

ପ ୁ /784292 23 16 920ଲୁଲୁ େସନାପତି ପି ଜିେତଂଦ େସନାପତି XWP0873760
ୀ /794293 83 16 921ରଜନୀ ବାରିକ ସା ରାଜକିେଶାର ବାରିକ XWP0557397

ପ ୁ /794294 47 16 922ଯେଶାବ  ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/382541
ପ ୁ /794295 44 16 923ଜଳଧର ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/382542
ୀ /794296 38 16 924ଭାରତୀ ବାରିକ ସା ଯେଶାବ  ବାରିକ XWP0557371
ୀ /794297 34 16 925ଲାବଣଯ୍ ବାରିକ ସା ଜଳଧର ବାରିକ XWP0557363

ପ ୁ /804298 64 16 926ମାଧବ ରାଉତ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉତ OR/06/043/382544
ୀ /804299 54 16 927କମଳା ରାଉତ ସା ମାଧବ ରାଉତ OR/06/043/382545

ପ ୁ /804300 43 16 928ଅେଶାକ ରାଉତ ପି ମାଧବ ରାଉତ JTV2298545
ପ ୁ /804301 40 16 929ମାୟାଧର ରାଉତ ପି ମାଧବ ରାଉତ JTV2298537
ପ ୁ /804302 39 16 930େରାହିତ୍ କମୁାର େସନାପତି ପି କୃ  େସନାପତି JTV2559953
ୀ /804303 36 16 931ଗୀତା ଳୀ େସନାପତି ସା େରାହିତ୍ କମୁାର େସନାପତି XWP0467035
ୀ /814304 57 16 932ସଶୁା ୀ େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା XWP1151448
ୀ /814305 35 16 933େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବେହରା ପି ସଂଜୟ ବୀହରା XWP1151463

ପ ୁ /814306 33 16 934ସଂଜୟ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା XWP1151455
ପ ୁ /814307 85 16 935ହେରକୃ  େସନାପତି ପି େଗାପି େସନାପତି OR/06/043/382546
ୀ /814308 70 16 936ପଦାବତୀ େସନାପତି ସା ହେରକୃ  େସନାପତି OR/06/043/382547

ପ ୁ /814309 53 16 937ବିଶର ନ େସନାପତି ପି ହେରକୃ  େସନାପତି OR/06/043/382551
ୀ /814310 50 16 938କନକଲତା େସନାପତି ସା ବିଶର ନ େସନାପତି JTV2299485

ପ ୁ /814311 48 16 939ବାବାଜୀ େସନାପତି ପି କଶୁ େସନାପତି OR/06/043/382548
ପ ୁ /814312 44 16 940ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େସନାପତି ପି କଶୁ େସନାପତି OR/06/043/382549
ପ ୁ /814313 43 16 941ଅଭୟ େସନାପତି ପି କଶୁ େସନାପତି JTV2300184
ୀ /814314 43 16 942କବିତା େସନାପତି ସା ଅଜୁର୍ ନ େସନାପତି XWP0808857

ପ ୁ /814315 42 16 943ଅ ୁର୍ନ େସନାପତି ପି ହେରକୃ  େସନାପତି OR/06/043/382796
ୀ /814316 42 16 944ପମିଳା େସନାପତି ସା ବାବାଜୀ େସନାପତି JTV2299766
ପ ୁ /814317 40 16 945ଭଜମନ େସନାପତି ପି ହେରକୃ  େସନାପତି OR/06/043/382554
ୀ /814318 39 16 946ସସିତା େସନାପତି ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େସନାପତି JTV2507911
ୀ /814319 36 16 947ଆେଲାକ ଛାୟା େସନାପତି ସା ଭଜମନ େସନାପତି XWP0808584
ୀ /814320 34 16 948ପାବର୍ ତୀ େସନାପତି ସା ଅଭୟ େସନାପତି XWP0466789
ପ ୁ /814321 23 16 949ରାେଜଶ େସନାପତି ପି ବାବାଜୀ େସନାପତି XWP0808675
ପ ୁ /824322 60 16 950ବୁ େଦବ େସନାପତି ପି ଅେଲଖ େସନାପତି OR/06/043/382556
ୀ /824323 55 16 951ସ କୁ୍ତା େସନାପତି ସା ବୁ େଦବ େସନାପତି OR/06/043/382557
ୀ /824324 33 16 952ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସନାପତି ପି ବୁ େଦବ େସନାପତି XWP0210104
ପ ୁ /824325 23 16 953ସିବୁନ କମୁାର େସନାପତି ପି ବୁଧେଦବ େସନାପତି XWP0998666
ପ ୁ /834326 80 16 954ଦୀନବ ୁ େସନାପତି ପି କା ାଳି େସନାପତି OR/06/043/382558
ପ ୁ /834327 45 16 955ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଦୀନବ ୁ େସନାପତି OR/06/043/382560
ୀ /834328 41 16 956ଦୀପିକା େସନାପତି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି XWP0210096
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ପ ୁ /844329 70 16 957ପଫଲୁ େସନାପତି ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େସନାପତି OR/06/043/382561
ୀ /844330 70 16 958କ୍ଷୀର େସନାପତି ସା ପଫଲୁ େସନାପତି OR/06/043/382562
ୀ /844331 70 16 959ମାଳତୀ େସନାପତି ସା ଶ ର େସନାପତି OR/06/043/382567

ପ ୁ /844332 48 16 960ବାବୁଲି େସନାପତି ପି ପଫଲୁ େସନାପତି OR/06/043/382563
ୀ /844333 46 16 961ବନପିୟା େସନାପତି ସା ବାବୁଲି େସନାପତି JTV2300044

ପ ୁ /844334 41 16 962ରବି  େସନାପତି ପି ପଫଲୁ େସନାପତି OR/06/043/382565
ୀ /844335 39 16 963ସତିୃଶୀ େସନାପତି ସା ରବି  େସନାପତି XWP0557405
ୀ /844336 33 16 964ମିଲି େସନାପତି ସା ୰ମିହିର େସନାପତି XWP0668004
ୀ /844337 31 16 965ମମତା େସନାପତି ସା ସମୀର େସନାପତି XWP0668186

ପ ୁ /844338 21 16 966ବିଶ।ଲ େସନାପତି ପି ବାବୁଲି େସନାପତି XWP0998658
ୀ /854339 37 16 967କ ନା େବେହରା ସା କାଳ ି େବେହରା KLX5161211
ୀ /854340 68 16 968ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା ବି ୁ ପରିଡା OR/06/043/382573

ପ ୁ /854341 58 16 969କୃ ଚ  ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/382574
ୀ /854342 54 16 970େହମଲତା ପରିଡା ସା କୃ  ପରିଡା OR/06/043/382575
ୀ /854343 52 16 971ସ ର୍ଲତା ପରିଡା ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ପରିଡା JTV2298818

ପ ୁ /854344 52 16 972ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ପରିଡା JTV2507960
ୀ /854345 50 16 973ସାବିତୀ ପରିଡା ସା ବଂଶୀଧର ପରିଡା OR/06/043/382576
ୀ /854346 49 16 974ଝରଣା ପରିଡା ସା ବଜବ ୁ ପରିଡା JTV2298800

ପ ୁ /854347 48 16 975ସନାତନ ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/382582
ପ ୁ /854348 47 16 976କାହନ୍ଚୁରଣ ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/382579
ୀ /854349 46 16 977ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା OR/06/043/382751
ୀ /854350 45 16 978ମୀନାକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ସନାତନ ପରିଡା JTV2298602
ୀ /854351 45 16 979େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପରିଡା ସା େବଣଧୁର ପରିଡା OR/06/043/382578

ପ ୁ /854352 45 16 980ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ  ଚ  ପରିଡା JTV2299964
ପ ୁ /854353 43 16 981ବଜବ ୁ ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/382581
ପ ୁ /854354 36 16 982ପ ଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ବଂଶୀଧର ପରିଡା XWP0210542
ୀ /854355 36 16 983ରୂପଶୀ ପରିଡା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା JTV2507978

ପ ୁ /854356 35 16 984ସେରାଜ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV2507929
ପ ୁ /854357 35 16 985ଫିେରାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା JTV2507861
ପ ୁ /854358 34 16 986ନୀେରାଜ ପରିଡା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା JTV2507994
ୀ /854359 33 16 987ମଧସିୁତା ପରିଡ଼ା ସା ଫିେରାଜ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP1006246
ୀ /854360 32 16 988ପେ ଇ ପରିଡା ସା ସେରାଜ ପରିଡା XWP0728410

ପ ୁ /854361 30 16 989ଧିେରାଜ ପରିଡା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା XWP0209783
ୀ /854362 30 16 990ଧରିତୀ ପରିଡ଼ା ସା ପ ଜ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP1006238

ପ ୁ /854363 27 16 991ରଜତ କମୁାର ପରିଡା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା XWP0571513
ପ ୁ /854364 25 16 992ସରୁଜ ପରିଡ଼ା ପି କଁାହୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା XWP1006071
ୀ /854365 32 16 993ଅନନ୍ିଜିତା େସନାପତି ପି ଲି ରାଜ େସନାପତି XWP0115428
ୀ /864366 70 16 994ପମିଳା େସନାପତି ସା େଗାେଲଖ େସନାପତି OR/06/043/382585

ପ ୁ /864367 63 16 995େଗାେଲଖ େସନାପତି ପି ଚଇ ଁେସନାପତି OR/06/043/382584
ପ ୁ /864368 60 16 996େତୖେଲାକଯ୍ େସନାପତି ପି ଚଇଁ େସନାପତି OR/06/043/382586
ୀ /864369 56 16 997ଚାରୁଲତା େସନାପତି ସା େତୖେଲାକଯ୍ େସନାପତି OR/06/043/382587
ୀ /864370 39 16 998ସସିତା େସନାପତି ପି େତୖେଲାକଯ୍ େସନାପତି JTV2299774

ପ ୁ /864371 33 16 999େସୗମଯ୍ର ନ େସନାପତି ପି େଗାଲଖ େସନାପତି XWP0115295
ପ ୁ /864372 29 16 1000ମେନାର ନ େସନାପତି ପି େତୖେଲାକଯ୍ େସନାପତି XWP0345751
ପ ୁ /874373 65 16 1001ଲି ରାଜ େସନାପତି ପି ମହୀ େସନାପତି OR/06/043/382590
ୀ /874374 60 16 1002େଲାଭାବତୀ େସନାପତି ସା ଲି ରାଜ େସନାପତି OR/06/043/382591

ପ ୁ /874375 59 16 1003େଦବରାଜ େସନାପତି ପି ମହୀ େସନାପତି OR/06/043/382592
ୀ /874376 49 16 1004ଲତା େସନାପତି ସା େଦବରାଜ େସନାପତି OR/06/043/382593

ପ ୁ /874377 39 16 1005ଅନାଦି ଚରଣ େସନାପତି ପି ଲି ରାଜ େସନାପତି OR/06/043/382595
ୀ /874378 39 16 1006ଗୀତା ଳୀ େସନାପତି ସା ଅନାଦି ଚରଣ େସନାପତି XWP0467233
ପ ୁ /874379 33 16 1007ଅତିସ୍ କମୁାର େସନାପତି ପି େଦବରାଜ େସନାପତି JTV2507937
ୀ /874380 30 16 1008ଅପ ର୍ା େସନାପତି ପି େଦବରାଜ େସନାପତି XWP0210088
ପ ୁ /874381 30 16 1009ଅମିତ୍ କମୁାର େସନାପତି ପି େଦବରାଜ େସନାପତି XWP0210294
ୀ /884382 34 16 1010ମ ାକିନୀ ପଧାନ ସା ସକୁା  ଚରଣ ରାଉତ XWP0944835
ୀ /884383 67 16 1011େପମଲତା ରାଉତ ସା ଗେଜ  ରାଉତ OR/06/043/382601
ପ ୁ /884384 65 16 1012ବନମାଳି ରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ OR/06/043/382597
ପ ୁ /884385 56 16 1013ବାନାମର ରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ OR/06/043/382599
ୀ /884386 55 16 1014ଉଷା ରାଉତ ସା ବନମାଳି ରାଉତ OR/06/043/382598
ୀ /884387 50 16 1015ହଷର୍ମଣି ରାଉତ ସା ବାନାମର ରାଉତ OR/06/043/382600
ପ ୁ /884388 49 16 1016ମରୁଲୀଧର ରାଉତ ପି ଗେଜ  ରାଉତ OR/06/043/382602
ପ ୁ /884389 42 16 1017ବସ  କମୁାର ରାଉତ ପି ବନମାଳି ରାଉତ JTV2298982
ୀ /884390 40 16 1018ମ  ୁରାଉତ ସା ମରୁଲୀ ରାଉତ OR/06/043/382603
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ପ ୁ /884391 38 16 1019ସକୁା  ଚରଣ ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ JTV2299279
ୀ /884392 22 16 1020ମନସୀତା ରାଉତ ପି ମରୁଲୀଧର ରାଉତ XWP0957597

ପ ୁ /884393 35 16 1021ସଶୁା  ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ JTV2507879
ପ ୁ /884394 35 16 1022ପଶା  କମୁାର ରାଉତ ପି ବନମାଳୀ ରାଉତ JTV2508000
ୀ /884395 35 16 1023ଲିପି ରାଉତ ସା ବସ କମୁାର ରାଉତ XWP0007674
ୀ /884396 29 16 1024ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତ XWP0345298

ପ ୁ /894397 67 16 1025ଝୁଲ େସନାପତି ପି ଧରମ ୁେସନାପତି OR/06/043/382605
ୀ /894398 62 16 1026ର ା େସନାପତି ସା ଝୁଲ େସନାପତି OR/06/043/382606

ପ ୁ /894399 60 16 1027ନୀଳମଣି େସନାପତି ପି ଧରମ ୁେସନାପତି OR/06/043/382607
ୀ /894400 54 16 1028ସଖି େସନାପତି ସା ନୀଳମଣି େସନାପତି OR/06/043/382608

ପ ୁ /894401 44 16 1029ଅେଶାକ େସନାପତି ପି ନୀଳମଣି େସନାପତି JTV2299196
ପ ୁ /894402 44 16 1030ପକାଶ େସନାପତି ପି ଝୁଲ େସନାପତି OR/06/043/382609
ପ ୁ /894403 42 16 1031ବିକାଶ େସନାପତି ପି ଝୁଲ େସନାପତି OR/06/043/382610
ୀ /894404 41 16 1032ହୀନା େସନାପତି ସା ପକାଶ େସନାପତି JTV2299311

ପ ୁ /894405 40 16 1033ଅଜିତ୍ କମୁାର େସନାପତି ପି ନୀଳମଣି େସନାପତି JTV2298917
ୀ /894406 40 16 1034ସକୁନଯ୍ା େସନାପତି ସା ବିକାଶ େସନାପତି XWP0007955
ୀ /894407 36 16 1035ଶସିତା େସନାପତି ସା ଅେଶାକ େସନାପତି XWP0668012
ୀ /894408 28 16 1036ସରସତୀ େସନାପତି ସା ଅଜିତ୍ େସନାପତି XWP0668020

ପ ୁ /894409 22 16 1037ସେ ାଷ େସନାପତି ପି ପକାଶ େସନାପତି XWP0957647
ୀ /904410 44 16 1038ଆରତୀ ରାଉତ ସା ଶ ର ରାଉତ XWP0317040
ୀ /904411 40 16 1039ପପିତା ରାଉତ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ XWP0317032

ପ ୁ /904412 60 16 1040ଭରତ େସନାପତି ପି ପରି େସନାପତି OR/06/043/382620
ପ ୁ /904413 54 16 1041େଗାବି  େସନାପତି ପି ପରି େସନାପତି OR/06/043/382622
ୀ /904414 54 16 1042େରଖା େସନାପତି ସା ରାମଚ  େସନାପତି OR/06/043/382619
ୀ /904415 52 16 1043େସୗରୀ େସନାପତି ସା ଭରତ େସନାପତି OR/06/043/382621
ୀ /904416 50 16 1044କୁ ି େସନାପତି ସା େଗାବି  େସନାପତି OR/06/043/382623

ପ ୁ /904417 46 16 1045ଅନ  ଚରଣ େସନାପତି ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େସନାପତି OR/06/043/382614
ପ ୁ /904418 42 16 1046ସମୀର େସନାପତି ପି ଶ ର େସନାପତି XWP0129783
ପ ୁ /904419 40 16 1047ଦଶରଥ େସନାପତି ପି େଗାବି  ଚ  େସନାପତି JTV2298651
ୀ /904420 39 16 1048ସୀମା େସନାପତି ସା ଅନ  ଚରଣ େସନାପତି XWP0667691

ପ ୁ /904421 38 16 1049ନବଘନ େସନାପତି ପି ରାମଚ  େସନାପତି JTV2299998
ପ ୁ /904422 38 16 1050ରବି  େସନାପତି ପି ଦୁଃଖା େସନାପତି XWP0557421
ପ ୁ /904423 37 16 1051ଶବି େସନାପତି ପି ରାମଚ  େସନାପତି XWP0007971
ପ ୁ /904424 36 16 1052ଜଗନନ୍ାଥ େସନାପତି ପି େଗାବି  ଚ  େସନାପତି XWP0667857
ପ ୁ /904425 36 16 1053ଜଗନନ୍ାଥ େସନାପତି ପି େଗାବି  େସନାପତି JTV1952753
ୀ /904426 28 16 1054ସ ର୍ଲତା େସନାପତି ସା ନବଘନ େସନାପତି XWP0668129
ୀ /904427 22 16 1055ଚିନୟୀ େସନାପତି ସା ଶବି େସନାପତି XWP0999243

ପ ୁ /914428 52 16 1056ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ OR/06/043/382627
ପ ୁ /914429 58 16 1057ଶ ର ରାଉତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ OR/06/043/382626
ୀ /914430 23 16 1058ସାତିଶୀ ରାଉତ ପି ଶ ର ରାଉତ XWP0920405
ୀ /914431 21 16 1059ସଶୁୀ ଅନ୍ଯସୁା ରାଉତ ପି ଶ ର ରାଉତ XWP0920413
ୀ /924432 62 16 1060ସାବିତୀ େବେହରା ସା ବୁଲା େବେହରା OR/06/043/382630

ପ ୁ /924433 55 16 1061ଧରଣୀ ସାସମଲ ପି ଧବୃଚରଣ ସାସମଲ XWP0633602
ୀ /924434 50 16 1062ସ ଲୁତା ସାସମଲ ସା ଧରଣୀ ସାସମଲ XWP0633610

ପ ୁ /934435 72 16 1063କ ରୁୀ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନୀ େବେହରା OR/06/043/382632
ୀ /934436 70 16 1064ଟୁକନୁୀ େବେହରା ସା କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/043/382633

ପ ୁ /934437 62 16 1065ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନୀ େବେହରା OR/06/043/382636
ୀ /934438 52 16 1066େଶତସିନି େବେହରା ସା ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା OR/06/043/382637

ପ ୁ /934439 52 16 1067ଟୁନା େବେହରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା JTV1935923
ୀ /934440 45 16 1068େଖାଲଣା େବେହରା ସା ପବିତ େବେହରା JTV2299527
ପ ୁ /934441 43 16 1069ବାଦଲ କମୁାର େବେହରା ପି କ ରୁୀ ଚରଣ େବେହରା JTV2299733
ପ ୁ /934442 42 16 1070ପବିତ େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା OR/06/043/382634
ପ ୁ /934443 41 16 1071ମନୁା କମୁାର େବେହରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା JTV2299717
ପ ୁ /934444 41 16 1072ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ବାଉରୀ ବ ୁ େବେହରା JTV2299204
ପ ୁ /934445 41 16 1073ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା JTV2299436
ପ ୁ /934446 40 16 1074ପଶନନ୍ େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା OR/06/043/382635
ୀ /934447 39 16 1075ସୀତାରାଣୀ େବେହରା ସା ପସନନ୍ େବେହରା XWP0727982
ୀ /934448 37 16 1076କମଳି େବେହରା ସା ଟୁନା େବେହରା XWP0115303
ପ ୁ /934449 36 16 1077ସନୁାକର େବେହରା ପି ବାଉରିବ ୁ େବେହରା JTV1952761
ୀ /934450 33 16 1078ଲିଲି େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା XWP0345835
ପ ୁ /934451 32 16 1079ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା XWP0209650
ୀ /934452 31 16 1080ନିଳିମା ପିୟଦଶ ିର୍ନି େବେହରା ସା ମନୁା କମୁାର େବେହରା XWP0345579
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ୀ /934453 29 16 1081ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା XWP0728436
ୀ /934454 28 16 1082ସାଗତିକା େବେହରା ସା ବାଦଲ କମୁାର େବେହରା XWP0345074
ୀ /934455 25 16 1083ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ସନୁାକର େବେହରା XWP0944868

ପ ୁ /944456 67 16 1084ଚନାରି ରାଉତ ପି େବୖକୁ  ରାଉତ OR/06/043/382642
ପ ୁ /944457 50 16 1085ଯଗୁଳ ରାଉତ ପି ହଜାରି ରାଉତ OR/06/043/382640
ପ ୁ /944458 50 16 1086ପଦୀପ ରାଉତ ପି ହଜାରି ରାଉତ OR/06/043/382641
ପ ୁ /944459 40 16 1087ମ  ୁରାଉତ ପି ଚନାରି ରାଉତ JTV2299709
ୀ /944460 43 16 1088ସବିତା ରାଉତ ସା ଯଗୁଳ ରାଉତ XWP0557454

ପ ୁ /944461 40 16 1089ଟିଟୁ ରାଉତ ପି ଚିେର  ରାଉତ OR/06/043/382644
ୀ /944462 38 16 1090ବିମଳା ରାଉତ ସା ଟିଟୁ ରାଉତ XWP0557439
ୀ /954463 82 16 1091େଶୖଳବାଳା ରାଉତ ସା ନଟବର ରାଉତ OR/06/043/382645

ପ ୁ /954464 67 16 1092ଚତୁଭୁର୍ ଜ ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ OR/06/043/382646
ପ ୁ /954465 62 16 1093ସଦାନ  ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ OR/06/043/382652
ପ ୁ /954466 58 16 1094େଦେବ  ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ OR/06/043/382746
ୀ /954467 57 16 1095ପମିଳା ରାଉତ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ରାଉତ OR/06/043/382647
ୀ /954468 55 16 1096କା ନ ରାଉତ ସା ସଦାନ  ରାଉତ OR/06/043/382653
ୀ /954469 55 16 1097ସାରଥି ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ OR/06/043/382655

ପ ୁ /954470 52 16 1098ଦୁଲର୍ ଭ ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ OR/06/043/382648
ପ ୁ /954471 42 16 1099କଳୁର ନ ରାଉତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ରାଉତ JTV2299923
ପ ୁ /954472 38 16 1100ବୁଲୁ ରାଉତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ରାଉତ JTV2299451
ପ ୁ /954473 38 16 1101ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି େଦେବ  ରାଉତ JTV2299188
ପ ୁ /954474 37 16 1102େଗୗତମ ରାଉତ ପି ସଦାନ  ରାଉତ JTV1938935
ପ ୁ /954475 34 16 1103ସତିୃର ନ ରାଉତ ପି ଚତୁର୍ ଭୁଜ ରାଉତ XWP0115311
ୀ /954476 52 16 1104ଚ ିକା ରାଉତ ସା ଦୁଲର୍ ଭ ରାଉତ JTV1938927

ପ ୁ /954477 37 16 1105ସତଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ରାଉତ XWP0557470
ପ ୁ /954478 36 16 1106ସତଯ୍ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ଚତୃଭୂଜ ରାଉତ JTV2508141
ୀ /954479 34 16 1107ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ବୁଲୁ ରାଉତ XWP0466870
ୀ /954480 34 16 1108ଜୟ ି ରାଉତ ସା କଳୁର ନ ରାଉତ XWP0466888
ୀ /954481 31 16 1109ମ ାକିନୀ ରାଉତ ସା ସତଯ୍ ର ନ ରାଉତ XWP0944850
ୀ /964482 41 16 1110ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା JTV2431526
ୀ /964483 60 16 1111ଫଲୁ ରାଉତ ସା ସେୁର  ରାଉତ OR/06/043/382657

ପ ୁ /964484 40 16 1112ଅେଲଖ ରାଉତ ପି ସେୁର  ରାଉତ OR/06/043/382660
ପ ୁ /964485 38 16 1113ଆେଲାକ ରାଉତ ପି ସେୁର  ରାଉତ XWP0115345
ୀ /964486 37 16 1114ରଶତିା ରାଉତ ସା ଅେଲଖ ରାଉତ XWP0557488

ପ ୁ /974487 72 16 1115ଶତୁଘନ େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/382673
ପ ୁ /974488 72 16 1116ନିଳମଣି େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା XWP0779322
ପ ୁ /974489 66 16 1117େକ୍ଷତବାସି େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/382683
ପ ୁ /974490 64 16 1118ମଥରୁାନ  େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/382677
ୀ /974491 61 16 1119ରତନୀ େବେହରା ସା ନୀଳମଣି େବେହରା OR/06/043/382669
ୀ /974492 57 16 1120ଦୂଲିଆ େବେହରା ସା ମଥରୁାନ  େବେହରା OR/06/043/382678
ୀ /974493 57 16 1121ବାସ ି େବେହରା ସା ଶତୁଘନ େବେହରା OR/06/043/382674
ପ ୁ /974494 52 16 1122ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ଯାଦବ େବେହରା JTV2340834
ପ ୁ /974495 50 16 1123ଅନ  େବେହରା ପି ବୀରକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/382665
ୀ /974496 50 16 1124କସୁମୁ େବେହରା ସା େକ୍ଷତବାସି େବେହରା XWP0557504
ୀ /974497 49 16 1125ପଦାବତୀ େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV2340883
ୀ /974498 49 16 1126ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅନ  େବେହରା JTV2340842

ପ ୁ /974499 48 16 1127ଅରୁଣ େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା JTV1612068
ପ ୁ /974500 46 16 1128ଅଚଯ୍ତୁାନ  େବେହରା ପି ବୀରକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/382667
ପ ୁ /974501 45 16 1129ଶୀଧର େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା JTV2430809
ୀ /974502 44 16 1130ପ ୁ ଲତା େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା OR/06/043/382670
ପ ୁ /974503 42 16 1131ତିନାଥ େବେହରା ପି ମଥରୁୀ େବେହରା JTV2299410
ୀ /974504 41 16 1132ମାନସୀ େବେହରା ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  େବେହରା XWP0728238
ପ ୁ /974505 41 16 1133ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ମଥରୁାନ  େବେହରା OR/06/043/382679
ୀ /974506 41 16 1134ପଭାତୀ େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା OR/06/043/382672
ପ ୁ /974507 40 16 1135ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା OR/06/043/382675
ପ ୁ /974508 40 16 1136ଅନାଥ େବେହରା ପି ମଥରୁାନ  େବେହରା OR/06/043/382681
ପ ୁ /974509 40 16 1137ଧରଣୀ େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା JTV2299618
ପ ୁ /974510 39 16 1138ଅନିରୁ  େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା JTV2299592
ପ ୁ /974511 39 16 1139ଅେଶଷ େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା JTV2299089
ପ ୁ /974512 39 16 1140ଅରବି  େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା OR/06/043/382676
ୀ /974513 38 16 1141ସିଲି େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା XWP0466805
ୀ /974514 37 16 1142ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ଧରଣୀ େବେହରା XWP0466813
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ୀ /974515 37 16 1143ସବିତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା XWP0345678
ପ ୁ /974516 33 16 1144ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା JTV2508018
ପ ୁ /974517 31 16 1145େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା XWP0728154
ୀ /974518 31 16 1146ପି ିନା େବେହରା ସା ଅରୁଣ େବେହରା XWP0728204
ୀ /974519 29 16 1147ସଷୁମା େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା XWP1058627
ୀ /974520 27 16 1148ପିୟ ମା େବେହରା ସା ଅରବି  େବେହରା XWP0728121

ପ ୁ /974521 26 16 1149ସ ିଦାନ  େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା XWP0728311
ୀ /974522 26 16 1150ପିୟ ା େବେହରା ସା ଅମିୟ କମୁାର େବେହରା XWP0667295

ପ ୁ /974523 25 16 1151ଅମିୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା XWP0667683
ୀ /974524 23 16 1152େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା XWP0994525

ପ ୁ /984525 62 16 1153ମରାମକିେଶାର େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା OR/06/043/382688
ପ ୁ /984526 48 16 1154ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ମରାମ େବେହରା JTV2340750
ୀ /984527 45 16 1155ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ଦଶରଥ େବେହରା JTV2340941

ପ ୁ /984528 44 16 1156ପବୀର େବେହରା ପି ମରାମକିେଶାର େବେହରା XWP0210211
ପ ୁ /984529 42 16 1157ଦଶରଥ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା OR/06/043/382686
ପ ୁ /984530 38 16 1158ପଭାସ କମୁାର େବେହରା ପି ମରାମ େବେହରା XWP0328153
ୀ /984531 36 16 1159ସଂଗିତା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP0345611

ପ ୁ /984532 36 16 1160ସତଯ୍ବତ େବେହରା ପି ମରାମ କିେଶାର େବେହରା JTV2298990
ପ ୁ /984533 33 16 1161ପଜଳିତ େବେହରା ପି ମରାମ କିେଶାର େବେହରା JTV2430973
ୀ /984534 30 16 1162ସ ି ତା େବେହରା ସା ପଜଳିତ େବେହରା XWP0345595
ୀ /984535 28 16 1163ପଜୁା େବେହରା ସା ପବିର େବେହରା XWP0873794

ପ ୁ /984536 24 16 1164ରାେକଶ େବେହରା ପି ପଭାସ କମୁାର େବେହରା XWP0728063
ୀ /994537 82 16 1165ନିଶାମଣି େବେହରା ସା ଭମର େବେହରା OR/06/043/382692

ପ ୁ /994538 60 16 1166ଭରତଚ  େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/382693
ୀ /994539 55 16 1167ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା OR/06/043/382694

ପ ୁ /994540 38 16 1168ଗେଣଶ ଚ  େବେହରା ପି ଭରତ ଚ  େବେହରା JTV2299543
ପ ୁ /994541 38 16 1169କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା ପି ଭରତଚ  େବେହରା JTV2299246
ପ ୁ /994542 38 16 1170ଡମରୁଧର େବେହରା ପି ଭରତଚ  େବେହରା JTV2299683
ୀ /994543 35 16 1171ସକୁା ି େବେହରା ସା ଗେଣଶଚଂଦ େବେହରା XWP0873612
ୀ /994544 34 16 1172ସନିୁତା େବେହରା ସା ଡମରୁଧର େବେହରା XWP0345777
ୀ /994545 29 16 1173କ ନା େବେହରା ସା କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା XWP0873620
ୀ /1004546 69 16 1174ବାମା େବେହରା ସା ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/382695

ପ ୁ /1004547 40 16 1175ଶୀଧର େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/382697
ୀ /1004548 39 16 1176ଅସିତା େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା JTV2278307
ୀ /1004549 38 16 1177ମୀରା େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା XWP0007690
ୀ /1014550 31 16 1178ରୁକଣୀ େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା XWP0873604

ପ ୁ /1474551 21 16 1179ରିତୀକ୍ କମୁାର ସାସମଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାସମଲ XWP1006006
ପ ୁ /1614552 21 16 1180ସମୁନ େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0968636
ପ ୁ /2314553 22 16 1182ଅମିକା ପସାଦ ସାମଲ ପି କେହଁଇ ସାମଲ XWP1006394
ପ ୁ /12894554 26 16 1183ଅମାନ େଜଯ୍ାତି ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ XWP0668566
ୀ /604555 19 16 1184ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି କିେଶାର େବେହରା XWP1221555
ୀ /854556 19 16 1185ସଶୁୀ ଶୀଯାଶୀ ପରିଡ଼ା ପି ବଜବଂଧ ୁପରିଡ଼ା XWP1221563
ୀ /394557 19 16 1186ପୀତିଲତା ରାଉତ ପି ପିତବାସ ରାଉତ XWP1221571
ୀ /014558 32 16 1187େସନ୍ହଲତା ରାଉତ ମା କସୁମୁଲତା ରାଉତ XWP1248210
ୀ /484559 32 16 1188ମମତା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା XWP1266246

ପ ୁ /684560 20 16 1189ଊମାକା  ଦଳାଇ ପି ପା ବ ଦଳାଇ XWP1266253
ପ ୁ /894561 20 16 1190ବିଶଜିତ େସନାପତି ପି ପକାଶ େସନାପତି XWP1266261
ପ ୁ /104562 19 16 1191ଅଭିେଶଖ ରାଉତ ପି ରବୀ  କମୁାର ରାଉତ XWP1266345
ପ ୁ /184563 18 16 1192ସବୁତ ରାଉତ ପି ହରି ରାଉତ XWP1266360
ୀ /74564 37 16 1193ସଜୁାତା ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ XWP1266386
ୀ /974565 26 16 1194ମିଲି େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା XWP1266402
ୀ /4566 30 17 1ଦିବ୳୲ଶୀ ସାସମଲ ସା ଜତୀନ କମୁାର ନାୟକ XWP0209700
ପ ୁ /CDA4567 60 17 2େମାହମଦ େ ୖ ୁଲ ହସନ ପି େସଖ େମାହମଦ ରୁକ଼  XWP1112523
ପ ୁ /CDA4568 23 17 3େସୖେଳ  କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାମ XWP1112507
ପ ୁ /014569 22 17 4ଆଶୀଷ କମୁାର େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା XWP0994327
ୀ /14570 59 17 5ପମିଳା ବିଶ।ଳ ସା ମାଗଣୂୀ ବିଶ।ଳ XWP1007319
ୀ /024571 44 17 6ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ବିକମ େଜନା XWP0940395
ୀ /024572 44 17 7ମମତା େଜନା ସା ବିକମ େଜନା XWP0940486
ୀ /024573 21 17 8ପିୟ ା  ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଜନା ପି ବିକମ େଜନା XWP0940411
ୀ /024574 25 17 9ରୁବୀନା ସାସମଲ ସା ସେରାଜ େଜନା XWP0958306
ପ ୁ /34575 23 17 10ଫାଲଗନିୁ େଜନା ପି ଅରବି  େଜନା XWP1007103
ୀ /34576 20 17 11େସୖକତିକା େଜନା ପି ଚ ମା େଜନା XWP1066331
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ୀ /044577 34 17 12ପତିମା େଜନା ସା ମ ରାଜ େଜନା XWP0940569
ପ ୁ /044578 20 17 13ସତ୍ଯଜୀତ େଜନା ପି ଅବନୀ େଜନା XWP1058536
ପ ୁ /054579 38 17 14ତୁଷାର କାଂତା େବେହରା ପି ଚଂଦମଣି େବେହରା XWP0994574
ୀ /064580 39 17 15ପଭାତୀ େବେହରା ସା ରାମକୃ  େବେହରା XWP0940536
ୀ /064581 33 17 16ସତିୃେରଖା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା XWP0940601

ପ ୁ /124582 23 17 17ପିୟବତ. େଜନା ପି ବାଦଲ କମୁାର େଜନା XWP1006402
ୀ /134583 25 17 18ସରଣିକା େଜନା ପି ବିେବକାନଂଦ େଜନା XWP1006444

ପ ୁ /134584 21 17 19େସନ୍ହାଶଷି େସଣ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େସନ XWP0919993
ପ ୁ /154585 21 17 20େଲାକନାଥ ପସାଦ େବେହରା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା XWP0994319
ପ ୁ /154586 19 17 21ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ େବେହରା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା XWP1066513
ୀ /164587 29 17 22ଗୀତାଂଜଳୀ େଜନା ସା ଭରତ ଚଦ େଜନା XWP1105048

ପ ୁ /174588 31 17 23ଶଭୁେଜଯ୍ାତି େଜନା ପି ସକୁା  େଜନା XWP0940452
ୀ /174589 31 17 24ଝିଲି େଜନା ସା ଶଭୁେଜଯ୍ାତି େଜନା XWP0940478
ୀ /204590 29 17 25ପଜୁା େବେହରା ସା ସବୁତ େବେହରା XWP0919688
ୀ /204591 26 17 26ରୀତା େବେହରା ସା େଗୗତମ େବେହରା XWP0919795

ପ ୁ /204592 24 17 27ଜୀେତନଜୀତ େବେହରା ପି ଛବି ର େବେହରା XWP0974972
ୀ /204593 24 17 28ସସିତା େବେହରା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା XWP0919480
ୀ /204594 20 17 29େମାନାଲି େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP1066505
ୀ /224595 34 17 30ମାମିନା େଜନା ସା ଶରତ   ଚ  େଜନା XWP1006477

ପ ୁ /224596 30 17 31କା ିର୍କ େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା XWP1007202
ୀ /224597 27 17 32ମୀତା ଳି େଜନା ସା ଜୀତୁ େଜନା XWP1007228

ପ ୁ /254598 23 17 33ଦୀପକ ସାସଲ ମା ବିନତୀ ସାସମଲ XWP1007079
ୀ /254599 45 17 34େବନ୍ଗଲୁୀ ସାସମଲ ସା ପଦନ ସାସମଲ XWP0974980

ପ ୁ /254600 23 17 35ଦୀପକ ସାସମଲ ପି ଚକଧର ସାସମଲ XWP1058528
ୀ /254601 19 17 36ସତିୁେରଖା ସାସମଲ ମା ବୀନତୀ ସାସମଲ XWP1066414

ପ ୁ /264602 22 17 37ବିକମ ରାଉତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ XWP0940494
ପ ୁ /334603 19 17 38ଆଶୀଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP1104991
ପ ୁ /354604 48 17 39ନାେଗଶ୍ଵର ନାୟକ ପି କରୁଣା କର ନାୟକ XWP0919613
ୀ /354605 36 17 40ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ନାେଗଶର ନାୟକ XWP0919589

ପ ୁ /354606 54 17 41ଗଦାଧର ସାସମଲ ପି ଜୂଦହୂ ିରା ସାସମଲ XWP1058650
ୀ /354607 52 17 42ସଜୁାତା ସାସମଲ ପି ନେର  ସାସମଲ XWP1058668

ପ ୁ /364608 25 17 43ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୂ XWP0958363
ପ ୁ /434609 21 17 44ଗେଣଶ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP1007129
ୀ /434610 34 17 45ନିହାରିକା ରାଉତ ସା ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ XWP0971036
ୀ /434611 24 17 46ର ିତା ରାଉତ ସା ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ରାଉତ XWP0940437

ପ ୁ /444612 32 17 47ଶୀନିବାଶ େବେହରା ପି ଶବି ଚରଣ େବେହରା XWP0919886
ପ ୁ /444613 31 17 48ସନାତନ େବେହରା ପି େକଶବ ଚଂଦ େବେହରା XWP0919977
ୀ /444614 26 17 49ମିନତୀ େବେହରା ସା ଶୀନିବାଶ େବେହରା XWP0919415

ପ ୁ /454615 20 17 50ସନୁୀଳ ନାଇକ ପି େଦେବ ର ନାଇକ XWP1143585
ପ ୁ /464616 37 17 51ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା XWP0958470
ୀ /464617 30 17 52ମୀତାଲୀ େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା XWP0958538
ୀ /464618 21 17 53ମାନସୀ ରାଉତ ପି ପହାଲି ରାଉତ XWP1019330

ପ ୁ /474619 21 17 54ଦିବଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ ରାଉତ XWP1066497
ୀ /514620 40 17 55ମମତା ନାୟକ ସା ପଵାକର ନାୟକ XWP0920116
ୀ /514621 32 17 56ଜୟ ୀ ନାୟକ ସା ମାନସ ନାୟକ XWP0920140

ପ ୁ /664622 23 17 57ସବୁତ ପ ା ପି ରବୀ  କମୁାର ପ ା XWP0919662
ୀ /714623 19 17 58ହରପିୟା ସାମଲ ପି ତପନ ସାମଲ XWP1144971
ୀ /714624 19 17 59ବି ୁପିୟା ସାମଲ ପି ତପନ ସାମଲ XWP1144989

ପ ୁ /764625 24 17 60ତନୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୂ XWP1006386
ୀ /904626 33 17 61ଅମ◌ୃିତା େବହୁରା ସା ଦଶରଥ େସନାପତି XWP0968933
ୀ /1014627 67 17 62େନପରୁୀ େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା OR/06/043/382706
ପ ୁ /1014628 66 17 63ଲି ରାଜ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/382703
ୀ /1014629 62 17 64ରମାଲତା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/382714
ପ ୁ /1014630 59 17 65େଦବରାଜ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା JTV1935915
ପ ୁ /1014631 57 17 66ଯବୁରାଜ େବେହରା ପି ବିମାଧର େବେହରା OR/06/043/382699
ୀ /1014632 54 17 67ସବିତା େବେହରା ସା େଦବରାଜ େବେହରା JTV1935949
ୀ /1014633 52 17 68କାମିନି େବେହରା ସା ଯବୁରାଜ େବେହରା OR/06/043/382700
ୀ /1014634 50 17 69ବୀଣାପାଣୀ େବେହରା ସା ଲି ରାଜ େବେହରା OR/06/043/382704
ପ ୁ /1014635 48 17 70ବଜରାଜ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା OR/06/043/382708
ପ ୁ /1014636 47 17 71ସଜୁନ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/382715
ୀ /1014637 47 17 72ସଜୁାତା େବେହରା ସା ସଜୁନ େବେହରା JTV1938901
ପ ୁ /1014638 45 17 73ଅେଲଖ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା JTV2340826
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ପ ୁ /1014639 44 17 74ବିଜନ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା OR/06/043/382710
ପ ୁ /1014640 42 17 75ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା OR/06/043/382711
ପ ୁ /1014641 42 17 76େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା JTV1965490
ପ ୁ /1014642 40 17 77ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା JTV2298594
ୀ /1014643 40 17 78ମମତା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା XWP0728196
ୀ /1014644 39 17 79ମାନସୀ େବେହରା ସା ବଜରାଜ େବେହରା JTV2431567
ୀ /1014645 38 17 80ରୀନା େବେହରା ସା ବିଜନ େବେହରା JTV2431559
ୀ /1014646 38 17 81ଲକି୍ଷପିୟା େବେହରା ସା ଅେଲଖ ଚରଣ େବେହରା XWP0345363
ୀ /1014647 38 17 82ଉମିର୍ଳା େବେହରା ପି ବିଶ୍ଵନାଥ େବେହରା XWP0940379

ପ ୁ /1014648 36 17 83ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଯବୁରାଜ େବେହରା XWP0007708
ୀ /1014649 34 17 84ସମିର୍ଳା େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା XWP0210401
ୀ /1014650 33 17 85ଚ ିକା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା XWP0873752

ପ ୁ /1014651 31 17 86ବିଦୁରାଜ େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା XWP0209643
ପ ୁ /1014652 31 17 87କାଳ ୀ େବେହରା ପି ଯବୁରାଜ େବେହରା XWP0209676
ୀ /1014653 27 17 88ଶଭୁସିତା େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା XWP0728493

ପ ୁ /1014654 27 17 89ଆଷିଶ ପ ୃ  େବେହରା ପି ବଜରାଜ େବେହରା XWP0571554
ପ ୁ /1014655 25 17 90ଲିଟନ୍ େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା XWP0728089
ପ ୁ /1014656 25 17 91ଶଭୁରାଜ େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା XWP0728485
ପ ୁ /1014657 24 17 92ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜନ େବେହରା XWP0873778
ୀ /1014658 22 17 93ମନସୀତା େବେହରା ପି ବଜରାଜ େବେହରା XWP0873711

ପ ୁ /1024659 46 17 94ସ ୟ େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/043/382718
ୀ /1024660 46 17 95କା ନ େବେହରା ସା ସଧୁାକର େବେହରା XWP0841742

ପ ୁ /1024661 43 17 96ସଧୁାକର େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/043/382720
ପ ୁ /1024662 43 17 97ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା JTV2298784
ୀ /1024663 43 17 98େଶାଭାବତୀ େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା XWP0007716

ପ ୁ /1024664 32 17 99ବିଜୟ େବେହରା ପି ସ ୟ େବେହରା XWP0007989
ପ ୁ /1024665 25 17 100ଅଜୟ େବେହରା ପି ସଂଜୟ େବେହରା XWP0728246
ୀ /1024666 23 17 101ମାନସୀ େବେହରା ପି ସଂଜୟ େବେହରା XWP1006428
ୀ /1034667 76 17 102ବୁଲି େବେହରା ସା ନ  େବେହରା OR/06/043/382722

ପ ୁ /1034668 55 17 103ଦିଗାମର େବେହରା ପି ନ କିେଶାର େବେହରା OR/06/043/382723
ୀ /1034669 55 17 104ଜଲି େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2298891
ୀ /1034670 53 17 105ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା JTV2431302
ୀ /1034671 46 17 106ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ଦିଗାମର େବେହରା OR/06/043/382724

ପ ୁ /1034672 46 17 107ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ନ  େବେହରା OR/06/043/382725
ୀ /1034673 44 17 108ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା JTV2298909

ପ ୁ /1034674 39 17 109ସଶୁା  େବେହରା ପି ନ  େବେହରା OR/06/043/382726
ପ ୁ /1034675 37 17 110ଜୀେତ  େବେହରା ପି ଦିଗାମର େବେହରା JTV1938836
ପ ୁ /1034676 34 17 111ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ଦିଗାମର େବେହରା JTV2430965
ପ ୁ /1034677 25 17 112ଚ ନ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0728519
ୀ /1034678 23 17 113ରୁନୂ େବେହରା - ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0994566
ୀ /1044679 65 17 114ଭାସି େବେହରା ସା ସାଧ ୁେବେହରା OR/06/043/382730
ପ ୁ /1044680 40 17 115ଅରୁଣ େବେହରା ପି ସାଧ ୁେବେହରା JTV2340776
ପ ୁ /1044681 40 17 116ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ସାଧ ୁେବେହରା OR/06/043/382731
ୀ /1044682 39 17 117ରିତୁ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା XWP0210377
ୀ /1044683 27 17 118ଲିପିକା େବେହରା ସା ଅରୁଣ େବେହରା XWP0808865

ପ ୁ /1054684 82 17 119ଯଦୁମଣି େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/382732
ପ ୁ /1054685 77 17 120ସଦାନ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/382737
ପ ୁ /1054686 57 17 121ଅେଶାକ େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା OR/06/043/382739
ୀ /1054687 48 17 122ଉଲାସ େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା OR/06/043/382735
ପ ୁ /1054688 47 17 123ଅଜୟ େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା OR/06/043/382741
ପ ୁ /1054689 43 17 124ଅଭିନା େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା XWP0210559
ୀ /1054690 41 17 125ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା OR/06/043/382740
ୀ /1054691 41 17 126ର  ୁେବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା XWP0210286
ୀ /1054692 39 17 127ଶୀମତି େବେହରା ସା ଅଭିନା େବେହରା XWP0328187
ୀ /1054693 38 17 128ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା କେହନ୍ଇ େବେହରା XWP0808766
ପ ୁ /1054694 35 17 129କେହନ୍ଇ େବେହରା ପି ଉଲାସ େବେହରା XWP0808774
ପ ୁ /1054695 29 17 130ସବୁାଶ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା XWP0345124
ପ ୁ /1054696 25 17 131ନିବାସ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0728261
ୀ /1064697 56 17 132ମ ଲୁତା ବଳବ  ରାୟ ସା େହମ  ବଳବ  ରାୟ XWP0007740
ପ ୁ /1064698 60 17 133କ ରୁୀ େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/382744
ପ ୁ /1064699 44 17 134ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/382743
ୀ /1064700 43 17 135ସସିତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV2299337
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ୀ /1064701 42 17 136କା ନ େବେହରା ସା କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/043/382745
ପ ୁ /1064702 34 17 137ହେରକୃ  େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା JTV2430999
ପ ୁ /1064703 33 17 138ରାମକୃ  େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା JTV2430924
ପ ୁ /1064704 31 17 139ଧନ ୟ େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା XWP0209668
ୀ /1064705 30 17 140ବିନତୀ େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା XWP0728048
ୀ /1064706 25 17 141ପତିମା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ ଚ  େବେହରା XWP0808683
ୀ /1064707 20 17 142େଲୖଲା ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP1066398
ୀ /1074708 58 17 143ଦୂତୀକା େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/384002

ପ ୁ /1074709 45 17 144ଅଭୟ େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା OR/06/043/384003
ୀ /1074710 37 17 145ସଚିୁତା େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0007963
ୀ /1074711 36 17 146ସବିତା େବେହରା ସା ଜିେତ  େବେହରା XWP1007327

ପ ୁ /1074712 29 17 147ଜିେତ  େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0345181
ପ ୁ /1074713 25 17 148ବିକାଶ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0808691
ପ ୁ /1084714 55 17 149ନୃସିଂହ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/384011
ୀ /1084715 48 17 150ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା ନୃସିଂହ ରାଉତ OR/06/043/384012
ୀ /1084716 32 17 151ରୁକିଣୀ ରାଉତ ସା ମାନସ ରାଉତ XWP0808543

ପ ୁ /1084717 32 17 152ମାନସ ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ JTV2508117
ପ ୁ /1094718 62 17 153ବସ  ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ OR/06/043/384015
ୀ /1094719 52 17 154ବଦନି ରାଉତ ସା ବସ  ରାଉତ OR/06/043/384016
ୀ /1094720 45 17 155ରୁନା ରାଉତ ସା ସକୁା  ରାଉତ JTV2298487

ପ ୁ /1094721 40 17 156ସକୁା  ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ OR/06/043/384018
ପ ୁ /1094722 35 17 157ଶୀଧର ରାଉତ ପି ବସ  ରାଉତ JTV2508166
ୀ /1094723 35 17 158ଅଚର୍ନା ରାଉତ ସା ଶୀଧର ରାଉତ XWP0940593

ପ ୁ /1094724 24 17 159େସାମନାଥ ରାଉତ ପି ସକୁା  ରାଉତ XWP0940585
ପ ୁ /1104725 78 17 160ଶ  ୁରାଉତ ପି ଭିମ ରାଉତ OR/06/043/384026
ୀ /1104726 70 17 161କ୍ଷୀର ରାଉତ ସା ଶ  ୁରାଉତ OR/06/043/384027

ପ ୁ /1104727 63 17 162ହାଡିବ ୁ ରାଉତ ପି ସାଧଚୁରଣ ରାଉତ OR/06/043/384021
ୀ /1104728 57 17 163ପମିଳା ରାଉତ ସା ହାଡିବ ୁ ରାଉତ OR/06/043/384022

ପ ୁ /1104729 48 17 164େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶ  ୁରାଉତ OR/06/043/384648
ୀ /1104730 48 17 165ଜୟ ୀ ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ JTV2340982

ପ ୁ /1104731 47 17 166ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ସାଧ ୁରାଉତ OR/06/043/384696
ୀ /1104732 46 17 167ର ଲୁତା ରାଉତ ସା େରାହିତ ରାଉତ JTV2340990

ପ ୁ /1104733 45 17 168ବିଜୟକମୁାର ରାଉତ ପି ଶ  ୁରାଉତ OR/06/043/384029
ୀ /1104734 45 17 169ସମିୁତା ରାଉତ ସା େହମ  ରାଉତ JTV2298479
ୀ /1104735 45 17 170ଚାରୁଲତା ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ JTV2341006

ପ ୁ /1104736 44 17 171ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶ  ୁରାଉତ OR/06/043/384661
ପ ୁ /1104737 44 17 172ଅଭୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଧ ୁରାଉତ OR/06/043/384649
ପ ୁ /1104738 42 17 173ଅମୀୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଧ ୁରାଉତ JTV2340974
ପ ୁ /1104739 39 17 174ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶ  ୁରାଉତ JTV1612126
ୀ /1104740 37 17 175ସସିତା ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0115394

ପ ୁ /1104741 33 17 176େଦବରାଜ ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ XWP0115337
ପ ୁ /1104742 54 17 177େହମଂତ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଧ ୁରାଉତ OR/06/043/384025
ପ ୁ /1104743 52 17 178ଶରତ ରାଉତ ପି ଶ  ୁରାଉତ OR/06/043/384028
ପ ୁ /1104744 39 17 179ମ ରାଜ ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ JTV1936582
ୀ /1104745 38 17 180ମିନା ରାଉତ୍ ସା ଅଭୟ କମୁାର ରାଉତ୍ XWP0557520
ୀ /1104746 36 17 181ମନସିତା ରାଉତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0345603

ପ ୁ /1104747 36 17 182ଲି ରାଜ ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ XWP0589200
ୀ /1104748 35 17 183ଝିଲି ରାଉତ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0535757
ୀ /1104749 30 17 184ମିଲି ରାଉତ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0919878
ୀ /1104750 25 17 185ପଜୂା ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ XWP0667642
ୀ /1104751 22 17 186ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ XWP0873729
ପ ୁ /1104752 22 17 187ସଶୁା  ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ XWP0873737
ପ ୁ /1104753 20 17 188ବବୁଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତ XWP1066463
ପ ୁ /1104754 20 17 189ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP1066422
ୀ /1104755 20 17 190ସସୀତା ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ XWP1066323
ୀ /1104756 20 17 191ରଶିତା ରାଉତ ପି େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ XWP1066489
ୀ /1104757 19 17 192ଶୟିା ରାଉତ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତ XWP1066380
ୀ /1114758 75 17 193େକତକି ରାଉତ ସା ଫକିର ରାଉତ OR/06/043/384031
ୀ /1114759 46 17 194ତିେଳାତମା ରାଉତ ସା ପ ାନନ ରାଉତ OR/06/043/384032
ପ ୁ /1114760 50 17 195ପ ାନନ ରାଉତ ପି ଫକିର ରାଉତ JTV1936590
ପ ୁ /1124761 62 17 196ବଳରାମ ରାଉତ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ରାଉତ OR/06/043/384034
ୀ /1124762 57 17 197କୁ ଳା ରାଉତ ସା ବଳରାମ ରାଉତ OR/06/043/384035
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ପ ୁ /1124763 39 17 198ଚ ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଳରାମ ରାଉତ JTV2298404
ୀ /1124764 25 17 199ରୁପାଲି ରାଉତ ସା ଚ ନ କମୁାର ରାଉତ XWP0940544
ୀ /1134765 58 17 200ବି ୁପିୟା ମଦୁୁଲି ସା େବଣଧୁର ରାଉତ OR/06/043/384653
ୀ /1134766 64 17 201ନୟନା ରାଉତ ସା ବିକଳଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/384039

ପ ୁ /1134767 64 17 202ଆ ର୍ତାଣ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ OR/06/043/384040
ୀ /1134768 56 17 203ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ଆ ର୍ତାଣ ରାଉତ OR/06/043/384041

ପ ୁ /1134769 54 17 204ବାବୁଲା ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ OR/06/043/384045
ପ ୁ /1134770 34 17 205ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଳରାମ ରାଉତ JTV2508208
ପ ୁ /1134771 33 17 206ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ରାଉତ ପି ବିକଳ ଚରଣ ରାଉତ JTV2507747
ୀ /1134772 30 17 207ପିତିବାଳା ରାଉତ ପି ବିକଳ ଚରଣ ରାଉତ XWP0281097

ପ ୁ /1134773 29 17 208ଶକି୍ତ ରଂଜନ ରାଉତ ମା ନୟନା ରାଉତ XWP0589556
ପ ୁ /1134774 28 17 209ବିଦଯ୍ତୁ ର ନ ରାଉତ ପି ଆ ର୍ତାଣ ରାଉତ XWP0345066
ୀ /1134775 27 17 210ତପସିନୀ ରାଉତ ସା ର ନ କମୁାର ରାଉତ XWP0940551
ୀ /1134776 26 17 211ଲକି୍ଷରାଣୀ ରାଉତ ପି ଅ ର୍ତାଣ ରାଉତ XWP0589606

ପ ୁ /1134777 23 17 212ସଭୁଜୀତ ରାଉତ ପି ବାବୁଲା ରାଉତ XWP0873646
ପ ୁ /1144778 61 17 213େବଣଧୁର ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ OR/06/043/384044
ୀ /1144779 48 17 214ଗୀତା ଳୀ ରାଉତ ସା ବାବୁଲି ରାଉତ JTV2341071

ପ ୁ /1144780 42 17 215େଗାବି  ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ JTV2297786
ୀ /1144781 41 17 216ପ ୁ ାରାଣି ରାଉତ ସା େଗାବି  ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତ XWP0345785

ପ ୁ /1144782 53 17 217ବିଜୟ ଶମର୍ା ପି େଛଦୀ ଶମର୍ା XWP1180181
ପ ୁ /1154783 85 17 218ରାେଜ  ରାଉତ ପି ଇଶରଚଂଦ ରାଉତ OR/06/043/384046
ୀ /1154784 80 17 219ଭାସି ରାଉତ ସା ରାେଜ  ରାଉତ OR/06/043/384047

ପ ୁ /1154785 63 17 220ମନଥ ରାଉତ ପି ରାେଜ  ରାଉତ OR/06/043/384048
ୀ /1154786 59 17 221ନିରୁପମା ରାଉତ ସା ମନଥ ରାଉତ OR/06/043/384049

ପ ୁ /1154787 56 17 222ରେମଶଚ  ରାଉତ ପି ରାେଜଂଦ ରାଉତ OR/06/043/384050
ପ ୁ /1154788 52 17 223ଶବିପସାଦ ରାଉତ ପି ରାେଜଂଦ ରାଉତ OR/06/043/384051
ପ ୁ /1154789 50 17 224େଦେବ  ରାଉତ ପି ରାେଜଂଦ ରାଉତ OR/06/043/384052
ୀ /1154790 43 17 225େରଖା ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ XWP0630319

ପ ୁ /1154791 43 17 226ସଦୁଶର୍ନ ରାଉତ ପି ରାେଜ  ରାଉତ JTV2297489
ୀ /1154792 46 17 227ଗୀତା ଳୀ ରାଉତ ସା ରେମଶ ଚ  ରାଉତ JTV1936632
ୀ /1154793 43 17 228ଗୀତା ଳୀ ରାଉତ ସା ଶବି ପସାଦ ରାଉତ JTV1936624
ୀ /1154794 37 17 229ଦି ିମୟୀ ରାଉତ ସା ସଦୁଶର୍ନ ରାଉତ XWP0557546
ୀ /1154795 30 17 230ଶମିର୍ ା ରାଉତ ପି ମନଥ ରାଉତ XWP0667618
ୀ /1154796 26 17 231ସଚିୁସିତା ରାଉତ ପି ସନଥ ରାଉତ XWP0667626
ୀ /1154797 24 17 232ସସିତା ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ XWP0728303

ପ ୁ /1154798 22 17 233େକୖବଲଯ୍  ପସାଦ ରାଉତ ପି ମନନ୍ଥ କମୁାର ରାଉତ XWP0940353
ପ ୁ /1154799 20 17 234ସତିୃ ର ନ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ରାଉତ XWP1066455
ପ ୁ /1164800 72 17 235ଭଗବାନ ରାଉତ ପି ମଧ ୁରାଉତ OR/06/043/384055
ୀ /1164801 64 17 236ଚନୀ ରାଉତ ସା ଭଗବାନ ରାଉତ OR/06/043/384056

ପ ୁ /1164802 56 17 237ସଶୁା  ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ OR/06/043/384057
ୀ /1164803 50 17 238ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ସଶୁା  ରାଉତ OR/06/043/384058
ପ ୁ /1164804 46 17 239କୃ ଚ  ରାଉତ ପି େଚେମଇ ରାଉତ JTV2297802
ୀ /1164805 45 17 240େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ରାଉତ ସା ରବି  ରାଉତ JTV2341162

ପ ୁ /1164806 44 17 241େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ JTV2297604
ୀ /1164807 42 17 242ସକୁା ି ରାଉତ ସା କୃ ଚ  ରାଉତ JTV2297810

ପ ୁ /1164808 40 17 243ସେୁର  ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ JTV2297612
ପ ୁ /1164809 37 17 244ନେର  ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ JTV1953272
ୀ /1164810 36 17 245ପିୟ ା ରାଉତ ସା େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ XWP0317057

ପ ୁ /1164811 53 17 246ରବୀ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ JTV2297406
ୀ /1164812 40 17 247ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ସେୁର  ରାଉତ XWP0668343
ପ ୁ /1164813 38 17 248କାଳ ି ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ XWP0210351
ପ ୁ /1164814 33 17 249ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ସଶୁା  ରାଉତ JTV2508083
ୀ /1164815 32 17 250ସରିତା ରାଉତ ସା ନେର  ରାଉତ XWP0589549
ୀ /1164816 32 17 251ସାଗରିକା ରାଉତ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0728188
ପ ୁ /1164817 31 17 252ସମୀର ରାଉତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ XWP0115287
ପ ୁ /1164818 28 17 253ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶସୁା  କମୁାର ରାଉତ XWP0571505
ପ ୁ /1164819 28 17 254ସ ିପ ରାଉତ ପି ସଶୁା  ରାଉତ XWP0589291
ୀ /1164820 28 17 255ରୁବିନା ରାଉତ ସା କାଳ ି ରାଉତ XWP0589531
ୀ /1164821 25 17 256ଶଶତିା ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ XWP0667352
ପ ୁ /1164822 24 17 257ରାେଜ  ପସାଦ ରାଉତ ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତ XWP0727933
ପ ୁ /1164823 21 17 258ସଭୁଜୀତ ରାଉତ ପି କୃ ଚଂଦ ରାଉତ XWP1007152
ୀ /1164824 20 17 259ରଶତିା ରାଉତ ପି ରବୀ  କମୁାର ରାଉତ XWP1066372
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ପ ୁ /1164825 19 17 260ସିପନ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚଂଦ ରାଉତ XWP1066604
ୀ /1174826 72 17 261ନୟନା ରାଉତ ସା ମେହଶର ରାଉତ OR/06/043/384063

ପ ୁ /1174827 65 17 262ରାମଚ  ରାଉତ ପି େଚେମଇ ରାଉତ JTV2297729
ୀ /1174828 59 17 263ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/384062
ୀ /1174829 50 17 264ଗନୁୁରୀ ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ JTV2341188

ପ ୁ /1174830 50 17 265ଭରତଚ  ରାଉତ ପି ମେହଶର ରାଉତ OR/06/043/384064
ପ ୁ /1174831 47 17 266ଶରତଚ  ରାଉତ ପି ମେହଶର ରାଉତ OR/06/043/384065
ୀ /1174832 39 17 267ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ଶରତ ଚ  ରାଉତ JTV2431278
ୀ /1174833 41 17 268େରନିଆ ରାଉତ ସା ଭରତ ଚ  ରାଉତ JTV2297828

ପ ୁ /1174834 40 17 269ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ XWP0779330
ୀ /1174835 35 17 270ସସିତା ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0466896
ୀ /1174836 26 17 271ସ ଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ XWP0668459

ପ ୁ /1174837 24 17 272ସତଯ୍ବତ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ XWP0727909
ୀ /1174838 19 17 273େସାନାଲି ରାଉତ ପି ଭରତ ରାଉତ XWP1144880

ପ ୁ /1184839 70 17 274ଗୁ ଚିୁ ପରିଡା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ପରିଡା OR/06/043/384068
ୀ /1184840 65 17 275ସଷୁମା ପରିଡା ସା ଗ ୁ ଚିୁ ପରିଡା OR/06/043/384069

ପ ୁ /1184841 48 17 276ସନାତନ ପରିଡା ପି ଗ ୁ ଚିୁ ପରିଡା OR/06/043/384070
ପ ୁ /1184842 40 17 277ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା ପି ଗ ୁ ଚିୁ ପରିଡା JTV2341238
ୀ /1184843 39 17 278ରିପିନା ପରିଡା ସା ସନାତନ ପରିଡା XWP0007773
ୀ /1194844 85 17 279ଚଉକି ପରିଡା ସା ଅକ୍ଷୟ ପରିଡା JTV1936616

ପ ୁ /1194845 66 17 280ରବି ନାଥ ପରିଡା ପି ଅକ୍ଷୟ ପରିଡା JTV1936640
ୀ /1194846 62 17 281େପମଲତା ପରିଡା ସା ରବି ନାଥ ପରିଡା JTV1936657

ପ ୁ /1194847 56 17 282ନବକିେଶାର ପରିଡା ପି ଅକ୍ଷୟ ପରିଡା OR/06/043/384079
ପ ୁ /1194848 50 17 283ଯବୁରାଜ ପରିଡା ପି ଅକ୍ଷୟ ପରିଡା OR/06/043/384076
ୀ /1194849 49 17 284େସୗଦାମିନୀ ପରିଡା ସା ନବକିେଶାର ପରିଡା XWP0007781

ପ ୁ /1194850 47 17 285ଶବିଚରଣ ପରିଡା ପି ଅକ୍ଷୟ ପରିଡା OR/06/043/384077
ୀ /1194851 45 17 286ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ଯବୁରାଜ ପରିଡା JTV2431286

ପ ୁ /1194852 32 17 287ରଶିର ନ ପରିଡା ପି ରବି ନାଥ ପରିଡା XWP0210120
ପ ୁ /1204853 90 17 288ପରିକ୍ଷିତ ପରିଡା ପି ବାସ ୁପରିଡା OR/06/043/384080
ପ ୁ /1204854 51 17 289ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରିଡା ପି ପରିକ୍ଷିତ ପରିଡା OR/06/043/384082
ପ ୁ /1204855 48 17 290େଦେବ  ପରିଡା ପି ପରିକ୍ଷିତ ପରିଡା XWP0345165
ୀ /1204856 46 17 291ମାତାରାଣୀ ପରିଡା ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରିଡା JTV2341139

ପ ୁ /1204857 44 17 292ଲଳିେତ ୁ ପରିଡା ପି ପରିକ୍ଷିତ ପରିଡା JTV2430791
ୀ /1204858 41 17 293ସଚଳା ପରିଡା ସା େଦେବ  ପରିଡା XWP0007799
ୀ /1204859 31 17 294ପି ିନା ପରିଡା ସା ଲଳିେତ ୁ ପରିଡା XWP0668087

ପ ୁ /1204860 23 17 295ଚିନୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପରିଡା XWP0808709
ୀ /1214861 78 17 296କାଳି ପରିଡା ସା ବାଳକୃ  ପରିଡା OR/06/043/384087

ପ ୁ /1214862 65 17 297ହୃଷିେକଶ ପରିଡା ପି ବାଳକୃ  ପରିଡା OR/06/043/384088
ୀ /1214863 58 17 298ହଷର୍ମଣି ପରିଡା ସା ହୃଷିେକଶ ପରିଡା OR/06/043/384089

ପ ୁ /1214864 46 17 299ବିର  ିପରିଡା ପି ବାଳକୃ  ପରିଡା OR/06/043/384090
ପ ୁ /1214865 39 17 300ପି  ୁପରିଡା ପି ହୃଷିେକଶ ପରିଡା JTV2297380
ୀ /1214866 39 17 301ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ବିର  ିପରିଡା JTV2297414

ପ ୁ /1214867 36 17 302ମ  ୁପରିଡା ପି ହୃଷିେକଶ ପରିଡା JTV1953223
ୀ /1214868 34 17 303କାଦମନୀ ପରିଡା ସା ପି  ୁପରିଡା XWP0007807
ୀ /1214869 26 17 304ସନୁୀତା ପରିଡା ସା ମ  ୁପରିଡା XWP0589473
ୀ /1234870 30 17 305ରସୀତା ଦାସ ସା ଶଭୁଜିତ ସାଇଁ XWP0958785

ପ ୁ /1234871 68 17 306ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384093
ପ ୁ /1234872 65 17 307ପଫଲୁକମୁାର ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384095
ୀ /1234873 60 17 308େରଣବୁାଳା ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/384096
ପ ୁ /1234874 60 17 309ପେମାଦକମୁାର ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384097
ୀ /1234875 60 17 310ପଭାତୀ ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/043/384094
ପ ୁ /1234876 58 17 311ପକାଶକମୁାର ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384098
ପ ୁ /1234877 53 17 312ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ JTV1965482
ୀ /1234878 53 17 313ସସିୁତା ସାଇଁ ସା ପେମାଦକମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/384100
ୀ /1234879 50 17 314ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାଇଁ JTV2298198
ୀ /1234880 48 17 315ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାଇଁ JTV2298206
ପ ୁ /1234881 43 17 316ରଂଜିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2298073
ପ ୁ /1234882 39 17 317ସତଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ JTV2298099
ପ ୁ /1234883 34 17 318ଶଭୁଜିତ୍ ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ JTV2508034
ୀ /1234884 30 17 319କ୍ଷୀେରାଦା ସାଇଁ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାଇଁ XWP0589242
ୀ /1234885 29 17 320ଲି ା ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ XWP0345827
ପ ୁ /1234886 29 17 321ପସାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP0345553
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ୀ /1234887 25 17 322ଲୀେମନ ଲିସା ସାଇଁ ପି ପକାଶ କମୁାର ସାଇଁ XWP0667931
ପ ୁ /1234888 20 17 323ରାଜିବ େଲାଚନ ସାଇଁ ପି ନିମର୍ଳକମୁାର ସାଇଁ XWP1066612
ପ ୁ /1244889 69 17 324ପଭାତକମୁାର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384106
ପ ୁ /1244890 59 17 325ପସନନ୍  ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384108
ୀ /1244891 58 17 326ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/384107

ପ ୁ /1244892 57 17 327ଶରତ ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384111
ପ ୁ /1244893 55 17 328ବାଦଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384110
ପ ୁ /1244894 54 17 329ବିଜୟ ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/384112
ୀ /1244895 53 17 330ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ପସନନ୍  ସାଇଁ XWP1272764
ୀ /1244896 48 17 331ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ JTV2341030
ୀ /1244897 46 17 332ଗନୁୁ ସାଇଁ ସା ବାଦଲ କମୁାର ସାଇଁ JTV2341022
ୀ /1244898 45 17 333ଚିନୟୀ ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ JTV1612316

ପ ୁ /1244899 33 17 334ଅନିଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0007815
ୀ /1244900 33 17 335େରାଜାଲିନ୍ ସାଇଁ ସା ଅନିଲ କମୁାର ସାଇଁ XWP0589283

ପ ୁ /1244901 31 17 336ଲି ନ କମୁାର ସାଇଁ ମା ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0210476
ପ ୁ /1244902 29 17 337ପି ନୁ ସାଇଁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ XWP0345355
ପ ୁ /1244903 27 17 338ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ XWP0940528
ୀ /1244904 24 17 339ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ଶରତ ସାଇଁ XWP0727990
ୀ /1244905 24 17 340ିତିପଜ୍ଞା ସାଇଁ ପି ବାଦଲ କମୁାର ସାଇଁ XWP0728360

ପ ୁ /1244906 21 17 341ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP1019439
ପ ୁ /1254907 68 17 342ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି ପନୁାନ  ରାଉତ OR/06/043/384119
ୀ /1254908 64 17 343ସଲିଳା ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ OR/06/043/384120

ପ ୁ /1254909 55 17 344ରମାକା  ରାଉତ ପି ପନୂାନଂଦ ରାଉତ OR/06/043/384121
ପ ୁ /1254910 54 17 345ସେୁରଶଚ  ରାଉତ ପି ପନୁାନଂଦ ରାଉତ OR/06/043/384122
ପ ୁ /1254911 47 17 346ପକାଶଚ  ରାଉତ ପି ପନୁାନଂଦ ରାଉତ OR/06/043/384714
ୀ /1254912 47 17 347ପତିମା ରାଉତ ସା ରମାକା  ରାଉତ JTV1612183

ପ ୁ /1254913 44 17 348ଗଗନବିହାରୀ ରାଉତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ JTV2435386
ପ ୁ /1254914 43 17 349ବନ ବିହାରୀ ରାଉତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ JTV2298305
ୀ /1254915 38 17 350ସସିୁତା ରାଉତ ସା ପକାଶଚ  ରାଉତ XWP0209940
ୀ /1254916 28 17 351ରଶିତା ରାଉତ ପି େସୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ XWP0808725
ୀ /1254917 64 17 352ପଭାତୀ ରାଉତ ସା ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ OR/06/043/384118

ପ ୁ /1254918 45 17 353ଚ େଶଖର ରାଉତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ OR/06/043/384698
ୀ /1254919 39 17 354ନିହାରିକା ରାଉତ ସା ଚ େଶଖର ରାଉତ XWP0345538
ୀ /1254920 37 17 355କ ନା ରାଉତ ସା ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ XWP0328138
ୀ /1254921 35 17 356ଲକ୍ଷିପିୟା ରାଉତ ସା ଗଗନ ବିହାରି ରାଉତ XWP0345520

ପ ୁ /1254922 32 17 357େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ JTV2508174
ୀ /1254923 31 17 358ପ ୂ ର୍ୀମା ରାଉତ ସା ବନବିହାରୀ ରାଉତ XWP0728550

ପ ୁ /1264924 91 17 359ପଦନାଭ ସାଇଁ ପି ଗ ବର୍  ସାଇଁ OR/06/043/384123
ପ ୁ /1264925 78 17 360ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ଗ ବର୍  ସାଇଁ XWP0667733
ୀ /1264926 75 17 361ଶକୁ ଳା ସାଇଁ ସା ପଦନାଭ ସାଇଁ OR/06/043/384124
ୀ /1264927 72 17 362ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/384126
ପ ୁ /1264928 72 17 363ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ଗ ବର୍  ସାଇଁ OR/06/043/384127
ୀ /1264929 55 17 364ବିଶକିା ସାଇଁ ସା ବଂଶଧିର ସାଇଁ OR/06/043/384128
ୀ /1264930 40 17 365ସାରତି ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ XWP0557561

ପ ୁ /1264931 36 17 366େଗାଲକ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ JTV1953231
ପ ୁ /1264932 34 17 367ଭାରତ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ JTV2507713
ପ ୁ /1274933 43 17 368ପଦୀପ ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ XWP0209817
ୀ /1274934 37 17 369ପଭାତ ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ XWP0466938

ପ ୁ /1274935 45 17 370ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/384132
ୀ /1274936 37 17 371କନକଲତା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ XWP0444398
ପ ୁ /1284937 52 17 372ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/043/384139
ପ ୁ /1284938 25 17 373ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ସାହୁ XWP0728444
ୀ /1284939 77 17 374ସରସତୀ ସାହୁ ସା ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/043/384135
ପ ୁ /1284940 53 17 375ସକୁା  ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/043/384138
ୀ /1284941 45 17 376ରଶି ସାହୁ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ JTV2341279
ୀ /1284942 44 17 377ସିନିଲତା ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ JTV2341253
ୀ /1284943 40 17 378କବିତା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV2341246
ୀ /1294944 58 17 379ଧନି ବାରିକ ସା ସକୁା  ବାରିକ OR/06/043/384143
ପ ୁ /1294945 37 17 380ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ ପି ସକୁା  ବାରିକ JTV2298354
ୀ /1294946 36 17 381ସମିୁତା ବାରିକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ JTV2430841
ପ ୁ /1294947 33 17 382ସନାତନ ବାରିକ ପି ସକୁା  ବାରିକ JTV2507895
ୀ /1294948 23 17 383ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ସନାତନ ବାରିକ XWP1007186
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ୀ /1304949 74 17 384ଫଲିୁଆ ବାରିକ ସା ଭଜନାନଂଦ ବାରିକ OR/06/043/384145
ପ ୁ /1304950 49 17 385କିେଶାର କମୁାର ବାରିକ ପି ଭଜନାନ  ବାରିକ OR/06/043/384146
ପ ୁ /1304951 46 17 386ନିର ନ ବାରିକ ପି ଭଜନାନ  ବାରିକ JTV2298495
ୀ /1304952 41 17 387କଲଯ୍ାଣୀ ବାରିକ ସା କିେଶାର ବାରିକ JTV2430858
ୀ /1304953 39 17 388େଜଯ୍ା ନ୍ା ବାରିକ ସା ନିର ନ ବାରିକ XWP0209809

ପ ୁ /1304954 37 17 389ପପୁନୁ୍ ବାରିକ ପି ଭଜନାନ  ବାରିକ JTV1612233
ୀ /1304955 30 17 390ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ପପୁନୁ ବାରିକ XWP0209791

ପ ୁ /1314956 52 17 391ମେହଶର ବାରିକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ OR/06/043/384149
ୀ /1314957 49 17 392ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ମେହଶର ବାରିକ OR/06/043/384150
ୀ /1314958 30 17 393େକୗଶଲଯ୍ା ବାରିକ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ବାରିକ XWP1066448

ପ ୁ /1314959 29 17 394ଆଶଷି କମୁାର ବାରିକ ପି ମେହଶର ବାରିକ XWP0345710
ୀ /1314960 24 17 395େଲାପାମଦୁା ବାରିକ ପି ମେହଶର ବାରିକ XWP0728394
ୀ /1314961 29 17 396ସ ଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ପି ବାବାଜି ରାଉତ XWP0873802

ପ ୁ /1324962 92 17 397ବାଟୁ ରାଉତ ପି ପରିୁ ରାଉତ OR/06/043/384152
ପ ୁ /1324963 80 17 398ଧଡି ରାଉତ ପି ପରୁୀ ରାଉତ OR/06/043/384157
ୀ /1324964 79 17 399ଦୁଃଖି ରାଉତ ସା ସତଯ୍ବାଦି ରାଉତ OR/06/043/384154
ୀ /1324965 71 17 400ସମୁତା ରାଉତ ସା ଧଡି ରାଉତ OR/06/043/384158

ପ ୁ /1324966 66 17 401କୃ ଚ  ରାଉତ ପି ପରୂୀ ରାଉତ OR/06/043/384162
ୀ /1324967 62 17 402ପମିଳା ରାଉତ ସା ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ OR/06/043/384161
ୀ /1324968 59 17 403ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/384163

ପ ୁ /1324969 52 17 404ମାଗଣିୁ ରାଉତ ପି ବାଟୁ ରାଉତ OR/06/043/384153
ପ ୁ /1324970 50 17 405କିେଶାର ରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ OR/06/043/384159
ୀ /1324971 49 17 406େହମଲତା ରାଉତ ସା ମାଗଣୁୀ ରାଉତ OR/06/043/384699
ୀ /1324972 43 17 407ଉଲାସ ରାଉତ ସା କବିରାଜ ରାଉତ OR/06/043/384156

ପ ୁ /1324973 40 17 408ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ JTV2297778
ପ ୁ /1324974 40 17 409ସଂଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ JTV2297240
ୀ /1324975 38 17 410କବିତା ରାଉତ ସା ଜନାଦର୍ ନ ରାଉତ XWP0163519

ପ ୁ /1324976 69 17 411ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ ପି ପରୂ ମ ରାଉତ OR/06/043/384160
ପ ୁ /1324977 47 17 412ଜନା ର୍ନ ରାଉତ - ମାଗଣିୁ ରାଉତ JTV2297273
ପ ୁ /1324978 42 17 413ଭା ର ରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ JTV2507903
ପ ୁ /1324979 41 17 414ତିେଲାଚନ ରାଉତ ପି ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ JTV2507788
ୀ /1324980 41 17 415ମମତା ରାଉତ ସା କିେଶାର ରାଉତ XWP0345306

ପ ୁ /1324981 39 17 416କାଶ ିରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ JTV2508067
ୀ /1324982 38 17 417ଜୁଲି ରାଉତ ସା ଭା ର ରାଉତ XWP0345249
ୀ /1324983 36 17 418େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଉତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ XWP0209833

ପ ୁ /1324984 34 17 419ବିକମ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ JTV2507820
ୀ /1324985 33 17 420ସେୁଲଖା ରାଉତ ସା ତିେଲାଚନ ରାଉତ XWP0281105
ୀ /1324986 33 17 421ଇ ା ରାଉତ ସା ବିକମ ରାଉତ XWP0209866
ୀ /1324987 32 17 422ଶା ି ରାଉତ ସା କାଶ ିରାଉତ XWP0345314

ପ ୁ /1324988 28 17 423େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି କବିରାଜ ରାଉତ XWP0345454
ୀ /1324989 28 17 424ରଶିତା ରାଉତ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0589150
ପ ୁ /1324990 27 17 425ଶରତ କମୁାର ରାଉତ ପି ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ରାଉତ XWP0589218
ୀ /1324991 26 17 426ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି ମାଗଣୂୀ ରାଉତ XWP1007210
ୀ /1324992 25 17 427ମମତା ରାଉତ ପି କବି  କମୁାର ରାଉତ XWP0728337

ପ ୁ /1334993 68 17 428ବୁ େଦବ େଜନା ପି କା ାଳି େଜନା OR/06/043/384165
ପ ୁ /1334994 65 17 429ରଘନୁାଥ େଜନା ପି କା ାଳି େଜନା OR/06/043/384167
ୀ /1334995 63 17 430କନୂଲତା େଜନା ସା ବୁ େଦବ େଜନା OR/06/043/384166
ୀ /1334996 58 17 431ଖଲୁଣା େଜନା ସା ରଘନୁାଥ େଜନା OR/06/043/384168

ପ ୁ /1334997 45 17 432ସଦାନ  େଜନା ପି ବୁ େଦବ େଜନା OR/06/043/384659
ପ ୁ /1334998 38 17 433ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ବୁ େଦବ େଜନା JTV2297364
ୀ /1334999 38 17 434କବିତା େଜନା ସା ସଦାନ  େଜନା XWP0209916
ପ ୁ /1335000 34 17 435ଦୁଷ  କମୁାର େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା XWP0115436
ପ ୁ /1335001 31 17 436ବଳବ  େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା XWP0209890
ୀ /1345002 67 17 437ଉମିର୍ଳା େଜନା ସା ଭରତ ଚ  େଜନା OR/06/043/384172
ପ ୁ /1345003 48 17 438ମେନାର ନ େଜନା ପି ଭରତ ଚ  େଜନା OR/06/043/384173
ପ ୁ /1345004 46 17 439ଚି ର ନ େଜନା ପି ଭରତ ଚ  େଜନା OR/06/043/384660
ପ ୁ /1345005 41 17 440ଚି  ର ନ େଜନା ପି ଭରତ ଚ  େଜନା XWP0328161
ୀ /1345006 40 17 441ଶଲିାରାଣୀ େଜନା ସା ମେନାରଂଜନ େଜନା JTV2508158
ପ ୁ /1355007 71 17 442ଅନ  ସାଇଁ ପି ସବୁୁ ି ସାଇଁ OR/06/043/384176
ପ ୁ /1355008 39 17 443େହମ  ସାଇଁ ପି ଅନ  ସାଇଁ XWP0007823
ୀ /1355009 34 17 444ସବିତା ସାଇଁ ପି ଅନ  ସାଇଁ XWP0589267
ୀ /1355010 33 17 445ପତିମା ସାଇଁ ସା େହମ  ସାଇଁ XWP0728477
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ପ ୁ /1355011 33 17 446ବସ  ସାଇଁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ XWP0209965
ୀ /1355012 30 17 447ରିନୁ ସାଇଁ ସା ବସ  ସାଇଁ XWP0728469

ପ ୁ /1365013 58 17 448ଅେଲଖ ସାଇଁ ପି ପନୂାନଂଦ ସାଇଁ OR/06/043/384179
ୀ /1365014 55 17 449କନିୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ଅେଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/384180

ପ ୁ /1365015 48 17 450ସନାତନ ସାଇଁ ପି ପନୁାନ  ସାଇଁ OR/06/043/384181
ୀ /1365016 42 17 451ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ସନାତନ ସାଇଁ JTV2297554

ପ ୁ /1365017 36 17 452ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ସାଇଁ JTV2297356
ୀ /1365018 29 17 453ସତିୃେରଖା ସାଇଁ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0808816

ପ ୁ /1375019 82 17 454ସଦାନ  ସାଇଁ ପି ନିଧି ସାଇଁ OR/06/043/384183
ୀ /1375020 73 17 455େସବତୀ ସାଇଁ ସା ସଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/384184

ପ ୁ /1375021 51 17 456ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/384185
ୀ /1375022 39 17 457ସପନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ XWP0210567
ୀ /1385023 76 17 458ପାଲୁଣି ସାଇଁ ସା ବିମାଧର ସାଇଁ OR/06/043/384188

ପ ୁ /1385024 54 17 459େରାହିତ ସାଇଁ ପି ବିମାଧର ସାଇଁ OR/06/043/384190
ପ ୁ /1385025 48 17 460ମରୂତ ସାଇଁ ପି ବିମାଧର ସାଇଁ OR/06/043/384191
ୀ /1385026 48 17 461େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା େରାହିତ ସାଇଁ JTV2297448
ୀ /1385027 46 17 462ସନିୁତା ସାଇଁ ସା ମରୁତ ସାଇଁ XWP0345058
ୀ /1385028 23 17 463ନାେଗଶରୀ ସାଇଁ ପି େରାହିତ ସାଇଁ XWP0862953

ପ ୁ /1385029 21 17 464ମିଲନ ସାଇଁ ପି େରାହିତ ସାଇଁ XWP0919936
ୀ /1395030 76 17 465ମଷିୁ ସାଇଁ ସା ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/043/384195

ପ ୁ /1395031 50 17 466ଶରତ ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/043/384196
ୀ /1395032 48 17 467ସବିତା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ JTV2297455

ପ ୁ /1395033 42 17 468ଭରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ JTV2297398
ୀ /1395034 38 17 469େମୖତୀମୟୀ ସାଇଁ ସା ଭରତ ସାଇଁ XWP0345090
ୀ /1395035 26 17 470େସାନାଲି ସାଇଁ ପି ଶରତ ସାଇଁ XWP0589408

ପ ୁ /1395036 23 17 471କିଶାନ ସାଇଁ ପି ଶରତ ସାଇଁ XWP0862920
ୀ /1405037 35 17 472ସ ର୍ପଭା ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ XWP0345769

ପ ୁ /1405038 28 17 473ଚି ା ର ନ ସାହୂ ପି ନାରାୟଣ ସାହୂ XWP0920199
ପ ୁ /1405039 24 17 474ବିଶ୍ଵ ର ନ ସାହୂ ପି ନାରାୟଣ ସାହୂ XWP0920173
ପ ୁ /1405040 20 17 475ସତଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP1058510
ପ ୁ /1405041 73 17 476ସନାତନ ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ JTV1936574
ୀ /1405042 63 17 477େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ OR/06/043/384200

ପ ୁ /1405043 46 17 478ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ OR/06/043/384611
ପ ୁ /1415044 73 17 479କୃ ଚ  ରାଉତ ପି କାଳ ି ରାଉତ OR/06/043/384204
ୀ /1415045 63 17 480େରଖା ରାଉତ ସା କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/384205

ପ ୁ /1415046 51 17 481ସବୁାସ ରାଉତ ପି କାଳ ି ରାଉତ OR/06/043/384206
ୀ /1415047 47 17 482ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା ସବୁାସ ରାଉତ OR/06/043/384207

ପ ୁ /1415048 41 17 483ରବି  କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ JTV2431468
ପ ୁ /1415049 36 17 484କବିଚ  ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ JTV2430908
ୀ /1415050 26 17 485ନିରୂପମା ରାଉତ ପି ସବୂାସ ରାଉତ XWP0958744
ୀ /1415051 34 17 486ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ରବି  କମୁାର ରାଉତ XWP0589143
ୀ /1415052 28 17 487ସତିୃେରଖା ରାଉତ ସା କବିଚ  ରାଉତ XWP0667899

ପ ୁ /1415053 28 17 488ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି ସବୁାଶ ରାଉତ XWP0345348
ପ ୁ /1415054 25 17 489ରାେଜ  ରାଉତ ପି ସବୁାସ ରାଉତ XWP0667519
ୀ /1425055 60 17 490ପମିଳା ରାଉତ ସା ଧବୃ ଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/384216

ପ ୁ /1425056 59 17 491ସେବର୍ ଶର ରାଉତ ପି ମେହଶର ରାଉତ OR/06/043/384213
ପ ୁ /1425057 58 17 492ଶୀନିବାସ ରାଉତ ପି ପହଲାଦ ରାଉତ OR/06/043/384217
ୀ /1425058 54 17 493ସନ୍ିଗଧା ରାଉତ ସା ଶୀନିବାସ ରାଉତ JTV2298016
ୀ /1425059 53 17 494ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ସେବର୍ ଶର ରାଉତ OR/06/043/384214
ପ ୁ /1425060 46 17 495ମିହିର ରାଉତ ପି ପହଲାଦ ରାଉତ OR/06/043/384219
ପ ୁ /1425061 45 17 496େରାହିତ ରାଉତ ପି ପହଲାଦ ରାଉତ XWP0209759
ୀ /1425062 41 17 497େହନା ରାଉତ ସା େରାହିତ ରାଉତ JTV2431310
ପ ୁ /1425063 32 17 498ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ରାଉତ ପି ଧବୃଚରଣ ରାଉତ XWP0209957
ୀ /1425064 47 17 499ଗିତା ଳୀ ରାଉତ ସା ମିହିର ରାଉତ XWP0345330
ପ ୁ /1425065 40 17 500ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ପହାଲଦ ରାଉତ JTV1936525
ୀ /1425066 30 17 501ଲୀଜାରାଣୀ ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତ XWP1006436
ୀ /1425067 29 17 502ଇତିଶୀ ରାଉତ ପି ଧବୃ ଚରଣ ରାଉତ XWP0345629
ପ ୁ /1425068 28 17 503ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେବର୍ ଶର ରାଉତ XWP0345686
ୀ /1425069 26 17 504ଶଭୁପଭା ରାଉତ ପି ଶୀ ନିବାସ ରାଉତ XWP0589275
ୀ /1425070 22 17 505େସୗମ୍ଯାଶୀ ରାଉତ ପି ଶୀନିବଶ ରାଉତ XWP0974568
ୀ /1435071 63 17 506କମଳା ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/043/384222
ପ ୁ /1435072 47 17 507ବିଜୟ ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/043/384223
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ୀ /1435073 43 17 508େମୗସମୁୀ ରାଉତ ସା ବିଜୟ ରାଉତ JTV2297844
ୀ /1435074 22 17 509େସାନାଲୀ ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ XWP0958686
ୀ /1435075 36 17 510ରୀତା ରାଉତ ମା କମଳା ରାଉତ XWP0727941

ପ ୁ /1435076 19 17 511ବିଶାଲ ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ XWP1066471
ୀ /1445077 84 17 512ତୀର େଜନା ସା ପନୁାନ  େଜନା OR/06/043/384227

ପ ୁ /1445078 62 17 513ବସେୁଦବ େଜନା ପି ପନୁାନ  େଜନା OR/06/043/384228
ୀ /1445079 59 17 514ସବିତା େଜନା ସା ବସେୁଦବ େଜନା OR/06/043/384229

ପ ୁ /1445080 57 17 515େକଶବ େଜନା ପି ପନୁାନ  େଜନା OR/06/043/384230
ୀ /1445081 54 17 516କବିତା େଜନା ସା େକଶବ େଜନା OR/06/043/384231

ପ ୁ /1445082 53 17 517ଭା ର େଜନା ପି ପନୁାନ  େଜନା OR/06/043/384683
ୀ /1445083 48 17 518ବବିତା େଜନା ସା ଭା ର େଜନା OR/06/043/384682

ପ ୁ /1445084 39 17 519ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ବସେୁଦବ େଜନା JTV2297349
ପ ୁ /1445085 34 17 520ମେନାଜ େଜନା ପି ବସେୁଦବ େଜନା XWP0007856
ପ ୁ /1445086 28 17 521େଜଯ୍ାତିର ନ େଜନା ପି େକଶବ ଚ  େଜନା XWP0467258
ୀ /1445087 24 17 522ସା ର୍ଲତା େଜନା ପି େକଶବ େଜନା XWP0728006
ୀ /1445088 24 17 523ମାମନିୁ େଜନା ପି ଭା ର େଜନା XWP0728287

ପ ୁ /1445089 23 17 524ଚି  ର ନ େଜନା ପି େକଶବ ଚ  େଜନା XWP0862938
ପ ୁ /1445090 22 17 525ଶୁଭାଂଶ ୁେଜନା ପି ଭା ର େଜନା XWP0958611
ୀ /1445091 37 17 526ସଭୁା ଦରସିନୀ ପ ା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା XWP0958553

ପ ୁ /1455092 92 17 527ଅମର ରାଉତ ପି ବିଶ ିରାଉତ OR/06/043/384233
ୀ /1455093 82 17 528ଉମା ରାଉତ ସା ଅମର ରାଉତ OR/06/043/384234

ପ ୁ /1455094 60 17 529ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ OR/06/043/384235
ୀ /1455095 57 17 530କା ନବାଳା ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ OR/06/043/384236

ପ ୁ /1455096 54 17 531ଅେଶାକ ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ OR/06/043/384237
ୀ /1455097 50 17 532େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ରାଉତ ସା ଅେଶାକ ରାଉତ OR/06/043/384238

ପ ୁ /1455098 49 17 533ଅ ନ ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ OR/06/043/384240
ପ ୁ /1455099 46 17 534ଶୀଧର ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ OR/06/043/384241
ୀ /1455100 34 17 535କାମିନୀ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ XWP0007872

ପ ୁ /1455101 46 17 536ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ OR/06/043/384242
ପ ୁ /1455102 40 17 537ସେୁର  ରାଉତ ପି ଅମର ରାଉତ JTV2298149
ୀ /1455103 38 17 538ମିନତୀ ରାଉତ ସା ଅ ନ ରାଉତ XWP0535732
ୀ /1455104 37 17 539େରଣବୁାଳା ରାଉତ ସା ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ XWP0589192
ୀ /1455105 36 17 540ସଷୁମା ରାଉତ ସା ଶୀଧର ରାଉତ XWP0467159

ପ ୁ /1455106 30 17 541େସାମନାଥ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XWP0345215
ୀ /1455107 30 17 542େସନ୍ହଲତା ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷିଧର ରାଉତ XWP0345108
ୀ /1455108 29 17 543େଲାପାମଦୁା ରାଉତ ପି ଅେଶାକ ରାଉତ XWP0345116

ପ ୁ /1455109 28 17 544ବଦିନାଥ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XWP0345934
ୀ /1455110 28 17 545ପିୟ ା ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷିଧର ରାଉତ XWP0345041
ୀ /1465111 25 17 546ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ରାେକଶ କମୁାର େଜନା XWP0958835

ପ ୁ /1465112 67 17 547ଋଷି ନାଥ ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ OR/06/043/384251
ୀ /1465113 60 17 548ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା େକଶବ ରାଉତ OR/06/043/384250
ୀ /1465114 57 17 549ତିେଳା ମା ରାଉତ ସା ଋଷିନାଥ ରାଉତ OR/06/043/384252
ୀ /1465115 49 17 550ନିମର୍ଳା ରାଉତ ସା ସକୁା  ରାଉତ OR/06/043/384247

ପ ୁ /1465116 40 17 551ସଶୁା  ରାଉତ ପି ଋଷିନାଥ ରାଉତ JTV2297422
ପ ୁ /1465117 38 17 552େହମ  ରାଉତ ପି ଋଷିନାଥ ରାଉତ JTV1612258
ପ ୁ /1465118 34 17 553କମୁତ ରାଉତ ପି ଋଷିନାଥ ରାଉତ XWP0210575
ୀ /1465119 30 17 554ପିୟ ା ରାଉତ ସା ବସ  କମୁାର ରାଉତ XWP0808493
ୀ /1465120 29 17 555ଛବିରାଣୀ ରାଉତ ସା େହମ  ରାଉତ XWP0808600

ପ ୁ /1465121 55 17 556ସକୁା  ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ OR/06/043/384246
ପ ୁ /1465122 42 17 557ପସାଂତ ରାଉତ ପି େକଶବ ରାଉତ JTV2430825
ପ ୁ /1465123 35 17 558ବସ  କମୁାର ରାଉତ ପି େକଶବ ରାଉତ XWP0345942
ୀ /1465124 35 17 559ବବିତା ରାଉତ ସା ପଶା  ରାଉତ XWP0728014
ପ ୁ /1465125 33 17 560ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତ ପି େକଶବ ରାଉତ XWP0589333
ପ ୁ /1465126 32 17 561ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ ପି େକଶବ ଚରଣ ରାଉତ XWP0345231
ପ ୁ /1465127 30 17 562ରାେକଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ସକୁା  ରାଉତ XWP0345884
ୀ /1465128 29 17 563େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଉତ ସା ସଶୁା  ରାଉତ XWP0668285
ୀ /1465129 28 17 564ରି ି  ରାଉତ ପି ସକୁା  କମୁାର ରାଉତ XWP0345397
ୀ /1475130 90 17 565ଭାଷୀ େଦବୀ ସା େଗାବି  ସାସମଲ OR/06/043/384253
ପ ୁ /1475131 66 17 566େଗାପାଳ ସାସମଲ ପି େଗାବି  ସାସମଲ OR/06/043/384254
ୀ /1475132 61 17 567ହଷର୍ମଣି ସାସମଲ ସା େଗାପାଳ ସାସମଲ OR/06/043/384255
ପ ୁ /1475133 52 17 568ସ ିଦାନ  ସାସମଲ ପି େଗାବି  ସାସମଲ OR/06/043/384256
ପ ୁ /1475134 47 17 569ସେ ାଷ କମୁାର ସାସମଲ ପି େଗାବି  ସାସମଲ OR/06/043/384257
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ୀ /1475135 44 17 570ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାସମଲ ସା ସ ିଦାନ  ସାସମଲ JTV2298420
ୀ /1475136 44 17 571ବିନତୀ ସାସମଲ ସା ସେ ାଷ ସାସମଲ JTV2298438

ପ ୁ /1475137 43 17 572ଲଳିତ କମୁାର ସାସମଲ ପି େଗାପାଳ ସାସମଲ JTV2297430
ପ ୁ /1475138 36 17 573େରାହିତ ସାସମଲ ପି େଗାପାଳ ସାସମଲ JTV2430874
ପ ୁ /1475139 24 17 574ସନିୁଲ ସାସମଲ ପି ସ ିଦାନ  ସାସମଲ XWP0728329
ୀ /1475140 21 17 575ସିନୁ ସାସମଲ ପି ସ ିଦାନ  ସାସମଲ XWP1019447
ୀ /1475141 20 17 576ରିତିକା ସାସମଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାସମଲ XWP1066406
ୀ /1485142 66 17 577େରଣବୁାଳା ସାସମଲ ସା ବିଭୁତିଭୁଷଣ ସାସମଲ OR/06/043/384264

ପ ୁ /1485143 62 17 578ଅଭିମନଯ୍ ୁସାସମଲ ପି ପଭାକର ସାସମଲ OR/06/043/384265
ୀ /1485144 58 17 579େସନ୍ହମ ରୀ ସାସମଲ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାସମଲ OR/06/043/384266

ପ ୁ /1485145 42 17 580ସ ିପ କମୁାର ସାସମଲ ପି ବିଭୂତିଭୁଷଣ ସାସମଲ JTV2298248
ପ ୁ /1485146 38 17 581ରାଜଦିପ୍ ସାସମଲ ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ସାସମଲ JTV2430882
ୀ /1485147 35 17 582ଅନୁପମା ସାସମଲ ସା ରାଜଦିପ ସାସମଲ XWP0808824

ପ ୁ /1485148 52 17 583ଦିଲିପ କମୁାର ସାସମଲ ପି ସଧୁାକର ସାସମଲ OR/06/043/384261
ୀ /1485149 46 17 584ସରୂଜ ପଭା ସାସମଲ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାସମଲ JTV2298107
ୀ /1485150 34 17 585ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାସଲ ସା ସ ିପ ସାସଲ XWP0589390
ୀ /1485151 26 17 586ଦିକ୍ଷାଶୀ ସାସମଲ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାସମଲ XWP0589341

ପ ୁ /1485152 23 17 587ପଜ୍ଵଳ ସାସମଲ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାସମଲ XWP0940577
ପ ୁ /1495153 71 17 588ଚିେର  ସାସମଲ ପି ନୃସିଂହ ସାସମଲ OR/06/043/384271
ୀ /1495154 58 17 589ସଂଯକୁ୍ତା ସାସମଲ ସା ଚିେର  ସାସମଲ OR/06/043/384272

ପ ୁ /1495155 49 17 590ଶଶିରି କମୁାର ସାସମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାସମଲ OR/06/043/384274
ୀ /1495156 46 17 591କ ନା ସାସମଲ ସା ଶଶିରି କମୁାର ସାସମଲ JTV1612357

ପ ୁ /1495157 40 17 592ତୁଷାର କମୁାର ସାସମଲ ପି ଚିେର  ସାସମଲ JTV2298255
ପ ୁ /1495158 36 17 593ନିହାର ର ନ ସାସମଲ ପି ଚିେର  ସାସମଲ JTV2430981
ୀ /1495159 27 17 594ଝୁନୀତା ସାସମଲ ସା ତୁଷାର କମୁାର ସାସମଲ୍ XWP0467167
ୀ /1505160 56 17 595ମ ଲୁତା ପାତ ସା ଶ ର ପାତ XWP0668210

ପ ୁ /1505161 51 17 596ଶ ଷର୍ଣ ପାତ - ଅନାଦି ପାତ XWP0896977
ପ ୁ /1505162 53 17 597ଅନାଦି ରାଉତ ପି େଦୱାନ ରାଉତ OR/06/043/384278
ୀ /1505163 42 17 598ସସିତା ରାଉତ ସା ଅନାଦି ରାଉତ XWP0557587
ୀ /1515164 88 17 599ଖରିକା ରାଉତ ସା ଦିଗାମର ରାଉତ OR/06/043/384280

ପ ୁ /1515165 62 17 600ବାବାଜୀ ରାଉତ ପି ଦିଗାମର ରାଉତ OR/06/043/384281
ୀ /1515166 59 17 601େମାତି ରାଉତ ସା ବାବାଜୀ ରାଉତ OR/06/043/384282
ୀ /1515167 53 17 602ନଳିନୀ ରାଉତ ସା ରାଜକିେଶାର ରାଉତ OR/06/043/384284

ପ ୁ /1515168 36 17 603ଅଜିତ ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ରାଉତ XWP0281121
ପ ୁ /1515169 32 17 604ସ ିବ ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ରାଉତ XWP0281113
ପ ୁ /1515170 30 17 605ରଶ ିରଂଜନ ରାଉତ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ XWP0345488
ପ ୁ /1515171 27 17 606ବିଜୟ ରାଉତ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତ XWP0467043
ୀ /1525172 60 17 607ମଳୟ ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତ OR/06/043/384290
ୀ /1525173 53 17 608ପତିମା ରାଉତ ସା ଶୀଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/384292
ୀ /1525174 48 17 609ଟୁକନୁା ରାଉତ ସା ଅରୁଣ ରାଉତ JTV2297893

ପ ୁ /1525175 44 17 610ନିର ନ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1612118
ପ ୁ /1525176 44 17 611ବରୁଣ କମୁାର ରାଉତ ପି ନୀଳକ  ରାଉତ JTV2341196
ପ ୁ /1525177 41 17 612ହିରଣଯ୍ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV2297679
ୀ /1525178 41 17 613ମମତା ରାଉତ ସା ବରୁଣ ରାଉତ JTV2508133

ପ ୁ /1525179 62 17 614ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ନୀଳକ  ରାଉତ XWP0728428
ପ ୁ /1525180 60 17 615ଶୀଚରଣ ରାଉତ ପି ନୀଳକ  ରାଉତ OR/06/043/384291
ପ ୁ /1525181 51 17 616ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ ପି ନୀଳକ  ରାଉତ OR/06/043/384293
ୀ /1525182 34 17 617ସସିତା ରାଉତ ସା ହିରଣଯ୍ ରାଉତ XWP0281089
ୀ /1525183 34 17 618ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ନିର ନ ରାଉତ JTV2508091
ପ ୁ /1525184 30 17 619ରତିର ନ ରାଉତ ପି ଶୀ ଚରଣ ରାଉତ XWP0345272
ପ ୁ /1525185 28 17 620ପିତୀର ନ ରାଉତ ପି ଚରଣ ରାଉତ XWP0467241
ପ ୁ /1525186 26 17 621ସତ୍ଯର ନ ରାଉତ ପି ଶୀଚରଣ ରାଉତ XWP0896985
ୀ /1525187 25 17 622ମମତା ରାଉତ ସା ରତିର ନ ରାଉତ XWP1066349
ପ ୁ /1525188 22 17 623ସଚିନ ରାଉତ ପି ଅରୁଣ ରାଉତ XWP0873844
ପ ୁ /1525189 20 17 624େସୗରଭ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ XWP1066596
ୀ /1535190 60 17 625ମରୁଲୀଧର ରାଉତ ପି େଗାଲଖ ରାଉତ OR/06/043/384296
ୀ /1535191 44 17 626ସ  ୁରାଉତ ସା ଗ ାଧର ରାଉତ JTV2297646
ପ ୁ /1535192 36 17 627ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତ JTV2431427
ୀ /1535193 39 17 628ସ ର୍ମୟୀ ରାଉତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ XWP0589358
ପ ୁ /1535194 32 17 629ସ ିବ ରାଉତ ପି ଧରୁଲୀଧର ରାଉତ XWP0210302
ପ ୁ /1535195 29 17 630ସ ଦ ରାଉତ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତ XWP0345207
ପ ୁ /1535196 27 17 631ସମୀର ରାଉତ ପି ଗ ାଧର ରାଉତ XWP0589325
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ୀ /1535197 24 17 632ଶମିର୍ଳା ରାଉତ ପି ଗ ାଧର ରାଉତ XWP0728022
ପ ୁ /1535198 22 17 633ସାଗର ରାଉତ ପି ଗ ାଧର ରାଉତ XWP0940502
ୀ /1535199 22 17 634ସେରାଜିନୀ ରାଉତ ସା ସମୀର ରାଉତ XWP0940510
ୀ /1545200 57 17 635ସ  ୁପଧାନ ସା ବିଶମର ପଧାନ XWP0345645

ପ ୁ /1545201 38 17 636ତାପସ କମୁାର ପଧାନ ପି ବିଶମର ପଧାନ JTV1936541
ୀ /1545202 32 17 637ବବିତା ପଧାନ ସା ତାପସ ପଧାନ XWP0163535
ୀ /1555203 87 17 638ସଶୁଳିା ରାଉତ ସା ବୀରବର ରାଉତ OR/06/043/384304

ପ ୁ /1555204 64 17 639ରୁଷିରାମ ରାଉତ ପି ବୀରବର ରାଉତ OR/06/043/384305
ୀ /1555205 58 17 640ଉଲାସବାଳା ରାଉତ ସା ରୁଷିରାମ ରାଉତ OR/06/043/384306
ୀ /1555206 29 17 641ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ପକାଶ ରାଉତ XWP0728378
ୀ /1565207 65 17 642ଭାଷୀ େଜନା ସା ପଫଲୁ େଜନା OR/06/043/384308
ୀ /1565208 53 17 643କବିତା େଜନା ସା ଫକିର ଚରଣ େଜନା OR/06/043/384719

ପ ୁ /1565209 52 17 644ଫକିର ଚରଣ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା OR/06/043/384718
ପ ୁ /1565210 40 17 645ମାଧବ େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV2341121
ୀ /1565211 32 17 646ଶଭୁଶୀ େଜନା ସା ମାଧବ େଜନା XWP0345702

ପ ୁ /1575212 65 17 647ଜଗଦୀଶ େଜନା ପି ନ କିେଶାର େଜନା OR/06/043/384312
ୀ /1575213 52 17 648ମ ଲୁତା େଜନା ସା ଜଗଦୀଶ େଜନା XWP0779348

ପ ୁ /1575214 34 17 649ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗଦିଶ େଜନା JTV2507887
ୀ /1575215 31 17 650ମାନସୀ େଜନା ପି ଜଗଦୀଶ େଜନା XWP0209841

ପ ୁ /1575216 29 17 651ପ ଜ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗଦିଶ ଚ  େଜନା XWP0345561
ପ ୁ /1575217 33 17 652କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ XWP0129809
ପ ୁ /1585218 94 17 653ବ ାଳି େଜନା ପି େକେଳଇ େଜନା OR/06/043/384314
ପ ୁ /1585219 54 17 654ରବି ନାଥ େଜନା ପି ବ ାଳି େଜନା OR/06/043/384316
ୀ /1585220 52 17 655ରଶିତା େଜନା ସା ରବି  ନାଥ େଜନା XWP0808733
ୀ /1585221 49 17 656କବିତା େଜନା ପି ବ ାଳି େଜନା OR/06/043/384317

ପ ୁ /1585222 48 17 657ଶ ଷର୍ଣ େଜନା ପି ବ ାଳି େଜନା OR/06/043/384318
ୀ /1595223 80 17 658ବୁଢି େଜନା ସା ମଧସୁଦୁନ େଜନା OR/06/043/384320

ପ ୁ /1595224 57 17 659ବିଭୁତିଭୁଷଣ େଜନା ପି ମଧସୁଦୁନ େଜନା OR/06/043/384321
ୀ /1595225 50 17 660ଉଲାସ େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା XWP0466854
ୀ /1595226 49 17 661ଅନୁରାଧା େଜନା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା XWP0007906

ପ ୁ /1595227 48 17 662ଯଯାତିେକଶରୀ େଜନା ପି ମଧସୁଦୁନ େଜନା OR/06/043/384323
ୀ /1595228 45 17 663େସୗଦାମିନୀ େଜନା ସା ଜଜାତିେକଶରୀ େଜନା XWP0007898

ପ ୁ /1595229 43 17 664କାମେଦବ େଜନା ପି ମଧସୁଦୁନ େଜନା JTV2297737
ପ ୁ /1595230 43 17 665ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ପ  ୁେଜନା XWP0466847
ୀ /1595231 41 17 666ଡଲି େଜନା ପି ମଧସୁଦୂନ େଜନା JTV2341014

ପ ୁ /1595232 39 17 667ନୃପତି େଜନା ପି ମଧସୁଦୂନ େଜନା JTV2430833
ୀ /1595233 29 17 668ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ନୃପତି େଜନା XWP0589440

ପ ୁ /1595234 28 17 669ବିଶଜିତ େଜନା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା XWP0467340
ୀ /1595235 23 17 670ସ ର୍ଲତା େଜନା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା XWP0863001
ୀ /1605236 83 17 671ଦୁଲା େଜନା ସା କାଳ ି େଜନା OR/06/043/384325

ପ ୁ /1605237 58 17 672କୃ ଚ  େଜନା ପି କାଳ ି େଜନା OR/06/043/384326
ପ ୁ /1605238 53 17 673ଲକ୍ଷଣ େଜନା ପି କାଳ ି େଜନା OR/06/043/384328
ୀ /1605239 52 17 674କନୁଲତା େଜନା ସା କୃ ଚ  େଜନା OR/06/043/384327
ୀ /1605240 46 17 675ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ଳ ଣ େଜନା JTV2298461
ୀ /1605241 28 17 676ନିନି େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା XWP0467027
ୀ /1605242 25 17 677ସ ର୍ପଭା େଜନା ସା କୃ  ଚ  େଜନା XWP0959031

ପ ୁ /1605243 24 17 678େସାମନାଥ େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା XWP0727917
ୀ /1605244 22 17 679ମାନସୀ େଜନା ପି କୃ  ଚଂଦ େଜନା XWP0920090
ୀ /1615245 69 17 680ବିଳାସ େଜନା ସା ବାବାଜୀ େଜନା OR/06/043/384332
ପ ୁ /1615246 51 17 681ଅଭୟ େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା OR/06/043/384335
ୀ /1615247 47 17 682ନମିତା େଜନା ସା ଅଭୟା େଜନା XWP0668525
ୀ /1615248 46 17 683ଅମଲୁଯ୍ େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା OR/06/043/384337
ୀ /1615249 45 17 684ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ଅେଶାକ େଜନା JTV2298040
ପ ୁ /1615250 45 17 685ରମଲୁଯ୍ େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା JTV2298503
ୀ /1615251 39 17 686ବାସ ୀ େଜନା ସା ଅମଲୂଯ୍ େଜନା XWP0589382
ପ ୁ /1615252 39 17 687ଚ ନ କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା JTV2341113
ୀ /1615253 31 17 688ସିଲି େଜନା ସା ରମଲୁଯ୍ େଜନା XWP0589507
ପ ୁ /1625254 81 17 689ବି ୁ େଜନା ପି ନରି େଜନା OR/06/043/384338
ୀ /1625255 70 17 690ଉମିର୍ଳା େଜନା ସା ବି ୁ େଜନା OR/06/043/384339
ପ ୁ /1635256 42 17 691ବିକମ େକଶରୀ େଜନା ପି ବି ୁ େଜନା JTV2298214
ୀ /1635257 32 17 692ମମତା େଜନା ସା ବିକମ େକଶରୀ େଜନା XWP0668533
ପ ୁ /1645258 71 17 693ଝରି େଜନା ପି ସବୁୁ ି େଜନା XWP0779355
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ୀ /1645259 63 17 694ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଝରି େଜନା OR/06/043/384342
ପ ୁ /1645260 38 17 695ମାନସ େଜନା ପି ଝରି େଜନା JTV1612266
ପ ୁ /1645261 34 17 696ମେନାଜ େଜନା ପି ଝରି େଜନା XWP0129817
ୀ /1645262 30 17 697ର ିତା େଜନା ସା ମାନସ େଜନା XWP0668244
ୀ /1655263 28 17 698ସସିତା ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ XWP0467217
ୀ /1655264 80 17 699ସଜନୀ ସାହୁ ସା ଭାବ ସାହୁ OR/06/043/384344

ପ ୁ /1655265 79 17 700ଭାବ ସାହୁ ପି ଧରମ ସାହୁ OR/06/043/384343
ପ ୁ /1655266 50 17 701େଦେବ  ସାହୁ ପି ଭାବ ସାହୁ OR/06/043/384346
ପ ୁ /1655267 46 17 702ନବକିେଶାର ସାହୁ ପି ଭାବ ସାହୁ OR/06/043/384672
ୀ /1655268 36 17 703ସବିତା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ JTV2431195
ୀ /1665269 45 17 704ଝୁନିଲତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ JTV2431203

ପ ୁ /1665270 19 17 705େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP1066430
ପ ୁ /1665271 49 17 706ପେମାଦ ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ JTV2297307
ପ ୁ /1675272 49 17 707ପଶା  ସାହୁ ମା ଟୁପନୁା ସାହୁ JTV2508190
ୀ /1675273 44 17 708ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ XWP0007914
ୀ /1675274 39 17 709ଜୟ ି ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ JTV2508026
ୀ /1675275 78 17 710ଟୁପନୁା ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ OR/06/043/384350
ୀ /1685276 89 17 711ହାଡି େଦବୀ ସା ବାଳକୃ  ସାହୁ OR/06/043/384355

ପ ୁ /1685277 63 17 712ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ OR/06/043/384358
ୀ /1685278 30 17 713ସସିତା ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ XWP0467332
ୀ /1685279 28 17 714ଲଳିତା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ XWP0467266
ୀ /1685280 25 17 715ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ XWP0863027
ୀ /1685281 24 17 716ଲତିକା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ XWP0728352

ପ ୁ /1685282 23 17 717ଲଲାେତ ୁ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ XWP0897249
ପ ୁ /1685283 23 17 718ଲାଲେଟ ୁ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ XWP0873653
ପ ୁ /1685284 69 17 719ରାମ ଚ  ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ OR/06/043/384356
ୀ /1685285 58 17 720କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/384357
ୀ /1685286 53 17 721ଲିଳା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/043/384359

ପ ୁ /1685287 36 17 722ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ JTV2431187
ପ ୁ /1695288 40 17 723ର ିତ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV2298081
ୀ /1705289 80 17 724ଚ ଳା ସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ OR/06/043/384363

ପ ୁ /1705290 46 17 725କିେଶାର ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ OR/06/043/384365
ୀ /1705291 37 17 726ସପିୁୟା ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ XWP0007922

ପ ୁ /1715292 25 17 727ସନିୁମର୍ଳ ରାଉଳ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ XWP0808626
ପ ୁ /1715293 80 17 728ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତ ପି ଜୟୀ ରାଉତ OR/06/043/384366
ପ ୁ /1715294 55 17 729ଅନିରୁ  ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଉତ OR/06/043/384367
ୀ /1715295 48 17 730ସଚିୁତା ରାଉତ ସା ଅନିରୁ  ରାଉତ OR/06/043/384368

ପ ୁ /1715296 46 17 731ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତ OR/06/043/384370
ୀ /1715297 43 17 732କନିୁଲତା ରାଉତ ସା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ JTV2431047

ପ ୁ /1715298 27 17 733ସନିୁଲ୍ ରାଉତ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ XWP0467019
ପ ୁ /1725299 78 17 734ବାହୁଡି ରାଉତ ପି େଦୖତାରୀ ରାଉତ OR/06/043/384371
ୀ /1725300 71 17 735ଉେତଇ ରାଉତ ସା ବାହୁଡି ରାଉତ OR/06/043/384372

ପ ୁ /1725301 54 17 736ମାଧବ ରାଉତ ପି ବାହୁଡି ରାଉତ OR/06/043/384373
ପ ୁ /1725302 52 17 737ପଦିପ ରାଉତ ପି ବାହୁଡି ରାଉତ OR/06/043/384375
ୀ /1725303 50 17 738ମମତା ରାଉତ ସା ମାଧବ ରାଉତ JTV2297943

ପ ୁ /1725304 50 17 739ମିହିର ରାଉତ ପି ବାହୁଡି ରାଉତ OR/06/043/384374
ପ ୁ /1725305 47 17 740ଜଳଧର ରାଉତ ପି ବାହୁଡି ରାଉତ OR/06/043/384376
ୀ /1725306 44 17 741ସନିୁତା ରାଉତ ସା ପଦିପ ରାଉତ JTV2297950
ୀ /1725307 39 17 742ପଭାସିନୀ ରାଉତ ସା ମିହିର ରାଉତ JTV2430916
ପ ୁ /1725308 22 17 743େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ମାଧବ ରାଉତ XWP0919431
ପ ୁ /1735309 57 17 744େଲାକନାଥ ରାଉତ ପି ଚଇ ଁରାଉତ JTV2297992
ୀ /1735310 51 17 745ସରସତୀ ରାଉତ ସା େଲାକନାଥ ରାଉତ OR/06/043/384381
ପ ୁ /1735311 50 17 746ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତ ପି ଚଇ ଁରାଉତ XWP0007930
ୀ /1735312 48 17 747କବିତା ରାଉତ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତ JTV2297976
ପ ୁ /1735313 45 17 748ସକୁା  ରାଉତ ପି ଚଇ ଁରାଉତ JTV2298222
ୀ /1735314 39 17 749ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ସକୁା  ରାଉତ XWP0209825
ୀ /1735315 66 17 750ଟୁେପଇ ରାଉତ ସା େଧାେବଇ ରାଉତ OR/06/043/384379
ପ ୁ /1735316 32 17 751ବୁଲୁ ରାଉତ ପି େଧାେବଇ ରାଉତ XWP0210443
ପ ୁ /1735317 29 17 752ସତଯ୍ର ନ ରାଉତ ପି େଲାକନାଥ ରାଉତ XWP0345546
ପ ୁ /1735318 27 17 753ମଧସୁଦୂନ ରାଉତ ପି େଲାକନାଥ ରାଉତ XWP0467365
ୀ /1735319 23 17 754ନିକିତା ରାଉତ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ରାଉତ XWP0862961
ୀ /1735320 23 17 755ରିନୁ ରାଉତ ସା ବୁଲୁ ରାଉତ XWP0862979

86 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1735321 22 17 756ଏକତା ରାଉତ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତ XWP0920058
ପ ୁ /1735322 21 17 757ସଭୁମ ରାଉତ ପି ଅଚଯ୍ତାନ  ରାଉତ XWP0920025
ୀ /1745323 28 17 758ପଭାତୀ େବେହରା ସା ନିର ନ ସିଂହ XWP0958967

ପ ୁ /1745324 77 17 759ଉ ମ ରାଉତ ପି ଗେଜ  ରାଉତ OR/06/043/384386
ୀ /1745325 62 17 760ମିନତୀ ରାଉତ ସା ଉ ମ ରାଉତ OR/06/043/384387
ୀ /1745326 56 17 761େରଣକୁା ରାଉତ ସା ପିତବାସ ରାଉତ OR/06/043/384391

ପ ୁ /1745327 54 17 762ରେମଶ ରାଉତ ପି ଗେଜ  ରାଉତ XWP0779363
ପ ୁ /1745328 51 17 763ଚ େଶଖର ରାଉତ ପି ଉ ମ ରାଉତ OR/06/043/384394
ପ ୁ /1745329 48 17 764ପସନନ୍  ରାଉତ ପି ଉ ମ ରାଉତ OR/06/043/384395
ୀ /1745330 46 17 765େହମଲତା ରାଉତ ସା ରେମଶ ରାଉତ OR/06/043/384393

ପ ୁ /1745331 45 17 766ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ OR/06/043/384673
ୀ /1745332 42 17 767ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ଚ େଶଖର ରାଉତ JTV2341105
ୀ /1745333 39 17 768ପ ୁ ିର୍ମା ରାଉତ ସା ପସନନ୍  ରାଉତ XWP0007948

ପ ୁ /1745334 39 17 769ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ପିତବାସ ରାଉତ JTV2297257
ୀ /1745335 34 17 770କେ ଇ ରାଉତ ସା ସଂଜୟ ରାଉତ XWP0808485
ୀ /1745336 31 17 771ଚିନୁ ରାଉତ ପି ପିତବାସ ରାଉତ XWP0958900

ପ ୁ /1745337 62 17 772ପିତବାସ ରାଉତ ପି ଗେଜ  ରାଉତ XWP0668475
ୀ /1745338 37 17 773ଜିନୀ ରାଉତ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତ XWP0467175
ୀ /1745339 37 17 774େରାଜାଲିନ ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0535906

ପ ୁ /1745340 35 17 775ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ XWP0466987
ପ ୁ /1745341 29 17 776ରାେକଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ XWP0345223
ପ ୁ /1745342 24 17 777ଅମଲୁଯ୍ ରାଉତ ପି ପବିତ ରାଉତ XWP1144831
ପ ୁ /1745343 27 17 778ନିର ନ ସିଂ ପି ରତନ ସିଂ XWP0467274
ପ ୁ /1755344 59 17 779ବାସେୁଦବ ରାଉତ ପି ରାେଜ  ରାଉତ OR/06/043/384399
ୀ /1755345 54 17 780ବାସ ି ରାଉତ ସା ବାସେୁଦବ ରାଉତ OR/06/043/384400
ୀ /1755346 51 17 781ବିମଳି ରାଉତ ସା ଶକୁେଦବ ରାଉତ OR/06/043/384402

ପ ୁ /1755347 33 17 782ବଳରାମ ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ JTV2507945
ପ ୁ /1755348 55 17 783ଶକୁେଦବ ରାଉତ ପି ରାେଜ  ରାଉତ OR/06/043/384401
ୀ /1755349 31 17 784େଗାଲାପ ରାଉତ ପି ବସେୁଦବ ରାଉତ XWP0667915
ୀ /1755350 29 17 785ରୀନା ରାଉତ ପି ବସେୁଦବ ରାଉତ XWP0667923
ୀ /1755351 28 17 786ବି ୁ ରାଉତ ପି ଶକୁେଦବ ରାଉତ XWP0667790

ପ ୁ /1755352 25 17 787ସିଲୁ ରାଉତ ପି ଶକୁେଦବ ରାଉତ XWP0667758
ପ ୁ /1755353 25 17 788ଜୁଲୁ ରାଉତ ପି ସକୁେଦବ ରାଉତ XWP0728055
ପ ୁ /1765354 76 17 789ବହାନ  ନାୟକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ OR/06/043/384405
ପ ୁ /1765355 74 17 790ବିଶନାଥ ନାୟକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ OR/06/043/384407
ୀ /1765356 71 17 791େଶାଭାବତୀ ନାୟକ ସା ବହାନ  ନାୟକ OR/06/043/384406
ୀ /1765357 66 17 792ଶଶ ିନାୟକ ସା ବିଶନାଥ ନାୟକ JTV1953256

ପ ୁ /1765358 58 17 793ବିହାରୀ ନାୟକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ OR/06/043/384409
ୀ /1765359 53 17 794ସାବିତି ନାୟକ ସା ବିହାରୀ ନାୟକ OR/06/043/384410
ୀ /1765360 46 17 795ସ କୁ୍ତା ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ OR/06/043/384411

ପ ୁ /1765361 44 17 796ପଦି  ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ JTV2431328
ୀ /1765362 43 17 797ବିଣାପାଣି ନାୟକ ସା ପଦି  ନାୟକ JTV2431336

ପ ୁ /1765363 33 17 798େଦବେଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି ବିହାରୀ ନାୟକ XWP0115451
ୀ /1765364 30 17 799େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନାୟକ ପି ବିହାରି ନାୟକ XWP0210054
ୀ /1765365 27 17 800କି ା ନାୟକ ସା ପତାପ ନାୟକ XWP0808758

ପ ୁ /1775366 61 17 801ସକୁେଦବ ନାୟକ ପି ସବୁୁ ି ନାୟକ OR/06/043/384413
ପ ୁ /1775367 56 17 802ପରିକ୍ଷୀତ ନାୟକ ପି ସବୁୁ ି ନାୟକ OR/06/043/384415
ୀ /1775368 55 17 803ବାସ ି ନାୟକ ସା ସକୁେଦବ ନାୟକ OR/06/043/384414
ୀ /1775369 46 17 804ସସିତା ନାୟକ ସା ପରିକ୍ଷିତ ନାୟକ OR/06/043/384716
ପ ୁ /1775370 34 17 805ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସକୁେଦବ ନାୟକ JTV2508125
ୀ /1775371 31 17 806ଜୟଶୀ ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ XWP0668053
ୀ /1775372 31 17 807କ୍ଷୀରା ି ତନୟା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ XWP0668061
ପ ୁ /1775373 31 17 808ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ XWP0115444
ପ ୁ /1775374 27 17 809ନିେତଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ନାୟକ XWP0667907
ପ ୁ /1785375 74 17 810କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ ପି ବୁ େଦବ ସାଇଁ OR/06/043/384419
ୀ /1785376 65 17 811ବିଦଯ୍ତୁଲତା ସାଇଁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ OR/06/043/384420
ୀ /1785377 65 17 812ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ସେୁର ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/384418
ପ ୁ /1785378 45 17 813ଦି ଭାନୁ ସାଇଁ ପି କ୍ଷିେରାଦ ସାଇଁ OR/06/043/384671
ପ ୁ /1785379 43 17 814ଚ ଭାନୁ ସାଇଁ ପି କ୍ଷିେରାଦ ସାଇଁ JTV2297323
ପ ୁ /1785380 42 17 815େଦବୀ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ସେୁର ନାଥ ସାଇଁ JTV2298271
ୀ /1785381 41 17 816େଜଯ୍ାତି ସାଇଁ ସା େଦବୀପସାଦ ସାଇଁ JTV2431385
ୀ /1785382 39 17 817େମୗସମୁୀ ସାଇଁ ସା ଦି ଭାନୁ ସାଇଁ JTV2431393
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ୀ /1785383 34 17 818ଶଲିା ସାଇଁ ସା ଚ ଭାନୁ ସାଇଁ XWP0466771
ପ ୁ /1795384 67 17 819ବଂଶୀଧର େଜନା ପି ମଷୁା େଜନା OR/06/043/384422
ପ ୁ /1795385 64 17 820ନାରାୟଣ େଜନା ପି ମଷୁା େଜନା OR/06/043/384424
ୀ /1795386 61 17 821ମ ଲୁତା େଜନା ସା ବଂଶଧିର େଜନା OR/06/043/384423
ୀ /1795387 59 17 822େରଲା େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/384425
ୀ /1795388 52 17 823କନକ ଲତା େଜନା ସା ପ ାନନ ମଦୁୁଲି JTV2298263

ପ ୁ /1795389 42 17 824ଆେଲାକ େଜନା ପି ବନ୍ଶୀଧର େଜନା XWP0209973
ପ ୁ /1795390 39 17 825ର ନ କମୁାର େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା JTV2341204
ପ ୁ /1795391 39 17 826ଅଭିଜିତ୍ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା JTV2430783
ୀ /1795392 38 17 827ଲତା େଜନା ସା ଆେଲାକ େଜନା XWP0589572
ୀ /1795393 36 17 828େସାଭାରାଣୀ େଜନା ସା ରଂଜନ କମୁାର େଜନା XWP0589416
ୀ /1795394 33 17 829ପତିମା େଜନା ସା ଅଭିଜିତ୍ େଜନା XWP0728386
ୀ /1795395 31 17 830େସାନମ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା XWP0210369

ପ ୁ /1795396 55 17 831ପ ାନନ ମଦୁୁଲି ପି ଗଣୁନିଧି ମଦୁୁଲି JTV2297885
ପ ୁ /1795397 27 17 832ସତଯ୍ବତ ମଦୁୁଲି ପି ପ ାନନ ମଦୁୁଲି XWP0467068
ୀ /1795398 25 17 833ସତଯ୍ପିୟା ମଦୁୁଲି ପି ପ ାନନ ମଦୁୁଲି XWP0667386

ପ ୁ /1805399 61 17 834ହୃଷିେକଶ େଜନା ପି କଷୁା େଜନା OR/06/043/384427
ୀ /1805400 52 17 835ସ ଲୁତା େଜନା ସା ହୃଷିେକଶ େଜନା OR/06/043/384428

ପ ୁ /1805401 52 17 836ଜଗବ ୁ େଜନା ପି କଶୁା େଜନା OR/06/043/384429
ୀ /1805402 48 17 837ମିନତୀ େଜନା ସା ଜଗବ ୁ େଜନା JTV1612167
ୀ /1805403 31 17 838ସବିତା େଜନା ପି ହୃଷିେକଶ େଜନା XWP0209882

ପ ୁ /1805404 29 17 839ବିକାଶ େଜନା ପି ହୃଷିେକଶ େଜନା XWP0345694
ୀ /1805405 27 17 840ଶଭୁସିତା େଜନା ପି ହୃଶେିକଷ େଜନା XWP0467100
ୀ /1805406 22 17 841ମଧସିୁତା େଜନା ପି ଜଗବଂଧ ୁେଜନା XWP1019454

ପ ୁ /1805407 20 17 842ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗବଂଧ ୁେଜନା XWP1058544
ପ ୁ /1815408 31 17 843ରାେଜ  ବିଶାଳ ପି ମାଗଣିୁ ବିଶାଳ XWP0210021
ପ ୁ /1825409 54 17 844ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ XWP0345918
ୀ /1825410 45 17 845ତିେଳା ମା ପଧାନ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0345900
ୀ /1825411 26 17 846ନିହାରୀକା ପଧାନ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0668178
ୀ /1825412 25 17 847ସାଗରୀକା ପଧାନ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0668160

ପ ୁ /1835413 78 17 848ଶୀଧର ବିଶାଳ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବିଶାଳ OR/05/030/232071
ପ ୁ /1845414 41 17 849ରବି  କମୁାର ମଲିକ ପି ସନାତନ ମଲିକ XWP0589481
ୀ /1845415 41 17 850ରାଧିକା ମଲିକ ସା ରବି  କମୁାର ମଲିକ XWP0589465

ପ ୁ /1845416 23 17 851ସବୁତ କମୁାର ଥାେତାଈ ପି େଗାପୀନାଥ ଥାେତାଈ XWP0994558
ପ ୁ /1855417 44 17 852ନିରଂଜନ ସାଇଁ ପି ପହଲାଦ ସାଇଁ XWP0589564
ପ ୁ /1865418 46 17 853ମନୁା ପଧାନ ପି ଭିକାରୀ ପଧାନ XWP0667444
ୀ /1865419 36 17 854ଗୀତା ପଧାନ ସା ମନୁା ପଧାନ XWP0667584

ପ ୁ /1875420 52 17 855ପକାଶ ଶାସଲ ପି େକୖଳାସ ଶାସଲ XWP0668327
ୀ /1875421 48 17 856କନିୁଲତା ଶାସଲ ସା ପକାଶ ଶାସଲ XWP0668301
ୀ /1885422 28 17 857ଜୀତା କଅଁର ସା ଚାଟି କଅଁର XWP0668194

ପ ୁ /1885423 28 17 858ଚାଟି କଅଁର ପି ସବୁାଷ କଅଁର XWP0668202
ୀ /1905424 27 17 859କା ନ େଜନା ସା ସଶୁା  ମାଝି XWP0808501

ପ ୁ /1905425 27 17 860ସଶୁା  ମାଝି ପି କୁ  ମାଝି XWP0808568
ପ ୁ /1915426 42 17 861ବିଶ ର ନ ପଧାନ ପି ନେର  ପଧାନ XWP0808469
ୀ /1915427 32 17 862ରଶିତା ସାହୁ ସା ବିଶର ନ ପଧାନ XWP0808717

ପ ୁ /2425428 22 17 863ସତଯ୍ ରଞନ ରାଉତ ପି େବଣଧୁର ରାଉତ XWP0873810
ପ ୁ /Plot No5429 36 17 864ସଜିୁତ ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି NCF0655076
ପ ୁ /CDA, LINK5430 25 17 865ଶଂକର ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ XWP1112473
ପ ୁ /Telengap5431 25 17 866ଆେଲାକ େବେହରା ପି େଦେବ ର େବେହରା େଦେବ ର XWP1003615
ୀ /15432 73 17 867ପମିଳା େଜନା ସା ନରହରି େଜନା OR/06/043/384433
ୀ /15433 72 17 868ବଦନୀ େଜନା ସା େଗାେଲଖ େଜନା OR/06/043/384441
ପ ୁ /15434 66 17 869େତୗଲାକ େଜନା ପି ଇଛା େଜନା OR/06/043/384444
ୀ /15435 58 17 870ଟୁନି େଜନା ସା େତୖେଲାକଯ୍ େଜନା OR/06/043/384445
ପ ୁ /15436 56 17 871ସନାତନ େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା OR/06/043/384442
ପ ୁ /15437 55 17 872ସ ୟ େଜନା ପି ନରହରି େଜନା OR/06/043/384434
ୀ /15438 54 17 873େଶୖଳ େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା JTV1612290
ପ ୁ /15439 53 17 874ବିଜୟ େଜନା ପି ନରହରି େଜନା OR/06/043/384436
ପ ୁ /15440 48 17 875ରାଜକିେଶାର େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା OR/06/043/384443
ୀ /15441 48 17 876ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ସ ୟ େଜନା OR/06/043/384435
ୀ /15442 45 17 877ଅପ ର୍ା େଜନା ସା ସନାତନ େଜନା JTV1612282
ପ ୁ /15443 41 17 878ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା XWP0556761
ୀ /15444 39 17 879ବିେନାଦିନୀ େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା JTV1612191
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ୀ /15445 39 17 880ଲିଲି େଜନା ସା ରାଜକିେଶାର େଜନା JTV1612209
ପ ୁ /25446 89 17 881ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା ପି ବାଉରୀବ ୁ େଜନା OR/06/043/384446
ୀ /25447 84 17 882କ୍ଷୀର େଜନା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/384447

ପ ୁ /25448 78 17 883ଦୁଃଶାସନ େଜନା ପି ବାଉରୀବ ୁ େଜନା OR/06/043/384454
ପ ୁ /25449 58 17 884ବାଦଲ େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/384448
ପ ୁ /25450 54 17 885ବଜକିେଶାର େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା XWP0556779
ୀ /25451 49 17 886ଗିତା ଳି େଜନା ସା ବାଦଲ େଜନା OR/06/043/384449
ୀ /25452 47 17 887କ ନା େଜନା ସା ବଜକିେଶାର େଜନା OR/06/043/384453

ପ ୁ /25453 46 17 888ବିକମ େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/043/384452
ୀ /35454 70 17 889ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ଦୁଃଶାସନ େଜନା OR/06/043/384455
ୀ /35455 49 17 890ଚ ମା େଜନା ସା ଅରବି  େଜନା JTV2341063

ପ ୁ /35456 48 17 891ବିେବକାନ  େଜନା ପି ଦୁଃଶାସନ େଜନା OR/06/043/384457
ୀ /35457 47 17 892ମମତା େଜନା ସା ବିେବକାନ  େଜନା JTV1612092
ୀ /45458 78 17 893ଚ ଳା େଜନା ସା ହରିହର େଜନା OR/06/043/384459

ପ ୁ /45459 54 17 894ଅବନୀ େଜନା ପି ହରିହର େଜନା OR/06/043/384460
ୀ /45460 47 17 895କବିତା େଜନା ସା ଅବନୀ େଜନା OR/06/043/384461

ପ ୁ /45461 41 17 896ମ ରାଜ େଜନା ପି ହରିହର େଜନା JTV2715688
ପ ୁ /55462 79 17 897ନୀଳମଣି େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/06/043/384462
ପ ୁ /55463 71 17 898ଚ ମଣି େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/06/043/384466
ୀ /55464 58 17 899େହମା ି ନୀ େବେହରା ସା ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/384467

ପ ୁ /55465 47 17 900ଶଶିରିକମୁାର େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା XWP1113109
ପ ୁ /55466 39 17 901ତୁଷାର କା  େବେହରା ପି ଚ ମଣୀ େବେହରା JTV1954262
ପ ୁ /QR NO D55467 53 17 902ଦିଲିପ କମୁାର େସଣ ପି ନାରାୟଣ େସଣ XWP0008821
ୀ /065468 24 17 903ଚିନୟୀ ସାମ ରାୟ ପି େକୖଳାସ ସାମ ରାୟ XWP0728634

ପ ୁ /65469 91 17 904ଭଜନାନ  େବେହରା ପି ଧରମ ୁେବେହରା OR/06/043/384468
ୀ /65470 75 17 905ଗଲୁ େବେହରା ସା ଭଜନାନ  େବେହରା OR/06/043/384469

ପ ୁ /65471 58 17 906େବୖକୁ ନାଥ େବେହରା ପି ଭଜନାନ  େବେହରା OR/06/043/384470
ପ ୁ /65472 50 17 907ରାମକୃ  େବେହରା ପି ଭଜନାନ  େବେହରା OR/06/043/384471
ୀ /65473 50 17 908ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା େବୖକୁ  ନାଥ େବେହରା XWP0432179

ପ ୁ /65474 48 17 909ବିଜୟ େବେହରା ପି ଭଜନାନ  େବେହରା OR/06/043/384472
ପ ୁ /75475 90 17 910ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ମେୁନଇ େବେହରା OR/06/043/384474
ପ ୁ /85476 59 17 911ପଦେଲାଚନ ମିଶ ପି ନରହରି ମିଶ OR/06/043/384603
ୀ /85477 57 17 912ହରିପିୟା ପ ା ସା ପଦେଲାଚନ ମିଶ OR/06/043/142045
ୀ /95478 44 17 913ପଭାତୀ େଜନା ସା ବୀେର  କମୁାର ସାଇଁ JTV2715860

ପ ୁ /95479 82 17 914ବନମାଳି ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/384626
ୀ /95480 48 17 915ସସିତା ସାଇଁ ସା ରବ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0633784

ପ ୁ /105481 56 17 916ବିଭୁତିଭୁଷଣ େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା OR/06/043/384633
ୀ /105482 53 17 917ପଭାତୀ େବେହରା ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା OR/06/043/384634
ୀ /115483 56 17 918େଗାଦାବରୀ ସାମଲ ସା ବୀରବର ସାହୁ JTV2715985
ୀ /125484 55 17 919ଗୀତା ଳୀ ଜଗେଦବ  ସା କଳୁମଣି ପରିଡା XWP0556787

ପ ୁ /125485 54 17 920ମେନାଜ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP0654483
ୀ /125486 55 17 921ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ପଶନନ୍  କମୁାର େଜନା XWP0654475

ପ ୁ /125487 69 17 922କଳୁମଣି ପରିଡା ପି ମରୁଲୀଧର ପରିଡା XWP0556795
ୀ /135488 48 17 923ପ ୁ ା ଳୀ ମ ରାଜ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େସଣ XWP0008839

ପ ୁ /145489 38 17 924ବସ  ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ JTV1952977
ୀ /155490 80 17 925ନାବ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/384475

ପ ୁ /155491 63 17 926ଭା ରଚ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/384476
ୀ /155492 62 17 927ସବିତା େବେହରା ସା ଭା ର ଚ  େବେହରା OR/06/043/384477

ପ ୁ /155493 56 17 928ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/384478
ୀ /155494 47 17 929ସେରାଜବାଳା େବେହରା ସା ଦିଲିପ େବେହରା JTV1612308
ୀ /165495 79 17 930ଉମା େଜନା ସା େଗାବି  େଜନା OR/06/043/384480
ୀ /165496 55 17 931ଶାରଦା େଜନା ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  େଜନା XWP0008847
ପ ୁ /165497 54 17 932ଅନ  େଜନା ପି େଗାବି  େଜନା OR/06/043/384481
ପ ୁ /165498 52 17 933ଶରତଚ  େଜନା ପି େଗାବି  େଜନା OR/06/043/384482
ୀ /165499 50 17 934ସମିୁତା େଜନା ସା ଅନ  େଜନା OR/06/043/384483
ପ ୁ /175500 91 17 935ସାଧଚୁରଣ େଜନା ପି ଲକ୍ଷଣ େଜନା OR/06/043/384485
ୀ /175501 86 17 936ବାଉରୀ େଜନା ସା ସାଧଚୁରଣ େଜନା OR/06/043/384486
ପ ୁ /175502 56 17 937ସକୁା  େଜନା ପି ସାଧଚୁରଣ େଜନା OR/06/043/384487
ୀ /175503 53 17 938ମିନାକ୍ଷୀ େଜନା ସା ସକୁା  େଜନା OR/06/043/384488
ପ ୁ /185504 74 17 939ପଠାଣି େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/043/384489
ୀ /185505 70 17 940ପାଲିଆ େବେହରା ସା ପଠାଣି େବେହରା OR/06/043/384490
ୀ /185506 53 17 941ମଲି େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା OR/06/043/384492

89 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /195507 58 17 942ହରଷି େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/384506
ପ ୁ /205508 82 17 943ରାେଜ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/384508
ୀ /205509 73 17 944କ୍ଷୀର େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା OR/06/043/384509

ପ ୁ /205510 55 17 945କବିରାଜ େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/043/384510
ପ ୁ /205511 53 17 946ଛବି  େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/043/384512
ୀ /205512 50 17 947ପ ଜିନୀ େବେହରା ସା କବିରାଜ େବେହରା OR/06/043/384511
ୀ /205513 45 17 948ନିରୁପମା େବେହରା ସା ଛବି  େବେହରା OR/06/043/384709
ୀ /215514 83 17 949ଟୁପରୁୀ େଦବୀ ସା ଦିଜବର େଜନା OR/06/043/384514

ପ ୁ /215515 62 17 950ଅେଲଖ େଜନା ପି ଦିଜବର େଜନା OR/06/043/384515
ୀ /215516 54 17 951କନୁୀ େଜନା ସା ଅେଲଖ େଜନା OR/06/043/384516

ପ ୁ /215517 34 17 952ଅଜୁର୍ ନ େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା JTV2502169
ୀ /225518 81 17 953ମଷିୁ େଜନା ସା ରାଜକିେଶାର େଜନା OR/06/043/384517

ପ ୁ /225519 58 17 954ପେମାଦ େଜନା ପି ରାଜକିେଶାର େଜନା OR/06/043/384518
ୀ /225520 54 17 955ସ ଲୁତା େଜନା ସା ପେମାଦ େଜନା OR/06/043/384519

ପ ୁ /225521 53 17 956ପକାଶ େଜନା ପି ରାଜକିେଶାର େଜନା OR/06/043/384520
ୀ /225522 49 17 957ମମତା େଜନା ସା ପକାଶ େଜନା OR/06/043/384521

ପ ୁ /225523 36 17 958ଶରତ ଚ  େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା JTV2502458
ପ ୁ /225524 31 17 959ଜିତୁ େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା XWP0432203
ପ ୁ /235525 89 17 960ସବୁଳ ରାଉତ ପି ପରୁୁ ମ ରାଉତ OR/06/043/384522
ୀ /235526 82 17 961ପାଇଛା ରାଉତ ସା ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/384523

ପ ୁ /235527 59 17 962ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/384524
ପ ୁ /235528 53 17 963ସଶୁା  ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/384525
ୀ /245529 41 17 964ମଧସିୁତା େଜନା ପି ପରମାନ  େଜନା JTV1612340

ପ ୁ /255530 42 17 965ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା JTV2298313
ପ ୁ /255531 55 17 966ଶ ର ସାସମଲ ପି ଯଧିୁ ିର ସାସମଲ OR/06/043/384697
ୀ /255532 53 17 967ବାସ ି ସାସମଲ ସା ଶ ର ସାସମଲ OR/06/043/384541

ପ ୁ /255533 51 17 968ପଦନ ସାସମଲ ପି ଯଧିୁ ିର ସାସମଲ OR/06/043/384544
ୀ /255534 50 17 969ବିନତି ସାସମଲ ସା ଚକଧର ସାସମଲ JTV2297760

ପ ୁ /265535 52 17 970ଦିଲିପ ରାଉତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ରାଉତ XWP0556803
ୀ /265536 48 17 971ମମତା ରାଉତ ସା ଦିଲିପ ରାଉତ JTV2715738

ପ ୁ /265537 45 17 972ପାକିନା ରାଉତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ରାଉତ JTV2715704
ପ ୁ /265538 42 17 973ଋଷିନାଥ ରାଉତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ରାଉତ JTV2715878
ପ ୁ /275539 39 17 974ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ JTV2298115
ୀ /275540 27 17 975ରୀନା ସାମ ରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ସାମ ରାୟ XWP0668780

ପ ୁ /285541 57 17 976ନିର ନ ଦାଶ ପି ରାଧାକୃ  ଦାଶ JTV2297596
ୀ /285542 47 17 977ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ନିର ନ ଦାଶ JTV2297588

ପ ୁ /285543 56 17 978ଯଗୁଳ ପଧାନ ପି ଅ ରଯଯ୍ର୍ାମୀ ପଧାନ OR/06/043/384570
ୀ /285544 50 17 979ଜାନକୀ ପଧାନ ସା ଯଗୁଳ ପଧାନ JTV1612159

ପ ୁ /295545 58 17 980ବିଶନାଥ ମାଝୀ ପି ଦାରୀ ମାଝୀ OR/06/043/384571
ୀ /295546 48 17 981େସନ୍ହଲତା ମାଝୀ ସା ବିଶନାଥ ମାଝୀ JTV2297935
ୀ /305547 54 17 982େସନ୍ହଲତା ପଧାନ ସା ଶଚି ପଧାନ XWP0008854
ୀ /G/305548 27 17 983ମୀତାଲୀ େମାନାଲିସା ଦ୍ଵିେବଦୀ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ଦ୍ଵିେବଦୀ XWP1025568

ପ ୁ /315549 58 17 984ଶଚି ପଧାନ ପି ଯଗୁଳ ପଧାନ OR/06/043/384722
ପ ୁ /325550 57 17 985ପଦି ା ଚଂଦ ନାୟକ ପି ହଳଧର ନାୟକ OR/06/043/384573
ୀ /325551 46 17 986େଜଯ୍ାସନ୍ା ନାୟକ ସା ପଦି ା ଚଂଦ ନାୟକ XWP0008862

ପ ୁ /335552 55 17 987ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/043/384576
ୀ /335553 50 17 988ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ JTV1612142
ୀ /345554 73 17 989ସେରାଜିନୀ ରାୟ ସା ନଳିନି ର ନ ରାୟ OR/06/043/384725

ପ ୁ /345555 50 17 990େଦବାଶଷି ରାୟ ପି ନଳିନିର ନ ରାୟ OR/06/043/384604
ୀ /345556 46 17 991ସବିତା ରାୟ ସା େଦବାଶୀଷ ରାୟ OR/06/043/384726
ପ ୁ /345557 42 17 992ସଭୁାଶଷି ରାୟ ପି ନଳିନି ର ନ ରାୟ JTV1940741
ପ ୁ /355558 50 17 993େକଶବ ଚ  େଜନା ପି ନଟବର େଜନା OR/06/043/384727
ପ ୁ /365559 55 17 994ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/043/384710
ୀ /375560 27 17 995ସ ୀତା କର ପି ନଟବର କର XWP0571695
ପ ୁ /375561 63 17 996େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ OR/06/043/136178
ୀ /375562 55 17 997େପମଲତା ନାୟକ ସା େବଣଧୁର ନାୟକ OR/06/043/136179
ପ ୁ /385563 64 17 998ନେରଶ ଚ  ରାୟ ପି େଗାବି ଚ  ମ ରାଜ OR/06/043/384690
ୀ /385564 52 17 999େରଖା ରାୟ ସା ନେରଶ ରାୟ OR/06/043/384695
ପ ୁ /385565 33 17 1000ସୀତାକା  ରାୟ ପି ନେରଶ ଚ  ରାୟ JTV2502656
ପ ୁ /395566 54 17 1001ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ବୁ ନାଥ ଦାସ JTV2297281
ୀ /395567 46 17 1002ବବିତା ଦାସ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0779397
ପ ୁ /395568 44 17 1003ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ବୁ ନାଥ ଦାସ JTV2297620
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ପ ୁ /415569 33 17 1004ଅ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର େସଠୀ JTV2502854
ପ ୁ /415570 65 17 1005ଧେନଶର େସଠୀ ପି ବିମାଧର େସଠୀ OR/06/043/366093
ୀ /415571 58 17 1006ସତଯ୍ଭାମା େସଠୀ ସା ଧେନଶର େସଠୀ JTV2298453

ପ ୁ /415572 39 17 1007ର ନ କମୁାର େସଠୀ ପି ଧେନଶର େସଠୀ JTV2298412
ପ ୁ /425573 46 17 1008ନିବାସ ଚ  ମଲିକ ପି ନାଗରବର ମଲିକ JTV2341055
ପ ୁ /435574 53 17 1009ବିଜୟ େବେହରା ପି ପଠାଣି େବେହରା OR/06/043/384493
ୀ /435575 46 17 1010େଖାଲଣା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା XWP0008888

ପ ୁ /435576 44 17 1011ଅଭୟା େବେହରା ପି ପଠାଣି େବେହରା JTV2297505
ୀ /445577 83 17 1012କାଲୁଆ େବେହରା ସା କମୁର େବେହରା OR/06/043/384495

ପ ୁ /445578 63 17 1013ଶବିଚରଣ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା OR/06/043/384496
ୀ /445579 56 17 1014ରାଧିକା େବେହରା ସା ଶବିଚରଣ େବେହରା OR/06/043/384497

ପ ୁ /445580 52 17 1015େକଶବ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା OR/06/043/384498
ୀ /445581 50 17 1016ପ ୁ ର୍ୀମା େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା XWP1113026

ପ ୁ /445582 49 17 1017ଭୀମ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା XWP0536003
ୀ /445583 45 17 1018ରଶୀତା େବେହରା ସା ଭୀମ େବେହରା JTV1612274
ୀ /445584 40 17 1019େଗାଲାପ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା JTV1612324

ପ ୁ /455585 44 17 1020ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା ପି ଦିଜବର େବେହରା XWP0008896
ପ ୁ /465586 63 17 1021ଗେଜ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/384505
ୀ /475587 52 17 1022ରୀନା ରାଉତ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ରାଉତ JTV2715951
ୀ /475588 46 17 1023େସୗଦାମିନୀ ରାଉତ ସା ସଶୁା  ରାଉତ JTV2715803
ୀ /475589 41 17 1024ମିନାକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ JTV2715811
ୀ /475590 39 17 1025ବିନତୀ ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ JTV2738037
ୀ /485591 25 17 1026ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ବୁ େଦବ ଦାସ XWP0728642

ପ ୁ /485592 78 17 1027ଅନିରୁ  ରାଉତ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ OR/06/043/384528
ପ ୁ /485593 68 17 1028େତୖେଲାକଯ୍ ରାଉତ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ OR/06/043/384532
ୀ /485594 63 17 1029ବାସ ି ରାଉତ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ରାଉତ OR/06/043/384533
ୀ /485595 52 17 1030ବାସ ି ରାଉତ ସା େବଣଧୁର ରାଉତ OR/06/043/384530

ପ ୁ /485596 52 17 1031ପ ୁ ର୍ଚ  ରାଉତ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ OR/06/043/384711
ୀ /485597 46 17 1032ପା ାଳି ରାଉତ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ରାଉତ OR/06/043/384708

ପ ୁ /485598 44 17 1033ପ ୁ ରାଜ ରାଉତ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ JTV2297703
ପ ୁ /485599 59 17 1034େବଣଧୁର ରାଉତ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ JTV1936533
ୀ /495600 62 17 1035ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ପରମାନ  େଜନା OR/06/043/384536

ପ ୁ /495601 46 17 1036ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା ପି ପରମାନ  େଜନା OR/06/043/384537
ପ ୁ /495602 43 17 1037ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି ପରମାନ  େଜନା JTV1612134
ପ ୁ /505603 68 17 1038ବଶି  ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/384550
ୀ /505604 63 17 1039ପମିଳା ରାଉତ ସା ବଶି  ରାଉତ OR/06/043/384551

ପ ୁ /505605 48 17 1040ପଫଲୁ ରାଉତ ପି ବଳଭଦ ରାଉତ OR/06/043/384552
ୀ /515606 63 17 1041େଶୖଳ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/043/384555

ପ ୁ /515607 46 17 1042ପଭାକର ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/043/384556
ପ ୁ /515608 39 17 1043ମାନସ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ JTV2715746
ପ ୁ /525609 70 17 1044କାହନ୍ଚୁରଣ ବି ାଣୀ ପି ସିତାରାମ ବି ାଣୀ OR/06/043/384557
ୀ /525610 56 17 1045ଦିପାଳି ବି ାଣୀ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ବି ାଣୀ OR/06/043/384715

ପ ୁ /525611 34 17 1046ମହାରାଜା ମଳୟ ବି ାଣି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ବି ାଣି JTV2502128
ପ ୁ /535612 73 17 1047ବିଦଯ୍ାଭୁଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦିନମଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/384559
ପ ୁ /535613 47 17 1048ସେ ାଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିଦଯ୍ାଭୁଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/384562
ୀ /535614 46 17 1049ଶବିାନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିଦଯ୍ାଭୁଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/384563
ୀ /535615 71 17 1050ସଭୁଦା ପ ା ସା ବିଦଯ୍ାଭୁଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/384560

ପ ୁ /545616 64 17 1051ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ OR/06/043/384567
ୀ /545617 56 17 1052ମେନାରମା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ OR/06/043/384568
ପ ୁ /555618 50 17 1053ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV2298164
ୀ /555619 50 17 1054ବୀଣାପାଣି ପ ନାୟକ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ JTV2298156
ପ ୁ /565620 58 17 1055ମନେମାହନ େଭାଇ ପି େଗାେଲଖ େଭାଇ OR/06/043/384580
ୀ /565621 47 17 1056ନିଲୁ େଭାଇ ସା ମନେମାହନ େଭାଇ OR/06/043/384581
ପ ୁ /575622 60 17 1057ଶତୁଘନ ମିଶ ପି ମରୁଲୀ ମିଶ OR/06/043/384582
ୀ /575623 52 17 1058ସେରାଜିନୀ ମିଶ ସା ଶତୃଘନ ମିଶ OR/06/043/384583
ପ ୁ /585624 59 17 1059ଧନ ବାହାଦୁର ମାଝୀ ପି ପାହାଲମାନ ମାଝୀ OR/06/043/384585
ୀ /585625 45 17 1060ସନୁତଲୀ ମାଝୀ ସା ସମର ବାହାଦୁର ମାଝୀ JTV2297653
ୀ /585626 44 17 1061ରାଧିକା ମାଝୀ ସା ଧନ ବାହାଦୁର ମାଝୀ JTV2297661
ପ ୁ /585627 56 17 1062ଶବି କମୁାର ସତୁାର ପି ଅକଲ ବାହାଦୁର ସତୁାର XWP1063643
ୀ /585628 50 17 1063ୟମ.କମୂାରୀ ସତୁାର ସା ଶବି କମୁାର ସତୁାର XWP0779405
ପ ୁ /595629 59 17 1064େକଶବ େଜନା ପି ନଟବର େଜନା OR/06/043/384593
ୀ /595630 47 17 1065ଦମୟ ି େଜନା ସା େକଶବ େଜନା XWP0633792
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ପ ୁ /605631 57 17 1066ରମାକା  ସାଇଁ ପି ଆଦିକ  ସାଇଁ JTV2297711
ପ ୁ /615632 51 17 1067ଦୟାନିଧି ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ OR/06/043/384724
ୀ /625633 61 17 1068େରଣକୁା େଦଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ JTV2297513

ପ ୁ /635634 78 17 1069ନଳିନି ର ନ ରାୟ ପି ଚି ାମଣି ରାୟ OR/06/043/384621
ପ ୁ /645635 62 17 1070ଜାନକୀବଲଭ ମହା ି ପି ଶରତଚ  ମହା ି JTV2297232
ୀ /645636 53 17 1071ସ ର୍ପଭା ମହା ି ସା ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି JTV2558989

ପ ୁ /645637 29 17 1072ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ମହା ି ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି XWP0345959
ୀ /655638 49 17 1073କ ନା େସଠୀ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େସଠୀ OR/06/043/052256
ୀ /665639 52 17 1074ଉଷାରାଣୀ ମିଶ ସା ରବି  କମୁାର ପ ା XWP0163733

ପ ୁ /665640 59 17 1075ରବି  କମୁାର ପ ା ପି ସାଧଚୁରଣ ପ ା JTV2298347
ପ ୁ /675641 59 17 1076ଇଶର ଚ  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/06/043/384610
ୀ /675642 55 17 1077କୁ ଳା େବେହରା ସା ଇଶର ଚ  େବେହରା OR/06/043/384614

ପ ୁ /675643 32 17 1078ଶବିାଶଷି େବେହରା ପି ଈଶର ଚ  େବେହରା JTV2502268
ପ ୁ /685644 61 17 1079ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା JTV2341048
ୀ /685645 50 17 1080ସଂଯକୁ୍ତା ପ ା ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପ ା JTV2341261

ପ ୁ /695646 54 17 1081ମେନାର ନ ମଲିକ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମଲିକ JTV2298123
ୀ /695647 50 17 1082ନ ିତା ମଲିକ ସା ମେନାର ନ ମଲିକ JTV2298131

ପ ୁ /705648 58 17 1083ସେୁର  କମୁାର ଦାସ ପି ଅଗଣି ଦାସ JTV2715993
ପ ୁ /705649 37 17 1084ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ JTV2718518
ୀ /705650 35 17 1085ରୀନାରାଣୀ ପଧାନ ସା ମେମାର ନ ପଧାନ XWP0668822
ୀ /705651 29 17 1086େଗାରୀମଣି ପଧାନ ସା ଦୀପକ ପଧାନ XWP0668848
ୀ /705652 45 17 1087ସମିୁତା ସାସମଲ ସା ଅେଲଖ ସାସମଲ XWP0809079

ପ ୁ /715653 57 17 1088ତପନ କମୁାର ସାମଲ ପି ବୀରା କିେସାର ସାମଲ JTV2297463
ୀ /715654 45 17 1089େସୗଭାଗିନୀ ସାମଲ ସା ତପନ ସାମଲ JTV2297471

ପ ୁ /725655 53 17 1090ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ OR/06/043/384201
ୀ /725656 47 17 1091ସକୁା ି ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/043/384680
ୀ /735657 46 17 1092ଜି କଳାବତୀ ଆଚାରି ସା ଜିଲା ନାଚାରି ଆଚାରି XWP0008912

ପ ୁ /745658 61 17 1093ନିର ନ ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ OR/06/043/384676
ୀ /745659 55 17 1094ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ OR/06/043/384635

ପ ୁ /745660 34 17 1095ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ JTV2502243
ପ ୁ /755661 60 17 1096ଶବି ପସାଦ ମଲିକ ପି େଦାଳେଗାବି  ମଲିକ JTV2298230
ୀ /755662 46 17 1097ସବୁାସିନୀ ମଲିକ ସା ଶବି ପସାଦ ମଲିକ JTV2715886
ୀ /755663 36 17 1098ଗୀତା ଳୀ ମଲିକ ପି ଶବି ପସାଦ ମଲିକ JTV2502441

ପ ୁ /755664 34 17 1099ରବି  କମୁାର ମଲିକ ପି ଶବି ପସାଦ ମଲିକ JTV2502821
ପ ୁ /765665 61 17 1100ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/384704
ୀ /765666 54 17 1101ଲତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/384705

ପ ୁ /765667 47 17 1102ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/384675
ୀ /775668 49 17 1103ପମିଳା ବାରିକ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବାରିକ OR/06/043/384638

ପ ୁ /785669 57 17 1104ହେରକୃ  େବେହରା ପି ହଳଧର େବେହରା OR/06/043/384624
ପ ୁ /795670 59 17 1105ବିଜୟ ମହା ି ପି କୀ ର୍ନ ମହା ି JTV2298321
ୀ /795671 49 17 1106ପଶା ି ନଳିନୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି XWP0633800
ପ ୁ /795672 25 17 1107େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0668863
ପ ୁ /Flat no 25673 38 17 1108ଶବି ଶଂକର ମିଶ ପି ସଶୁଲି ଚଂଦ ମିଶ XWP1161934
ପ ୁ /1685674 64 17 1109ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା XWP0729046
ୀ /1685675 56 17 1110େହମଲତା େବେହରା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା XWP0729079

ପ ୁ /1685676 38 17 1111ବିଦଯ୍ାପତି େବେହରା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା XWP0729053
ୀ /1685677 80 17 1112ବଦନୀ ଭୂୟଁା ସା ଅପ ିର୍ ଭୂୟଁା OR/06/043/386941

ପ ୁ /1685678 75 17 1113ସପନୀ ଭୂୟଁା ପି େଗାପୀ ଭୂୟଁା OR/06/043/386942
ୀ /1685679 60 17 1114ଉମାବତୀ ଭୂୟଁା ସା ସପନୀ ଭୂୟଁା OR/06/043/386943
ପ ୁ /1685680 46 17 1115ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଭୂୟଁା ପି ଅପ ିର୍ ଭୂୟଁା OR/06/043/387061
ୀ /1685681 46 17 1116ସଭୁଦା ଭୁୟଁା ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଭୁୟଁା JTV2341402
ପ ୁ /1685682 45 17 1117ବିକମ ଭୂୟଁା ପି ସପନି ଭୂୟଁା XWP0558056
ପ ୁ /1685683 43 17 1118ବିଚିତାନ  ଭୂୟଁା ପି ସପନୀ ଭୂୟଁା JTV2309052
ୀ /1685684 34 17 1119ସଜୁତା ଭୂୟଁା ସା ବିଚିତା ନ  ଭୂୟଁା XWP0809319
ପ ୁ /1695685 77 17 1120ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ OR/06/043/386944
ୀ /1695686 60 17 1121କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386945
ୀ /1695687 33 17 1122ମେନାରମା ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ JTV2503324
ୀ /1695688 31 17 1123କ ନା ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ XWP0317271
ପ ୁ /1695689 30 17 1124କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ XWP0317248
ପ ୁ /1705690 69 17 1125ଶୀ ଆକଳୁାନ  ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ OR/06/043/386951
ପ ୁ /1705691 66 17 1126ବିକଳ ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ OR/06/043/386950
ପ ୁ /1705692 41 17 1127ଧେନଶର ନାୟକ ପି ବିକଳ ନାୟକ JTV2305332

92 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /1705693 40 17 1128ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଆକଳୁାନ  ନାୟକ JTV2305068
ପ ୁ /1705694 39 17 1129ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଆକଳୁାନ  ନାୟକ XWP0842104
ପ ୁ /1705695 37 17 1130ରାେଜଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଆକଳୁାନ  ନାୟକ JTV2434918
ପ ୁ /1705696 32 17 1131ଅେମଶ ନାୟକ ପି ଆକଳୁ ଚ  ନାୟକ JTV2503696
ୀ /1705697 38 17 1132ମଧମିୁତା ପରିଡା ସା ରାେକଶ ଚ  ନାୟକ XWP0809335

ପ ୁ /1715698 75 17 1133ଭା ର ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ OR/06/043/386956
ୀ /1715699 65 17 1134ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ଭା ର ନାୟକ OR/06/043/386957

ପ ୁ /1715700 63 17 1135େକଦାରନାଥ ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ OR/06/043/386958
ପ ୁ /1715701 56 17 1136େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ OR/06/043/386960
ୀ /1715702 52 17 1137େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା େକଦାରନାଥ ନାୟକ OR/06/043/386959

ପ ୁ /1715703 49 17 1138ଧମର୍ାନ  ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ OR/06/043/387035
ୀ /1715704 48 17 1139କବିତା ନାୟକ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386962
ୀ /1715705 48 17 1140କବିତା ନାୟକ ସା ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ JTV2309300
ୀ /1715706 46 17 1141ଝୁନୁବାଳା ନାୟକ ସା ଧମର୍ାନ  ନାୟକ JTV2309292

ପ ୁ /1715707 43 17 1142େପମାନ  ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ JTV2304517
ୀ /1715708 39 17 1143ବନଲତା ନାୟକ ସା େପମାନ  ନାୟକ XWP0809301
ୀ /1715709 32 17 1144ସଚିୁସିତା ନାୟକ ପି େକଦାରନାଥ ନାୟକ XWP0009795

ପ ୁ /1715710 29 17 1145ଯତି  କମୁାର ନାୟକ ପି େକଦାର ନାଥ ନାୟକ XWP0562843
ପ ୁ /1715711 27 17 1146ଜ୍ଞାନ ର ନ ନାୟକ ପି େଗୗରା  ନାୟକ XWP0809384
ପ ୁ /1715712 25 17 1147ରଶିର ନ ନାୟକ ପି େଗୗରା  ନାୟକ XWP0809376
ୀ /1715713 23 17 1148ସତିୃେରଖା ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ XWP0809244

ପ ୁ /1725714 57 17 1149ନିର ନ ନାୟକ ପି ବିଲାସ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386965
ୀ /1725715 52 17 1150ମିନତୀ ନାୟକ ସା ନିରଂଜନ ନାୟକ OR/06/043/387048

ପ ୁ /1725716 50 17 1151ନିେରାଦ ନାୟକ ପି ବିଳାସ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386966
ୀ /1735717 77 17 1152ରସବତୀ ନାୟକ ସା ପା ବ ନାୟକ OR/06/043/386970

ପ ୁ /1735718 73 17 1153ଶଶିରି ନାୟକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ନାୟକ OR/06/043/386967
ୀ /1735719 66 17 1154କାମିନୀ ନାୟକ ସା ଶଶିରି ନାୟକ OR/06/043/386968
ୀ /1735720 46 17 1155ନମର୍ଦା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ JTV1953157

ପ ୁ /1735721 43 17 1156ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପା ବ ନାୟକ JTV2304525
ୀ /1735722 33 17 1157ଦିପିକା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ XWP0572156

ପ ୁ /1735723 32 17 1158ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଶିରି ନାୟକ JTV2503498
ୀ /1735724 24 17 1159େସୗଦାମିନୀ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP0809574
ୀ /1745725 74 17 1160ଗୀତା ଳି େଜନା ସା ଅନୀଲ କମୁାର େଜନା OR/06/043/386975

ପ ୁ /1745726 58 17 1161ଅମୀୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅନୀଲ କମୁାର େଜନା OR/06/043/386976
ପ ୁ /1745727 54 17 1162ଅଖିଳକମୁାର େଜନା ପି ଅନିଳକମୁାର େଜନା JTV2435212
ୀ /1745728 54 17 1163ନିମର୍ଳା େଜନା ସା ଅମିୟ େଜନା OR/06/043/386980

ପ ୁ /1745729 51 17 1164ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅନୀଲ କମୁାର େଜନା OR/06/043/386978
ପ ୁ /1745730 49 17 1165ସ ୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅନୀଲ କମୁାର େଜନା OR/06/043/386979
ୀ /1745731 49 17 1166ସମିୁତା େଜନା ସା ଅଖିଳ କମୁାର େଜନା OR/06/043/387044
ୀ /1745732 42 17 1167ମଧସିୁତା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2435246
ୀ /1745733 39 17 1168େଲାପାମଦୁା େଜନା ସା ସ ୟ କମୁାର େଜନା XWP0009829
ପ ୁ /1745734 25 17 1169ଆେଲାକ କମୁାର େଜନା ପି ଅଖିଳ କମୁାର େଜନା XWP0863167
ୀ /1745735 55 17 1170ଅଇଁଠି ଖୂ ିଆ ସା ବନମାଳି ଖୂ ିଆ OR/06/043/388367

ପ ୁ /1755736 51 17 1171ନିର ନ େଜନା ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ େଜନା OR/06/043/386985
ୀ /1755737 39 17 1172ନମିତା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା JTV2504090
ୀ /1765738 92 17 1173ଆଶାମଣି େଜନା ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା OR/06/043/386986

ପ ୁ /1765739 61 17 1174ପଦୀ  କମୁାର େଜନା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା OR/06/043/386987
ପ ୁ /1765740 54 17 1175ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା OR/06/043/386988
ୀ /1765741 50 17 1176ଆରତୀ େଜନା ସା ପଦୀ  କମୁାର େଜନା OR/06/043/386989
ୀ /1765742 34 17 1177େଲାପାମଦୁା େଜନା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା XWP0347211
ପ ୁ /1765743 33 17 1178ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା XWP0347229
ପ ୁ /1765744 27 17 1179ଆଶୀଷ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0468439
ପ ୁ /1775745 53 17 1180ତପନ କମୁାର େଜନା ପି ବିଶନାଥ େଜନା OR/06/043/386992
ୀ /1775746 49 17 1181ମମତା େଜନା ସା ତପନ କମୁାର େଜନା JTV2305290
ପ ୁ /1785747 70 17 1182େଦେବ ନାଥ େଜନା ପି ଦୂଗର୍ାଚରଣ େଜନା OR/06/043/386995
ୀ /1785748 58 17 1183ରୀତା ଳି େଜନା ସା େଦେବ ନାଥ େଜନା OR/06/043/386996
ୀ /1785749 31 17 1184ମାନସୀ େଜନା ପି େଦେବ  ନାଥ େଜନା XWP0317073
ୀ /1785750 30 17 1185ତୃ ାମୟୀ େଜନା ପି େଦେବ  ନାଥ େଜନା XWP0347526
ପ ୁ /1785751 28 17 1186ଲଲିତ େମାହନ େଜନା ପି େଦେବ  ନାଥ େଜନା XWP0571893
ୀ /1785752 25 17 1187ନିେବଦିତା େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା XWP0809459
ପ ୁ /1795753 68 17 1188ସକୁା  କମୁାର େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା OR/06/043/387000
ୀ /1795754 58 17 1189ସ କୁ୍ତା େଜନା ସା ସକୁା  କମୁାର େଜନା XWP0779538
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ପ ୁ /1795755 36 17 1190ସନିୁଲକମୁାର େଜନା ପି ସକୁା  େଜନା JTV2434785
ପ ୁ /1795756 34 17 1191ସଶୁଲି କମୁାର େଜନା ପି ସକୁା  େଜନା JTV2434793
ପ ୁ /1795757 34 17 1192ସ ିବ୍ କମୁାର େଜନା ପି ସକୁା  କମୁାର େଜନା JTV2503456
ୀ /1805758 75 17 1193ଉମିର୍ଳା େଜନା ସା ଗ ବର୍  େଜନା OR/06/043/387003
ୀ /1805759 73 17 1194ରଜନୀ େଜନା ସା ନ କିେଶାର େଜନା OR/06/043/387005

ପ ୁ /1805760 56 17 1195ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା ପି ନ କିେଶାର େଜନା OR/06/043/387006
ପ ୁ /1805761 54 17 1196ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା XWP0779546
ପ ୁ /1805762 48 17 1197ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ନ କିେଶର େଜନା OR/06/043/038009
ପ ୁ /1805763 48 17 1198ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ନ କିେଶାର େଜନା OR/06/043/387008
ୀ /1805764 46 17 1199ମମତା େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0348086
ୀ /1805765 45 17 1200େରାଜାଲିନ େଜନା ସା ଅଭୟକମୁାର େଜନା JTV2557767
ୀ /1805766 25 17 1201ସାଗତିକା େଜନା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା XWP0809392
ୀ /1805767 23 17 1202ଅଲିଭା େଜନା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା XWP0809442

ପ ୁ /1815768 78 17 1203ପଭାକର େଜନା ପି ନଟବର େଜନା XWP0779561
ପ ୁ /1815769 74 17 1204ସଧୁାକର େଜନା ପି ନଟବର େଜନା OR/06/043/387014
ୀ /1815770 73 17 1205କା ନବାଳା େଜନା ସା ପଭାକର େଜନା OR/06/043/387013
ୀ /1815771 62 17 1206ଜୟ ୀ େଜନା ସା ସଧୁାକର େଜନା OR/06/043/387015

ପ ୁ /1815772 60 17 1207ଭା ର େଜନା ପି ନଟବର େଜନା OR/06/043/387017
ପ ୁ /1815773 55 17 1208ରତନ୍ ାକର େଜନା ପି ନଟବର େଜନା XWP0779553
ୀ /1815774 50 17 1209ମଂଜୁଲତା େଜନା ସା ରତନ୍ ାକର େଜନା XWP0009944

ପ ୁ /1815775 46 17 1210ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV2308963
ପ ୁ /1815776 43 17 1211ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ସଧୁାକର େଜନା JTV2309219
ପ ୁ /1815777 31 17 1212ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ସଧୁାକର େଜନା XWP0571901
ପ ୁ /1815778 30 17 1213େଶଖର ଚ  େଜନା ପି ଭା ର ଚ  େଜନା XWP0347518
ୀ /1815779 29 17 1214ଲିଲିମା େଜନା ସା ପକାଶ କମୁାର େଜନା XWP0562785
ୀ /1815780 28 17 1215ସସିତା େଜନା ପି ଭା ର େଜନା XWP0347484

ପ ୁ /1815781 27 17 1216ଶଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ସଧୁାକର େଜନା XWP0571885
ପ ୁ /1815782 24 17 1217ସାଗର େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା XWP0729228
ୀ /1815783 23 17 1218ରଶିତା େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା XWP0809582
ୀ /1825784 53 17 1219ଲୁଡୁସ୍ େବଉରା ସା ସକୁା  େବଉରା OR/06/043/386511
ୀ /15785 34 17 1220ମଧସିୁତା େଜନା ସା ତପନ କମୁାର େଜନା XWP0467605

ପ ୁ /15786 25 17 1221ମେନାଜ େଜନା ପି ସଂଜୟ େଜନା XWP0668764
ପ ୁ /25787 41 17 1222ତପନ କମୁାର େଜନା ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ େଜନା JTV2715795
ପ ୁ /25788 29 17 1223ସେରାଜ େଜନା ପି ସ ୟ େଜନା XWP0346619
ୀ /35789 29 17 1224ସାଗରିକା େଜନା ପି ବଜକିେଶାର େଜନା XWP0467571

ପ ୁ /35790 27 17 1225େସାମନାଥ େଜନା ପି ବାଦଲ କମୁାର େଜନା XWP0468058
ୀ /35791 27 17 1226ସାଗତିକା େଜନା ପି ବଜକିେଶାର େଜନା XWP0467563

ପ ୁ /045792 25 17 1227ଅବଜିତ୍ େଜନା ପି ଅବନୀ େଜନା XWP0728964
ୀ /75793 38 17 1228ପଭାତୀ େବେହରା ସା ରାମକୃ  େବେହରା XWP0347161
ୀ /155794 37 17 1229ସସିତା େବେହରା ସା ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା JTV2502623

ପ ୁ /155795 34 17 1230ଶଭୁେଜଯ୍ାତି େବେହରା ପି ଭା ର ଚ  େବେହରା JTV2502722
ୀ /155796 32 17 1231ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ଭା ର ଚ  େବେହରା XWP0163725
ୀ /165797 34 17 1232ମିନତୀ େବେହରା ପି ଚ ମଣୀ େବେହରା XWP0633875

ପ ୁ /165798 46 17 1233ଭରତଚ  େଜନା ପି େଗାବି  େଜନା OR/06/043/384484
ପ ୁ /165799 25 17 1234େଜଯ୍ାତି ର ନ େଜନା ପି ଅନ  ପସାଦ େଜନା XWP0668798
ପ ୁ /175800 31 17 1235ସତିଶ କମୁାର େଜନା ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  େଜନା XWP0346551
ପ ୁ /175801 27 17 1236ପ ୂ ର୍ ର ନ େଜନା ପି ଅନ  େଜନା XWP0467662
ପ ୁ /205802 31 17 1237ସବୁତ େବେହରା ପି କବିରାଜ େବେହରା XWP0668897
ୀ /205803 26 17 1238ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଛବି  େବେହରା XWP0589705
ୀ /205804 23 17 1239େସାନାଲୀ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0863076
ପ ୁ /205805 60 17 1240ଅଚଯ୍ତୁାନ  େଜନା ପି େଗାବି  ଚ  େଜନା XWP0556480
ପ ୁ /265806 50 17 1241ଚାଇନା ରାଉତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ରାଉତ XWP0328427
ୀ /265807 36 17 1242ମମତା ରାଉତ ସା ଋଷିନାଥ ରାଉତ XWP0728923
ୀ /275808 45 17 1243ଭାରତୀ ରାଉତ ସା ଚାଇନୀ ରାଉତ XWP0346817
ୀ /275809 35 17 1244ରିନା ରାଉତ ସା ପାକିନା ରାଉତ XWP0346742
ୀ /275810 23 17 1245ପିୟ ା ରାଉତ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ରାଉତ XWP0863068
ୀ /275811 60 17 1246ବସ  ସାମ ରାୟ ସା ତିେଲାଚନ ସାମ ରାୟ OR/06/043/388051
ପ ୁ /275812 40 17 1247ସେ ାଷ ସାମ ରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ସାମ ରାୟ JTV2310506
ୀ /275813 36 17 1248ପସା କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ସାମ ରାୟ JTV2718427
ପ ୁ /275814 34 17 1249ସଶୁା  କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ସାମ ରାୟ JTV2503225
ପ ୁ /285815 24 17 1250ବିଶଜିତ ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ XWP0728725
ପ ୁ /285816 45 17 1251ସେୁର  ମହାପାତ ପି ଜୟରାମ ମହାପାତ OR/06/043/388058
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ୀ /285817 40 17 1252ପତିମା ମହାପାତ ସା ସେୁର  ମହାପାତ JTV2502326
ପ ୁ /295818 72 17 1253ନୃସିଂହ ମହାପାତ ପି ଭିକାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/388054
ୀ /295819 60 17 1254ଚାରୁଲତା ମହାପାତ ସା ନୃସିଂହ ମହାପାତ OR/06/043/388055

ପ ୁ /295820 58 17 1255ରାମଚ  ମହାପାତ ପି ଭିକାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/388056
ୀ /295821 52 17 1256ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ରାମଚ  ମହାପାତ OR/06/043/388057

ପ ୁ /295822 40 17 1257ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ JTV2303055
ପ ୁ /295823 29 17 1258ଯଜ୍ଞପକାଶ ପଧାନ ପି ଯଗୁଳ ଚରଣ ପଧାନ XWP0346163
ପ ୁ /295824 27 17 1259ଯଯାତି େକଶରୀ ପଧାନ ପି ଯଗୁଳ ଚରଣ ପଧାନ XWP0571869
ପ ୁ /305825 82 17 1260େନତାନ  େବେହରା ପି ଜଗତ େବେହରା OR/06/043/388064
ୀ /305826 72 17 1261ସ ୁ ରୀ େବେହରା ସା େନତାନ  େବେହରା OR/06/043/388065

ପ ୁ /305827 67 17 1262େଶତ େବେହରା ପି ଜଗତ େବେହରା OR/06/043/388070
ୀ /305828 57 17 1263ବୁ ି େବେହରା ସା େଶତ େବେହରା OR/06/043/388071

ପ ୁ /305829 48 17 1264ମନୁଚରଣ େବେହରା ପି େନତାନ  େବେହରା JTV2310217
ପ ୁ /305830 47 17 1265ଅନିରୁ  େବେହରା ପି େନତାନ  େବେହରା OR/06/043/388066
ୀ /305831 42 17 1266ଆଶାଲତା େବେହରା ସା ଅନିରୁ  େବେହରା OR/06/043/388067
ୀ /305832 42 17 1267ସାବିତୀ େବେହରା ସା ମନୁଚରଣ େବେହରା JTV2311652

ପ ୁ /305833 40 17 1268କାହନ୍ଚୁରଣ େବେହରା ପି େନତାନ  େବେହରା JTV2311645
ପ ୁ /315834 30 17 1269ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି ସ ି ପଧାନ XWP0654442
ପ ୁ /315835 52 17 1270ରଘ ୁସାମଲ ପି ବାମନ ସାମଲ JTV2309730
ୀ /315836 45 17 1271ଶକୁ ସାମଲ ସା ରଘ ୁସାମଲ JTV1609148

ପ ୁ /325837 49 17 1272ସେୁର  େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା JTV2502714
ୀ /325838 36 17 1273ମମତା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା JTV2502771
ୀ /325839 44 17 1274ସବିତା ଦାସ ସା େଯାେଗ  ଦାସ JTV2303170
ୀ /325840 27 17 1275ଦି ି ସ ି ତା ନାୟକ ପି ପଦି  ଚ  ନାୟକ XWP0571786

ପ ୁ /335841 48 17 1276ପେମାଦ ଭ ପି ଜୟରାମ ଭ OR/06/043/388133
ୀ /335842 48 17 1277ମ ଲୁତା ଭ ସା ବିଭୁତି ଭ JTV2309888
ୀ /335843 27 17 1278ତପସିନୀ ଭ ପି ବିଭୂତି ଭ XWP0571620

ପ ୁ /335844 24 17 1279ଆଶଷି କମୁାର ଭ ପି ବିଭୂତି ଭ XWP0808980
ୀ /335845 68 17 1280ସନୁା େଦଇ ସା ଜୟରାମ ଭ OR/06/043/388131

ପ ୁ /335846 36 17 1281ମଦନ େମାହନ ପାଣି ପି ର ାଧର ପାଣି JTV1952910
ପ ୁ /335847 52 17 1282ରେମଶ ଚ  ସାମଲ ପି ବଳରାମ ସାମଲ JTV2502599
ୀ /335848 46 17 1283ମ ଲୁତା ସାମଲ ସା ରେମଶ ଚ  ସାମଲ JTV2502607
ୀ /345849 62 17 1284ମଇନା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା OR/06/043/388073

ପ ୁ /345850 47 17 1285ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା OR/06/043/388074
ପ ୁ /345851 41 17 1286ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା OR/06/043/388075
ପ ୁ /345852 39 17 1287ରାଜକିେଶାର ଭଟ ପି ଚ ମଣି ଭଟ JTV2303212
ୀ /345853 75 17 1288ମହୁଜୀ ଭ ସା ଅଗଣୀ ଭ OR/06/043/388135

ପ ୁ /345854 70 17 1289ସେୁର  ଭ ପି ଅଗଣୀ ଭ OR/06/043/388136
ୀ /345855 60 17 1290ପମିଳା ଭ ସା ଚ ମଣି ଭ JTV2310076
ୀ /345856 55 17 1291େଲାଭା ଭ ସା ସେୁର  ଭ OR/06/043/388137
ୀ /345857 55 17 1292ସରଳା ଭ ସା ରବୀ  ଭ XWP0556498
ପ ୁ /345858 50 17 1293ଶରତ ଭ ପି ଅଗଣି ଭ OR/06/043/388140
ୀ /345859 44 17 1294ହୀନା ଭ ପି ନବ କିେଶାର ଭ JTV2502805

ପ ୁ /345860 44 17 1295ରଣଜିତ ଭ ପି ସେୁର  ଭ JTV2303238
ପ ୁ /345861 40 17 1296ବିଶଜିତ ଭ ପି ସେୁର  ଭ JTV2558930
ପ ୁ /345862 39 17 1297ବଜକିେଶାର ଭ ପି ଚ ମଣୀ ଭ JTV1937754
ପ ୁ /345863 38 17 1298ଅଜୟ କିେଶାର ଭ ପି ଚ ମଣି ଭ JTV2502417
ୀ /1574/B5864 34 17 1299ମଧମିୁତା େଦବତା ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ପ ା  MDL1655125

ପ ୁ /1505865 21 17 1300େସୗମଯ୍ର ନ ପାତ ପି ଶ ଶର୍ଣ ପାତ XWP1214790
ୀ /1395866 21 17 1301ସସିତା ସାଇଁ ସା କିଶାନ ସାଇଁ XWP1218098
ୀ /1345867 27 17 1302ଏଲୀନା ପରିଡ଼ା ସା ଚି  ର ନ େଜନା XWP1221589
ୀ /155868 19 17 1303ସଭୁଦା ପିୟଦସ ିର୍ନି େବେହରା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା XWP1221597
ୀ /1155869 19 17 1304ଗାୟତୀ ରାଉତ ପି ସିବପସାଦ ରାଉତ XWP1221613
ୀ /1485870 19 17 1305ଧରଶୀ ସାସମଲ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାସମଲ XWP1221621
ପ ୁ /GADADHAR5871 21 17 1306ସତ୍ଯ ର ନ ସାସମଲ ପି ଗଦାଧର ସାସମଲ XWP1229186
ପ ୁ /1235872 18 17 1307ପତିକଷୃ ସାଇଁ ପି ପକାଶ କମୁାର ସାଇଁ XWP1234541
ୀ /1535873 18 17 1308ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ପି ଗ ାଧର ରାଉତ XWP1234566
ପ ୁ /1825874 19 17 1309ଅଶନୀ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP1266337
ପ ୁ /055875 19 17 1310ଦିବଯ୍େଲାଚନ େବେହରା ପି ଚଂଦମଣି େବେହରା XWP1266352
ପ ୁ /1055876 18 17 1311ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା XWP1266436
ୀ /1425877 26 17 1312ରୁବିନା ପାତ ସା ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ରାଉତ XWP1266444
ୀ /1075878 20 17 1313ଅନସୟୂା େବେହରା ସା ବିକାଶ େବେହରା XWP1266493
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ପ ୁ /1235879 23 17 1314ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP1266501
ୀ /1835880 22 17 1315ସନ୍ି ା େଜନା ସା ମାନେଗାବି  ଦଲାଇ XWP1266519
ୀ /1505881 18 17 1316ସ ର୍ପଭା ରାଉତ ପି ଅନାଦି ରାଉତ XWP1266527

ପ ୁ /5882 39 18 1ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ଚ  ନାୟକ JTV2503233
ୀ /005883 46 18 2ଅନିତା ଦାସ ସା ରମାକା  ଦାସ XWP1170026
ୀ /015884 37 18 3ଶକୁ ଳା ପଧାନ ସା ବୁଲୁ ପଧାନ XWP0874107

ପ ୁ /25885 60 18 4ଘନଶଯ୍ାମ ସାମ ରାୟ ପି ହେରକୃ  ସାମ ରାୟ OR/06/043/388001
ପ ୁ /25886 50 18 5ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ ପି ହେରକୃ  ସାମ ରାୟ OR/06/043/388003
ୀ /25887 47 18 6ଆଶାଲତା ସାମ ରାୟ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାମ ରାୟ OR/06/043/388002
ୀ /25888 45 18 7ସପୁଭା ସାମ ରାୟ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ XWP0556423

ପ ୁ /25889 29 18 8କଳାକାହନ୍  ୁସାମ ରାୟ ପି ସକୁେଦବ ସାମ ରାୟ XWP0571877
ୀ /25890 21 18 9େସାନାଲି ସାମ ରାୟ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ XWP0925354

ପ ୁ /45891 61 18 10ଡମରୁଧର ସାମ ରାୟ ପି େବୖକୁ  ସାମ ରାୟ OR/06/043/388018
ୀ /45892 51 18 11ଶକୁ ଳା ସାମ ରାୟ ସା ଡମରୁଧର ସାମ ରାୟ OR/06/043/388019

ପ ୁ /45893 37 18 12ପଥୃୀରାଜ ସାମ ରାୟ ପି ଡମରୁଧର ସାମ ରାୟ JTV1952860
ପ ୁ /55894 34 18 13ଧନ ୟ େଜନା ପି େତୖଲକଯ୍ େଜନା XWP0007997
ୀ /065895 33 18 14ରାଧିକା ମିଶ ସା ପିୟ ର ନ ମିଶ XWP0961334
ୀ /65896 41 18 15କ ନା ସାମ ରାୟ ସା େକୖଳାସ ସାମ ରାୟ XWP0432237
ୀ /65897 24 18 16ଚିନଯୀ ସାମ ରାୟ ପି େକୖଲାଶ ସାମ ରାୟ XWP0961243

ପ ୁ /65898 23 18 17ସତଯ୍ଜୀତ ସାମ ରାୟ ପି େକୖଳାଶ ସାମ ରାୟ XWP0945709
ୀ /75899 45 18 18ପ ଜିନି ମହା ି ସା ଅନିଲ ସାମ ରାୟ OR/06/043/388861

ପ ୁ /75900 50 18 20ଟୁକନୁା ସାମ ରାୟ ପି ଜୟରାମ ସାମ ରାୟ OR/06/043/388009
ପ ୁ /75901 41 18 21ବିଭୁତି ସାମ ରାୟ ପି ଜୟରାମ ସାମ ରାୟ XWP0163543
ୀ /85902 42 18 22ସରିତା ନାୟକ ସା ଅମୀୟ ନାୟକ XWP0008029
ୀ /95903 62 18 23ଦୁଲି େଦଇ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/388012

ପ ୁ /95904 45 18 24ପଦୀପ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ XWP0328385
ପ ୁ /95905 43 18 25ପତାପ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/388868
ପ ୁ /95906 75 18 26ଅେଲଖ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/388011
ପ ୁ /95907 44 18 27ଟୁଟୁ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ XWP0008003
ପ ୁ /105908 53 18 28ମତୁୃ ୟ ମହାପାତ ପି େବୖକୁ  ମହାପାତ JTV1952886
ୀ /105909 48 18 29ର ିତା ମହାପାତ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ JTV1952878

ପ ୁ /105910 22 18 30ରାଜା ମହାପାତ ପି ମତୃ୍ଯ ଯ ମହାପାତ XWP0961227
ୀ /105911 24 18 31ଲି ା ମହାପାତ ପି ମତୁୃ ୟ ମହାପାତ XWP0945733
ୀ /105912 60 18 32ଶଚି ସାମ ରାୟ ସା େବୖକୁ  ସାମ ରାୟ OR/06/043/388016

ପ ୁ /105913 41 18 33ଦୀପକ ସାମ ରାୟ ପି େବୖକୁ  ସାମ ରାୟ JTV2210086
ୀ /105914 38 18 34ଜୟଶୀ ସାମ ରାୟ ସା ଦୀପକ ସାମ ରାୟ XWP0556456

ପ ୁ /105915 35 18 35ଦ ହରି ସାମ ରାୟ ପି େବୖକୁ  ସାମ ରାୟ JTV2718450
ୀ /105916 23 18 36ସବୂାସୀନୀ ସାମ ରାୟ ପି ଧରଣୀଧର ସାମ ରାୟ XWP0960989

ପ ୁ /115917 46 18 37ପତାପ ଚ  ସାହୁ ପି ଅଟଲ ବିହାରୀ ସାହୁ JTV2502219
ୀ /115918 19 18 38ରୂପାଲୀ ସାମଲ ପି ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ ସାମଲ XWP1104355

ପ ୁ /125919 45 18 39ସତଯ୍ପିୟ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ JTV2502201
ୀ /125920 27 18 40ସ ୀତା ମହା ି ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି XWP0468033

ପ ୁ /135921 30 18 41ମଲୁକରାଜ୍ ବଳିଆରସିଂହ ପି କଳୁମଣୀ ପରିଡା XWP0346957
ପ ୁ /135922 28 18 42ଯଶରାଜ ବଳିଆରସିଂହ ପି କଳୁମଣି ପରିଡା XWP0346940
ପ ୁ /135923 38 18 43େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଦୁଲାଳ ଚ  ନାୟକ JTV2502177
ୀ /145924 62 18 44ତାରାମଣି ସାମ ରାୟ ସା ଚରଣ ସାମ ରାୟ XWP0556472

ପ ୁ /145925 39 18 45କାଳ ୀ ସାମ ରାୟ ପି ଚରଣ ସାମ ରାୟ JTV2303261
ପ ୁ /N.H.165926 23 18 46ଚି  ର ନ େବେହରା ପି ମନୁ ଚରଣ େବେହରା XWP0945626
ପ ୁ /N.H.165927 21 18 47ଦୀପକ େବେହରା ପି େଦେବ ର େବେହରା XWP1004621
ପ ୁ /N.H.165928 22 18 48ପା ବ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ XWP1004647
ୀ /N.H.165929 31 18 49ନିରୂପମା େଜନା ସା ସ ୀତ େଜନା XWP1004589
ୀ /N.H.165930 21 18 50ପିୟଦସ ିର୍ନି ମହାରାଣା ପି ପ ାନନ ମହାରାଣା XWP1004654
ପ ୁ /N.H.165931 21 18 51ବିଶଜିତ ମହାରାଣା ପି ଟୁକନୁା ମହାରାଣା XWP1004662
ପ ୁ /N.H.165932 69 18 52ସଶୁୀଲ ଚ  ମିଶ ପି ଦୁଖିବା ଵଃ ମିଶ XWP1004530
ପ ୁ /N.H.165933 54 18 53ଟୁକନୁା ମହାରଣା ପି ଗୟା ମହାରଣା XWP1004688
ୀ /N.H.165934 27 18 54ସଂଗୀତା ନାୟକ ସା ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ XWP1004597
ୀ /N.H.165935 24 18 55ସଭୁଦା ସାମଲ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ XWP1004548
ପ ୁ /175936 65 18 56ବସ  ସାମ ରାୟ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାମ ରାୟ OR/06/043/388021
ୀ /175937 60 18 57ସଲିଳା ସାମ ରାୟ ସା ବସ  ସାମ ରାୟ OR/06/043/388022
ପ ୁ /175938 42 18 58ସବୁତ ସାମ ରାୟ ପି ବସ  ସାମ ରାୟ JTV1933613
ପ ୁ /175939 39 18 59ଶସୁା  ସାମ ରାୟ ପି ବସ  ସାମ ରାୟ JTV2303444
ୀ /185940 27 18 60ଚି  ୁେଜନା ପି ସକୁା  େଜନା XWP0468280
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ୀ /185941 79 18 61ବାୟାଣୀ ସାମ ରାୟ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ସାମ ରାଯ JTV2715977
ପ ୁ /185942 52 18 62ମେନାଜ ସାମ ରାୟ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV2738029
ୀ /195943 44 18 63ମୀନା େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା XWP0008037

ପ ୁ /195944 29 18 64ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ମା ମଲୀ େବେହରା XWP0467456
ୀ /195945 49 18 65ମିନା ମହା ି ସା େକୖଳାସ ମହା ି JTV2502706

ପ ୁ /195946 63 18 66ସନୁାକର ସାମ ରାୟ ପି ମାଧ ସାମ ରାୟ JTV2559003
ପ ୁ /205947 51 18 67ଅମୀୟ ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ନାୟକ OR/06/043/388025
ପ ୁ /205948 23 18 68ଅାଶେୁତାଷ ନାୟକ ପି ଅମିୟ ନାୟକ XWP0969816
ପ ୁ /205949 20 18 69ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ଅମିୟ ନାୟକ XWP1104405
ପ ୁ /215950 29 18 70େଗୗତମ େବେହରା ପି କବିରାଜ େବେହରା XWP0347088
ପ ୁ /215951 26 18 71ଟୁଟୂ େବେହରା ପି ରାଧ ୂେବେହରା XWP0873976
ପ ୁ /215952 28 18 72ଅୟସକା  େଲ ା ପି ଝୀନବାସ େଲ ା XWP0346627
ପ ୁ /215953 41 18 73ଅନିରୁ  ନାୟକ ପି େତୖେଲାକ ନାୟକ OR/06/043/388973
ପ ୁ /215954 40 18 74ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି େତୗେଲାକଯ୍ ନାଥ ନାୟକ JTV1952936
ପ ୁ /225955 30 18 75ଗେଣଶ େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା XWP0347120
ପ ୁ /225956 29 18 76ରାେକଶ େଜନା ପି ପକାଶ େଜନା XWP0668756
ୀ /225957 64 18 77ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ପ  ୁନାୟକ OR/06/043/388030

ପ ୁ /225958 41 18 79ପେମାଦ ନାୟକ ପି ନକଳୁଚ  ନାୟକ JTV2558914
ପ ୁ /225959 41 18 80ରଣଜିତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ JTV2718591
ୀ /225960 27 18 81େରାଜଲୀନ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP0994806

ପ ୁ /225961 21 18 82େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ରବୀ  ନାୟକ XWP1059252
ୀ /225962 34 18 83କମଳା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ XWP0874032
ୀ /235963 82 18 84ରଜନୀ େଜନା ସା ବିମାଧର େଜନା OR/06/043/388035

ପ ୁ /235964 55 18 85ନାରାୟଣ େଜନା ପି ବିମାଧର େଜନା OR/06/043/388036
ୀ /235965 47 18 86ରମା େଜନା ସା ନାରୟଣ େଜନା OR/06/043/388037

ପ ୁ /235966 47 18 87ବନମାଳି େଜନା ପି ବିମାଧର େଜନା OR/06/043/388038
ୀ /235967 47 18 88କନୁୀ େଜନା ସା ବନମାଳି େଜନା OR/06/043/388978
ୀ /235968 22 18 89ନିନୀ େଜନା ପି ବନମାଳୀ େଜନା XWP0874024

ପ ୁ /235969 24 18 90ପହଲାଦ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ରାଉତ XWP1059260
ପ ୁ /245970 57 18 91ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ OR/06/043/388043
ପ ୁ /245971 55 18 92ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ OR/06/043/388045
ୀ /245972 50 18 93ର ିତା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ OR/06/043/388985
ୀ /245973 49 18 94ସସିତା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV2309565
ୀ /245974 48 18 95ରଶତିା ନାୟକ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ XWP1063015

ପ ୁ /245975 32 18 96େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ JTV2503050
ପ ୁ /255976 54 18 97ଗଦାଧର ସାସମଲ ପି ଯଧିୁ ିର ସାସମଲ OR/06/043/384543
ୀ /255977 52 18 98ସଜୁାତା ସାସମଲ ସା ଗଦାଧର ସାସମଲ JTV2297752

ପ ୁ /255978 25 18 99ସଂଗାମ ସାସଲ ପି ଶ ର ସାସଲ XWP0668673
ପ ୁ /255979 79 18 100ପହଲାଦ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ XWP0467530
ୀ /255980 77 18 101ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ସାଇଁ ସା ପହଲାଦ ପସାଦ ସାଇଁ XWP0467548

ପ ୁ /255981 53 18 102ବିେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ପହଲାଦ ପସାଦ ସାଇଁ JTV2502904
ୀ /265982 62 18 103ସରସତୀ ନାୟକ ସା ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/043/388047

ପ ୁ /265983 45 18 104ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/043/388049
ୀ /275984 26 18 105ସଂ ୟାରାଣୀ େବେହରା ସା ମନୁ େବେହରା XWP0874115
ୀ /345985 22 18 106ନିେବଦିତା ଭ ପି ରବୀ ନାଥ ଭ XWP0873950

ପ ୁ /345986 21 18 107ସତଯ୍ଜୀତ୍ ଭ ପି ଶରତ ଚରଣ ଭ XWP0925487
ୀ /355987 27 18 108ଦି ିମୟୀ ଦାଶ ସା ଦୀପକ କମୁାର ପାଣି XWP1143395

ପ ୁ /355988 82 18 109ପଭାତ କର ପି େବୖ ବ କର OR/06/043/388147
ପ ୁ /355989 78 18 110ପେମାଦ କର ପି େବୖ ବ କର OR/06/043/388149
ୀ /355990 75 18 111କ୍ଷୀେରାଦା କର ସା ପେମାଦ କର OR/06/043/388150
ୀ /355991 75 18 112ବନଜିନୀ କର ସା ପଭାତ କର OR/06/043/388148
ପ ୁ /355992 73 18 113ରବୀ  କର ପି େବୖ ବ କର JTV2303410
ପ ୁ /355993 68 18 114ଶକୁା  କିେଶାର କର ପି େବୖ ବ କର OR/06/043/388153
ୀ /355994 60 18 115ଶା ିଲତା କର ସା ରବି  କର XWP0008052
ପ ୁ /355995 55 18 116େଦବଦ  କର ପି ପଭାତ କର OR/06/043/388155
ପ ୁ /355996 45 18 117ରସିର ନ କର ପି ରବୀ  କର OR/06/043/388157
ପ ୁ /355997 45 18 118ମହିର କର ପି ପେମାଦ କର OR/06/043/388158
ପ ୁ /355998 44 18 119ଚି ର ନ କର ପି ରବି  କର OR/06/043/388156
ୀ /355999 42 18 120େଜଯ୍ା ନ୍ା କର ସା େଦବଦ  କର JTV2502979
ପ ୁ /356000 42 18 121ଶଭୁ ର ନ କର ପି ରବୀ  କର JTV2303329
ପ ୁ /356001 39 18 122େଦବୀ ପସନନ୍ କର ପି ସକୁା  କିେଶାର କର JTV2303337
ୀ /356002 65 18 123ସବୂାସିନି ମିଶ ସା ସସିୁଳ ଚଦ ମିଶ XWP1013572
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ୀ /356003 38 18 124େହେଲନ୍ ମିଶ ସା େଦବୀ ପସନନ୍  କର XWP0008060
ପ ୁ /356004 20 18 125େସୗରଵ ପାଇକରାୟ ପି ପଭାକର ପାଇକରାୟ XWP1104397
ପ ୁ /356005 23 18 126ସମୁନ ପାଯ୍କରାଯ ପି ପଭାକର ପାଯ୍କରାଯ XWP1104470
ପ ୁ /356006 68 18 127ର ାଧର ପାଣୀ ପି କୃ ଚ  ପାଣୀ JTV2303295
ୀ /356007 58 18 128ବିମଳା ପାଣୀ ସା ଗ ାଧର ପାଣୀ JTV2303287

ପ ୁ /356008 34 18 129ଦୀପକ କମୁାର ପାଣି ପି ର ାଧର ପାଣି JTV2502391
ପ ୁ /356009 34 18 130ପି  ୁସାହୂ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ XWP1103316
ପ ୁ /366010 60 18 131ବିଯୟ େବେହରା ପି ନାବନ େବେହରା OR/06/043/388078
ୀ /366011 55 18 132କୁ ଳା େବେହରା ସା ବିଯୟ େବେହରା OR/06/043/388079

ପ ୁ /366012 33 18 133ସଶୁା  େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା JTV2502912
ୀ /366013 27 18 134ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସସୁା  େବେହରା XWP0994814
ୀ /366014 32 18 135ମାନସୀ ଭ ସା ରାଜ୍କିେଶାର ଭ XWP0960518

ପ ୁ /366015 50 18 136ଯେମଶର େଦହୁରୀ ପି ପଠାଣି େଦହୁରୀ OR/06/043/388178
ପ ୁ /366016 27 18 137ଭିରାଜ ବିକମ େକଶରୀ େଜନା ପି େକଶବ ଚ  େଜନା XWP0467829
ପ ୁ /366017 85 18 138ବୀରକିେଶାର କର ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ କର OR/06/043/388168
ୀ /366018 78 18 140େପମଲତା କର ସା ବୀରକିେଶାର କର OR/06/043/388169

ପ ୁ /366019 60 18 141େସୗଯଯ୍ର୍ର ନ କର ପି ବୀରକିେଶାର କର OR/06/043/388170
ପ ୁ /366020 52 18 142େସୗମଯ୍ର ନ କର ପି ବୀରକିେଶାର କର OR/06/043/388171
ପ ୁ /366021 46 18 143ବିଶର ନ କର ପି ରାଜକିେଶାର କର OR/06/043/388174
ପ ୁ /366022 45 18 144ବିଜୟର ନ କର ପି ରାଜକିେଶାର କର OR/06/043/388175
ପ ୁ /366023 23 18 145ଅଭିଲାଷ କର ପି େସୗମ୍ଯା ର ନ କର XWP1059203
ୀ /366024 57 18 146କନୁ୍ମନୁ ସାମ ରାୟ ସା େସୗଯଯ୍ର୍ ର ନ କର JTV1933621

ପ ୁ /366025 51 18 147ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି ପି ବହାନ  ଶତପଥି OR/06/043/388176
ୀ /366026 50 18 148ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଶତପଥୀ ସା େସୗମଯ୍ର ନ କର JTV1933191

ପ ୁ /376027 50 18 149ଅଯୟ େବେହରା ପି ନାବନ େବେହରା OR/06/043/388080
ୀ /376028 48 18 150ସହୁାଗ େବେହରା ସା ଅଯୟ େବେହରା OR/06/043/388081

ପ ୁ /376029 34 18 151ଚ ନ େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା XWP1065648
ୀ /376030 22 18 152ପଜୁା େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା XWP0994426
ୀ /376031 46 18 153େହମସିତା କର ସା ବିଶରଂଜନ କର XWP0008086
ୀ /376032 27 18 154ସେରାଜିନୀ ସାଇଁ ସା ରଞନ ସାଇଁ XWP0874099

ପ ୁ /386033 62 18 155ବସ  େବେହରା ପି ପବନୀ େବେହରା OR/06/043/388084
ପ ୁ /386034 35 18 156ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା XWP0008946
ପ ୁ /386035 53 18 157ସେୁର  କର ପି ସଦୁଶର୍ନ କର OR/06/043/388186
ପ ୁ /386036 52 18 158ନଟବର କର ପି ସଦୁଶର୍ନ କର OR/06/043/388187
ୀ /386037 50 18 159କନକଲତା କର ସା ସେୁର  କର OR/06/043/388189
ୀ /386038 50 18 160ନିରୁପମା କର ସା ନଟବର କର XWP0556506

ପ ୁ /386039 42 18 161ଦିବାକର କର ପି ସଦୁଶର୍ନ କର JTV2303303
ପ ୁ /386040 40 18 162େସୗେମ  କର ପି ସଦୁଶର୍ନ କର JTV2309631
ପ ୁ /386041 29 18 163ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ XWP0468066
ୀ /396042 80 18 164କା ନ େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା OR/06/043/388089
ୀ /396043 52 18 165ରମା େବେହରା ସା ରାଧ ୁେବେହରା OR/06/043/388091
ୀ /396044 31 18 166ପଣତି େବେହରା ସା ମିଟୁ େବେହରା XWP0874073
ୀ /396045 45 18 167େରଣ ୁେଦଈ ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0874065

ପ ୁ /396046 60 18 168ମନେମାହନ କର ପି ରାମଚ  କର OR/06/043/388191
ପ ୁ /396047 56 18 169ଦିଲୁେମାହନ କର ପି ରାମଚ  କର OR/06/043/388193
ୀ /396048 55 18 170ମୀନାକ୍ଷୀ କର ସା ମନେମାହନ କର OR/06/043/388192
ୀ /396049 53 18 171ପତିମା କର ସା ଦିଲୁ କର OR/06/043/388194

ପ ୁ /396050 50 18 172ନିଲୁ କର ପି ରାମଚ  କର OR/06/043/388195
ୀ /396051 46 18 173ମମତା କର ସା ନିଲୁ କର XWP0633867
ପ ୁ /396052 39 18 174ଶେୁଭ ୁ କର ପି ମନେମାନ କର JTV2303535
ପ ୁ /396053 36 18 175ନିଳମଣି କର ପି ଦିଲୁ େମାହନ କର JTV2502938
ପ ୁ /396054 35 18 176େସାମନାଥ କର ପି ଦିଲୁ େମାହନ କର JTV2503191
ପ ୁ /396055 33 18 177ପେୂ ର୍ ୁ କର ପି ମନ ମେହାନ କର JTV2502680
ୀ /396056 29 18 178ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା ନିଳମଣି କର XWP0571679
ୀ /406057 70 18 179ଅବଳି େବେହରା ସା ମରୁଲି େବେହରା OR/06/043/388095
ପ ୁ /406058 55 18 180ମେହ  େବେହରା ପି ମରୁଲି େବେହରା OR/06/043/388096
ପ ୁ /406059 47 18 181ବାବୁଲି େବେହରା ପି ମରୁଲି େବେହରା JTV2310258
ପ ୁ /406060 45 18 182ବଗଲିୁ େବେହରା ପି ମରୁଲି େବେହରା OR/06/043/388098
ୀ /406061 42 18 183କେ ଇ େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା JTV2309987
ୀ /406062 42 18 184ରୀତା େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା JTV2309979
ୀ /406063 42 18 185ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ବଗଲିୁ େବେହରା JTV2309961
ୀ /406064 54 18 186ବାସ ୀ ରଥ ସା ରବି  ପ ା OR/06/043/388199
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ପ ୁ /406065 36 18 187ଲକ୍ଷୀକା  ରାୟ ପି ନେରଶ ଚ  ରାୟ XWP0467902
ପ ୁ /416066 75 18 188ଅମିନ େବେହରା ପି ଧବୃଚରଣ େବେହରା OR/06/043/388099
ୀ /416067 60 18 189ଚ ଳା େବେହରା ସା ବିପିନି େବେହରା OR/06/043/388102

ପ ୁ /416068 42 18 190େରାହିନ େବେହରା ପି ଅମିନ େବେହରା JTV2311587
ୀ /416069 41 18 191ଗୀତା େବେହରା ସା େରାହିନ େବେହରା JTV2309995

ପ ୁ /416070 40 18 192ବଇନ େବେହରା ପି ଅମିନ େବେହରା JTV2310837
ପ ୁ /416071 68 18 193ଭିକାରୀ ପ ା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପ ା OR/06/043/388202
ପ ୁ /416072 39 18 194ନିହାର ର ନ ପ ା ପି ଭିକାରୀ ପ ା JTV2303352
ପ ୁ /416073 32 18 195ମେନାର ନ ପ ା ପି ଭିକାରୀ ପ ା JTV2502789
ପ ୁ /426074 65 18 196ବୁେ ଶର େବେହରା ପି ବୁେଲଇ େବେହରା OR/06/043/388103
ୀ /426075 56 18 197ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ବୁେ ଶର େବେହରା OR/06/043/388104

ପ ୁ /426076 41 18 198କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା ପି େନତାନ  େବେହରା XWP1065689
ୀ /426077 21 18 199ଟିକି େବେହରା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା XWP1065630
ୀ /426078 65 18 200ଅହଲଯ୍ା କର ସା ଦାେମାଦର କର OR/06/043/388205

ପ ୁ /426079 52 18 201ରେମଶ ଚ  ଖିଲାର ପି ଭଜମନ ଖିଲାର JTV2502532
ପ ୁ /426080 27 18 202ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି XWP0571802
ପ ୁ /436081 56 18 203ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା ପି ବୁେଲଇ େବେହରା OR/06/043/388106
ୀ /436082 52 18 204ଚୁନି େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା OR/06/043/388107
ୀ /436083 26 18 205ନ ିନୀ େବେହରା ସା ସାଗର େବେହରା XWP1065598

ପ ୁ /436084 60 18 206ଅେଲଖ କର ପି ଶ ଷର୍ଣ କର OR/06/043/388209
ୀ /436085 60 18 207ପତିଭା କର ସା ଗେଜ  କର OR/06/043/388208

ପ ୁ /436086 50 18 208ପସନନ୍  କର ପି ଶ ଷର୍ଣ କର OR/06/043/388211
ପ ୁ /436087 48 18 209ପଦୀପ କର ପି ଶ ଷର୍ଣ କର OR/06/043/388212
ପ ୁ /436088 45 18 210ଶବିବତ କର ପି ଗେଜ  କର JTV2310340
ୀ /436089 43 18 211କା ନବାଳା କର ସା ଅେଲଖ କର OR/06/043/388210
ୀ /436090 41 18 212ବିଦୁଲତା କର ସା ପଦୀପ କର XWP0432096
ୀ /436091 40 18 213େଜଯ୍ା ାରାଣୀ କର ସା ପସନନ୍ କର XWP0432104

ପ ୁ /436092 34 18 214ସତଯ୍ବତ କର ପି ଗେଜ  କର JTV2502763
ୀ /436093 23 18 215ଦିପୀକା ନାୟକ ପି ଅଭୟ ନାୟକ XWP0809004
ୀ /436094 29 18 216ଦି ୀମୟୀ ପ ା ସା ସତଯ୍ବତ ପ ା XWP1104371
ୀ /446095 65 18 217ଅଇ ା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା JTV2310852

ପ ୁ /446096 25 18 218ସନାତନ େବେହରା ପି େକଶବ ଚ  େବେହରା XWP0668681
ପ ୁ /446097 51 18 219ରେମଶ ଚଂଦ ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୂନ ଦାଶ XWP0960377
ୀ /446098 37 18 220ରଜନୀବାଳା ଦାଶ ସା ରେମଶ ଚଂଦ ଦାଶ XWP0960401
ୀ /446099 64 18 221ଶା ିଲତା େଜନା ସା ରମାକା  େଜନା XWP0641050

ପ ୁ /446100 55 18 222ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି କୁ  ବିହାରୀ େଜନା JTV2502292
ପ ୁ /446101 48 18 223ହେରକୃ  େଜନା ପି କୁ  େଜନା OR/06/043/388220
ୀ /446102 46 18 224କାଦମିନୀ େଜନା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା JTV2310019
ୀ /446103 44 18 225ସେ ାଷ େଜନା ପି କୁ  େଜନା OR/06/043/388218
ୀ /446104 42 18 226ଚପଳା େଜନା ସା ହେରକୃ  େଜନା JTV1937903

ପ ୁ /446105 40 18 227ଅମର କମୁାର େଜନା ପି କୁ  ବିହାରୀ େଜନା JTV2311355
ପ ୁ /446106 34 18 228ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା ପି କୁ  ବିହାରୀ େଜନା JTV2502425
ୀ /446107 33 18 229ରସୀତା େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା XWP0960252
ୀ /446108 28 18 230ଚିନୁ େଜନା ପି ସଧୁାକର େଜନା XWP0960310
ୀ /446109 25 18 231ସାଗତିକା େଜନା ସା ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା XWP0945717
ୀ /446110 25 18 232ପିୟ ା ପଧାନ ସା ସସିୁଲ କମୁାର େଜନା XWP0945725

ପ ୁ /456111 25 18 233ସନିୁଲ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0668707
ୀ /456112 58 18 234ସକୁା ି ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ JTV2303188

ପ ୁ /456113 48 18 235ବିଶନାଥ ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ OR/06/043/388114
ପ ୁ /456114 42 18 236କାଳ ି ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ XWP0556522
ୀ /456115 22 18 237ପିୟ ା ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ XWP0925396
ପ ୁ /456116 83 18 238େବୖକୁ  ମହାପାତ ପି ଭିକାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/388221
ୀ /456117 73 18 239ଯମନୁା ମହାପାତ ସା େବୖକୁ  ମହାପାତ OR/06/043/388222
ପ ୁ /456118 46 18 240ବସ  ମହାପାତ ପି େବୖକୁ  ମହାପାତ OR/06/043/388224
ପ ୁ /456119 43 18 241ରଣଜିତ ମହାପାତ ପି େବୖକୁ  ମହାପାତ OR/06/043/388223
ୀ /456120 46 18 242ସସିତା ମହାପାତ ସା ରଣଜିତ୍ ମହାପାତ JTV1937895
ପ ୁ /456121 37 18 243େହମ  ମହାପାତ ପି େବୗକୁ  ମହାପାତ XWP0008102
ୀ /456122 35 18 244ରୀତୀ ଳି ମହାପାତ ସା ବସ  ମହାପାତ XWP0432161
ପ ୁ /456123 22 18 245େସାମନାଥ ମହାପାତ ପି ରଣଜିତ୍ ମହାପାତ XWP0925271
ପ ୁ /466124 60 18 246ଶବିଚରଣ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ OR/06/043/388116
ପ ୁ /466125 55 18 247େଦେବ  ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ JTV2303386
ପ ୁ /466126 42 18 248ପଶା  ପସାଦ ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ JTV2310175
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ୀ /466127 41 18 249ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ JTV2303253
ପ ୁ /466128 37 18 250ପ ଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ JTV2502755
ୀ /466129 31 18 251ଅମିତା ଦାସ ସା ପ ଜ ଦାସ XWP1104496
ୀ /466130 27 18 252ଅମିକା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0571596
ୀ /466131 70 18 253ରସା େଦଇ ସା ହରି େଭାଇ OR/06/043/388228

ପ ୁ /466132 34 18 255ରେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ରାଉତ XWP0432245
ୀ /476133 28 18 256ମିଲି େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା XWP0468272

ପ ୁ /476134 65 18 257େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ ପି ଶୀଧର େଭାଇ OR/06/043/388229
ପ ୁ /476135 50 18 258ରବି  େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/388231
ପ ୁ /476136 46 18 259େଦେବଂଦ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/388233
ୀ /476137 44 18 260ସକୁା ି େଭାଇ ସା ରବି  େଭାଇ OR/06/043/388232
ୀ /476138 40 18 261େଗୗରୀ େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ XWP0281162
ୀ /476139 43 18 262ମାଳତୀ େଦଇ ସା େଦେବ  େଭା◌ି JTV2310118

ପ ୁ /486140 45 18 263ବୁ େଦବ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/388121
ପ ୁ /486141 45 18 264ଉଦୟ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0008045
ୀ /486142 42 18 265ସାବିତୀ ଦାସ ସା ବୁ େଦବ ଦାସ OR/06/043/388122

ପ ୁ /486143 27 18 266ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ବୁ େଦବ ଦାସ XWP0571570
ୀ /486144 84 18 267କୃ ପିୟା ମହାପାତ - ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ OR/06/043/388234

ପ ୁ /486145 51 18 268ପଦଯ୍ମୁନ୍ େଶଖର ମହାପାତ ପି ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ OR/06/043/388237
ପ ୁ /486146 50 18 269ଚଂଦେଶଖର ମହାପାତ ପି ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ OR/06/043/388235
ପ ୁ /486147 46 18 270ହିମାଂଶେୁଶଖର ମହାପାତ ପି ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ OR/06/043/388236
ପ ୁ /486148 42 18 271ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ XWP1272657
ୀ /486149 24 18 272ଋତୁବଷର୍ା ମହାପାତ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ XWP0945741
ୀ /486150 71 18 273ଯେଶାଦା ରାଉତ ସା ଅନିରୁ  ରାଉତ XWP0556811
ୀ /486151 41 18 274ପମିଳା ରାଉତ ସା ପ ୁ ରାଜ ରାଉତ XWP0728667

ପ ୁ /486152 27 18 275ବିେବକ ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ XWP0589770
ୀ /486153 25 18 276ପଲି ା ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ XWP0728618

ପ ୁ /496154 33 18 277ଶୀନିବାସ େବେହରା ପି ଶବି ଚରଣ େବେହରା JTV2502508
ପ ୁ /496155 55 18 278ପେମାଦ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ JTV2303394
ୀ /496156 48 18 279ବିଦୁଲତା ଦାସ ସା େଚୖତନଯ୍ ଦାସ OR/06/043/388126

ପ ୁ /496157 23 18 280ପକାଶ ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ XWP0808998
ୀ /496158 40 18 281ସିପା େଜନା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା XWP0654509
ୀ /496159 27 18 282ସାଇମିରା େଜନା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0654996
ୀ /496160 44 18 283ଝରଣା ମହାପାତ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ େଶଖର ମହାପାତ JTV1938018
ୀ /496161 48 18 284ମମତା ମହାପାତ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ JTV1938000
ୀ /496162 48 18 285ପତିମା ମହାପାତ ସା ଚ େଶଖର ମହାପାତ JTV1938026
ୀ /496163 44 18 286ସା ା କାନୁନେଗା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ JTV1937994

ପ ୁ /506164 42 18 287ବିର ନିାରାୟଣ େବେହରା ପି େବୖ ବ େବେହରା JTV1937879
ୀ /506165 40 18 288କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ବିର  ିେବେହରା JTV1937960
ୀ /506166 38 18 289ସେ ାଶୀ େବେହରା ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0945691

ପ ୁ /506167 55 18 290େଯାେଗ  ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/043/388128
ପ ୁ /506168 29 18 291ମେହଶର ରାଉତ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ରାଉତ XWP0347070
ୀ /506169 46 18 292ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ JTV2303402

ପ ୁ /516170 45 18 293େଗୗରା  ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ OR/06/043/388248
ପ ୁ /526171 43 18 294ଅମର କମୁାର ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ JTV2310670
ୀ /526172 31 18 295ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଖଟୁଆ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଖଟୁଆ XWP0571760
ୀ /526173 42 18 296ମନସିତା ରାଉତ ପି ବଶି  ରାଉତ XWP0633859
ୀ /526174 32 18 297ରୁବି ରାଉତ ପି ବଶି  ରାଉତ XWP0346346

ପ ୁ /526175 27 18 298ବିଜୟାନ  ରାଉତରାୟ ପି ବଶି  ରାଉତ XWP0468223
ପ ୁ /526176 60 18 299ଭା ର ସାମଲ ପି ବନମାଳି ସାମଲ OR/06/043/388251
ୀ /526177 50 18 300ଗ ା ସାମଲ ସା ଭା ର ଦାସ OR/06/043/388252
ୀ /536178 80 18 301ଗନିୁ େଦଇ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ JTV2310100
ୀ /536179 40 18 302ଉମା େଦଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/043/388256
ପ ୁ /536180 44 18 303ସକୁା  ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ XWP0432070
ୀ /536181 39 18 304ପମିଳା ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ XWP0347104
ୀ /536182 37 18 305ରୀନା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ XWP0347096
ପ ୁ /536183 29 18 306ସାଗର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0571810
ପ ୁ /536184 27 18 307ସ ାମ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0571828
ୀ /536185 24 18 308ସସୀତା ନାୟକ ସା ସାଗର ନାୟକ XWP0960740
ୀ /536186 21 18 309ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0961060
ପ ୁ /536187 43 18 310ଜିେତ  ତିୱାରୀ ପି ଏସ ଏନ ତିୱାରୀ XWP0668905
ୀ /546188 70 18 311ପାର େଦଇ ସା େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/043/388257
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ୀ /546189 40 18 312ସଭୁଦା ନାୟକ ସା କନୁ ନାୟକ JTV2718468
ୀ /556190 60 18 313ଅ ନା ନାୟକ ସା ବସ  ନାୟକ OR/06/043/388261
ୀ /566191 82 18 314େଦାଳି େବୱା - ରୁଷି ନାୟକ OR/06/043/388264

ପ ୁ /566192 43 18 315ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ XWP0346676
ପ ୁ /566193 41 18 316ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ XWP0346122
ୀ /566194 48 18 317ଶା ିଲତା େଦଇ ସା ଦିବାକର ନାୟକ OR/06/043/388263

ପ ୁ /566195 46 18 318ପଭାକର ନାୟକ ପି ରୁଷି ନାୟକ OR/06/043/388266
ପ ୁ /566196 38 18 319ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ JTV2310001
ୀ /566197 38 18 320ମମତା ନାୟକ ସା ପଭାକର ନାୟକ JTV2502284

ପ ୁ /566198 33 18 321ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ XWP0008151
ୀ /566199 32 18 322ପତିମା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP0960955

ପ ୁ /576200 65 18 323ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ମଂଦର େବେହରା OR/06/043/388267
ୀ /576201 46 18 324କବିତା େବେହରା ସା ନାରଣ େବେହରା JTV1937739

ପ ୁ /576202 45 18 325ନାରଣ େବେହରା ପି ମ ର େବେହରା OR/06/043/388272
ପ ୁ /576203 39 18 326ରଂଜନ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2309847
ପ ୁ /576204 29 18 327ସସୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା XWP0346064
ୀ /576205 29 18 328କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା XWP0960880

ପ ୁ /576206 29 18 329ନିର ନ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0961011
ୀ /576207 24 18 330ବଷର୍ା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା XWP0960898
ୀ /576208 23 18 331ମୀତା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0945808
ୀ /576209 22 18 332ଗୀତା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0945790
ୀ /576210 95 18 333ପନିୁ େବୱା - ମ ର େବେହରା OR/06/043/388271
ୀ /576211 60 18 334ମିନା େଦଇ ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/06/043/388268
ୀ /576212 50 18 335ଭାବି େଦଇ ସା ଶତୃଘନ୍ େବେହରା OR/06/043/388270

ପ ୁ /F/576213 25 18 336ତନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ XWP0721381
ପ ୁ /586214 52 18 337ଚକଧର େବେହରା ପି ମହନି େବେହରା JTV2309755
ପ ୁ /586215 48 18 338ମକର େବେହରା ପି ମହନି େବେହରା OR/06/043/388274
ପ ୁ /586216 31 18 339ଦିଲୀପ େବେହରା ପି ମକର େବେହରା XWP0961110
ପ ୁ /586217 29 18 340ସିଚୁ େବେହରା ପି ମକର େବେହରା XWP0945816
ୀ /586218 27 18 341ସମୁନ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ େବେହରା XWP0960815
ୀ /586219 25 18 342ସଚିୁତା େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା XWP0945774

ପ ୁ /586220 24 18 343ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା XWP0945766
ୀ /586221 23 18 344ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସିଚୂ େବେହରା XWP0960930

ପ ୁ /586222 21 18 345େଜଯ୍ାତି ର ନ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା XWP0945782
ପ ୁ /586223 30 18 346ବଳରାମ େଭାଇ ପି ମନେମାହନ େଭାଇ XWP0346049
ୀ /586224 45 18 347ଉଷା େଦଇ ସା ମକର େଦଇ OR/06/043/388276
ୀ /586225 45 18 348ସ  ୁେଦଇ ସା ଚକଧର େବେହରା JTV2309763
ୀ /596226 52 18 349କମା େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/388278

ପ ୁ /596227 42 18 350େକଳଚୁରଣ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/388279
ୀ /596228 38 18 351ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା େକଳ ୁଚରଣ େବେହରା JTV2718534
ୀ /596229 38 18 352ଗହୃଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ JTV2502466
ୀ /596230 80 18 353ଚ ା େଦଇ ସା ଧଳିୂ ସାମଲ JTV2310035

ପ ୁ /596231 40 18 354େଗୗରା  ସାମଲ ପି ଧଳିୁ ସାମଲ JTV2310043
ପ ୁ /596232 40 18 355ନିତଯ୍ାନ  ସାମଲ ପି ଧଳିୁ ସାମଲ JTV2309854
ପ ୁ /606233 45 18 356ବାବାଜୀ େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା OR/06/043/388282
ପ ୁ /606234 42 18 357ଫକୀର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା JTV2309581
ୀ /606235 37 18 358ରୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ବାବାଜି େବେହରା XWP0008177
ୀ /606236 36 18 359ଦୀପା େବେହରା ସା ଟୁକନୁା େବେହରା XWP0874057
ୀ /606237 65 18 360ଟିକମ େଦଇ ସା ସନୁାକର େବେହରା OR/06/043/388281
ପ ୁ /606238 56 18 361ସମର ମାଝି ପି ପହଲମାନ ମାଝି OR/06/043/384584
ପ ୁ /606239 29 18 362ଭବାନୀ ଶ ର ମିଶ ପି ଶତୃଘନ ମିଶ XWP0468165
ପ ୁ /616240 80 18 363େକୖଳାସ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/388283
ୀ /616241 45 18 364କବିତା େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା JTV2310167
ପ ୁ /616242 45 18 365ବାବୁଲି େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା JTV2311322
ୀ /616243 41 18 366ସବିତା େବେହରା ସା ବିପିନ େବେହରା XWP0960625
ପ ୁ /616244 40 18 367ବିପିନ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/388286
ପ ୁ /616245 24 18 368ଜିେତଂଦ େବେହରା ପି ବାବୁଲୀ େବେହରା XWP0961094
ପ ୁ /616246 21 18 369ବାବୁଲ େବେହରା ପି ବାବୁଲୀ େବେହରା XWP0961136
ପ ୁ /616247 29 18 370ସରାଜ କମୁାର େଜନା ପି େକଶବ ଚ  େଜନା XWP0346098
ପ ୁ /626248 66 18 371ରବୀ  େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/388287
ପ ୁ /626249 40 18 372ମ  ୁେବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା JTV2311546
ପ ୁ /626250 39 18 373ଟୁଟୁ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା JTV2310746
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ୀ /626251 34 18 374ସମିୁତା େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା JTV2310571
ୀ /626252 24 18 375ରାନୁ େବେହରା ସା ମ  ୁେବେହରା XWP0960914
ୀ /626253 50 18 376ରମା େଦଇ ସା ରବୀ  େବେହରା OR/06/043/388288

ପ ୁ /636254 55 18 377େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/399289
ୀ /636255 34 18 378ଚୁମି େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା XWP0008185
ୀ /636256 33 18 379ଝୁମରୁୀ େବେହରା ପି େତୖଲକଯ୍ େବେହରା XWP0210609
ୀ /636257 50 18 380ଶଶୀ େଦଇ ସା େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/388290

ପ ୁ /646258 42 18 381ସକୁା  େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା JTV2309813
ପ ୁ /646259 39 18 382ଅମର େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା JTV2311348
ୀ /646260 53 18 383ମାଧରୁୀ େବୱା ସା କ୍ଷୀର OR/06/043/388291

ପ ୁ /646261 19 18 384ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି େହମ  କମୁାର ମହାରଣା XWP1065663
ପ ୁ /666262 65 18 385େଦବି ଶରଣ . ପି ରାମେଦଓ . OR/06/043/388313
ପ ୁ /676263 20 18 386ବିଶ୍ଵନାଥ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ XWP1059237
ୀ /676264 19 18 387ପିୟ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ମହାପାତ ପି ଭଗୀରଥୀ ମହାପାତ XWP1104454

ପ ୁ /676265 80 18 388ମେହ ନାଥ ରାୟ ପି େଗାବ ର୍ ନ ରାୟ OR/06/043/388322
ପ ୁ /686266 38 18 389ଝୁଲଚନ ଭୂୟଁା ପି ରବି  ଭୂୟଁା XWP0008219
ପ ୁ /696267 70 18 390ନୀଳା ଳ େବେହରା ପି ବାଇନି େବେହରା OR/06/043/388331
ୀ /696268 60 18 391ହିନା େଦଇ ସା ନିଳା ଳ େବେହରା OR/06/043/388332

ପ ୁ /696269 54 18 392ବିଶନାଥ ମଦୁୁଲୀ ପି ରାମ ମଦୁୁଲୀ JTV1612449
ପ ୁ /696270 39 18 393ପଭାତ ମଦୁୁଲି ପି କାଶନିାଥ ମଦୁୁଲି JTV2718476
ପ ୁ /706271 29 18 394ବହାନ  ପ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ପ ା XWP0347047
ୀ /706272 48 18 395ଚି ର ନ ପଧାନ ପି କା ିର୍କ ପଧାନ OR/06/043/388337
ୀ /706273 70 18 396ହଷର୍ମଣି ପଧାନ ସା କା ିର୍କ ପଧାନ OR/06/043/388336

ପ ୁ /706274 68 18 397ଶତୃଘନ ପଧାନ ପି େଧାେବଇ ପଧାନ JTV2311330
ୀ /706275 65 18 398ଉଲାସ ପଧାନ ସା ଶତୃଘନ ପଧାନ JTV2311314

ପ ୁ /716276 25 18 399ଅସିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ  କମୁାର ଦାସ XWP1180249
ୀ /716277 50 18 400ପ ୁ ଲତା ଖୁ ିଆ ସା ବାବନ ଖୁ ିଆ OR/06/043/388342

ପ ୁ /716278 28 18 401ବିଚିତାନ  ପ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ପ ା XWP0468173
ୀ /726279 70 18 402ପମିଳା େବୱା - ରବି  ଭୁୟଁା OR/06/043/388344

ପ ୁ /726280 44 18 403ବୃ ାବନ ଭୁୟଁା ପି ରବି  ଭୁୟଁା OR/06/043/388345
ପ ୁ /726281 42 18 404ନିରଞନ ଭୁୟଁା ପି ରବୀ  ଭୁୟଁା OR/06/043/388865
ପ ୁ /726282 41 18 405ତିେଲାଚନ ଭୁୟଁା ପି ରବୀ  ଭୁୟଁା JTV2311504
ୀ /726283 41 18 406ନିରୁପମା ଭୂୟଁା ସା ବୃ ାବନ ଭୂୟଁା JTV1937945

ପ ୁ /736284 65 18 407େଦେବ  ଭୁୟଁା ପି ଉଗେସନ ଭୁୟଁା OR/06/043/388347
ୀ /736285 71 18 408କମଳା େଜନା ସା ବାବାଜି େଜନା OR/06/043/388350

ପ ୁ /736286 34 18 409ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା ପି ବାବାଜି େଜନା JTV2715928
ପ ୁ /746287 73 18 410ସକୁା  ସାଇଁ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାଇଁ OR/06/043/388351
ୀ /746288 55 18 411ମିନି ସାଇଁ ସା ସକୁା  ସାଇଁ OR/06/043/388352
ୀ /756289 73 18 412େପମଲତା ସାଇଁ ସା ଭିକାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/388354
ୀ /756290 45 18 413ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ସା ଅଜୟ ସାଇଁ JTV2310589

ପ ୁ /756291 45 18 414ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ସାଇଁ JTV2309912
ପ ୁ /756292 44 18 415ଅଜିତ ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/388355
ୀ /756293 22 18 416ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ପି ଅଜିତ ସାଇଁ XWP0969808
ୀ /756294 21 18 417ସରସ୍ଵତୀ ସାଇଁ ପି ଅଜିତ ସାଇଁ XWP0924712

ପ ୁ /766295 27 18 418ଜୀ ପସାଂତ ଆଚାରୀ ପି ଜି. ଲାଛମା ଆଚାରୀ XWP0468074
ୀ /766296 58 18 419ଜୟ ି ମହା ୀ ସା ବିଜୟ ମହା ୀ XWP1104272
ୀ /766297 60 18 420ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି OR/06/043/388854

ପ ୁ /766298 40 18 421େଦବାଶୀଶ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2303477
ପ ୁ /766299 25 18 422ଭାନୁ ପସାଦ ମହା ି ପି ବିପିନ ଚରଣ ମହା ି XWP0925420
ୀ /776300 75 18 423ରମା େଜନା ସା ଗ ବର୍  େଜନା OR/06/043/388358
ୀ /776301 41 18 424କନକଲତା େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା JTV1937721
ପ ୁ /776302 40 18 425ବିଚିତ େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା JTV2311132
ପ ୁ /786303 26 18 426ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା XWP0654533
ୀ /786304 55 18 427ନିମର୍ଳା େଜନା ସା ଗେଜ  େଜନା OR/06/043/388362
ପ ୁ /786305 43 18 428ର ନ େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା XWP0008235
ପ ୁ /786306 26 18 429ଚ ନ େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା XWP0924647
ପ ୁ /786307 27 18 430ସାଗର ମଲିକ ପି ଶବିପସାଦ ମଲିକ XWP0468041
ପ ୁ /796308 60 18 431ନେର  େଯନା ପି ନ  େଯନା OR/06/043/388363
ୀ /796309 55 18 432ସତଯ୍ଭାମା େଜନା ସା ନେର  େଜନା OR/06/043/388364
ପ ୁ /796310 36 18 433ନିର ନ େଜନା ପି ନେର  େଜନା JTV2718419
ପ ୁ /796311 22 18 434ସଜୁନ େଜନା ପି ନେର  େଜନା XWP0924787
ପ ୁ /806312 68 18 435ବନମାଳି ଖୁ ିଆ ପି ସହେଦବ ଖୁ ିଆ OR/06/043/388366
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ୀ /806313 38 18 436ରଶିତା ଖୁ ିଆ ପି ବନମାଳି ଖୁ ିଆ XWP0633842
ପ ୁ /806314 37 18 437େଲାକନାଥ ଖୁ ିଆ ପି ବନମାଳୀ ଖୁ ିଆ JTV2503043
ପ ୁ /806315 34 18 438ବିଶନାଥ ଖୁ ିଆ ପି ବନମାଳୀ ଖୁ ିଆ JTV2503084
ୀ /816316 65 18 439ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ଖୁ ିଆ ସା କମୁର ଖୁ ିଆ OR/06/043/388369
ୀ /816317 39 18 440ସରସତୀ ଖୁ ିଆ ପି କମୁର ଖୁ ିଆ JTV2310399

ପ ୁ /816318 36 18 441ସ ୟ ଖୁ ିଆ ପି କମୁର ଖୁ ିଆ JTV2715894
ପ ୁ /816319 34 18 442ଅଜୟ ଖୁ ିଆ ପି କମୁର ଖୁ ିଆ JTV2738011
ପ ୁ /826320 64 18 443ପଦୀପ ଖୁ ିଆ ପି ବୀରବର ଖୁ ିଆ OR/06/043/388373
ପ ୁ /826321 58 18 444ବାଲୁେ ଶର ଖୁ ିଆ ପି ଭମର ଖୁ ିଆ OR/06/043/388375
ୀ /826322 49 18 445ଉମିର୍ଳା ଖୁ ିଆ ସା ବାଲୁେକଶର ଖୁ ିଆ JTV2310308
ୀ /826323 48 18 446ପତିମାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା ପଦୀପ ଖୁ ିଆ OR/06/043/388374
ୀ /826324 33 18 447ସମିୁତା ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀପ ଖୁ ିଆ JTV2502961

ପ ୁ /826325 38 18 448ଲକ୍ଷୀଧର ଓଝା ପି ମାଗଣିୁ ଓଝା JTV1952928
ୀ /836326 40 18 449େଗାଲାପ ରାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ସଂଜୟ ଭୂୟଁା JTV1937630
ୀ /836327 75 18 450ଫଲୁ ଓଝା ସା ଦିଜବର ଓଝା OR/06/043/388377

ପ ୁ /836328 63 18 451ସକୁା  ଓଝା ପି ଦିଜବର ଓଝା XWP1066968
ପ ୁ /836329 46 18 452େଛତ ଓଝା ପି ଦିଜବର ଓଝା XWP1066869
ୀ /836330 45 18 453ତରୁଣୀ ଓଝା ସା ସକୁା  ଓଝା OR/06/043/388379

ପ ୁ /836331 45 18 454ପଦନାଭ ଓଝା ପି ଦିଜବର ଓଝା JTV2310522
ୀ /836332 42 18 455ଗାୟତୀ ଓଝା ସା େଛତା ଓଝା XWP0945659
ୀ /836333 38 18 456ଡଲି ଓଝା ପି ମାଗଣୁୀ ଓଝା JTV2310449

ପ ୁ /836334 33 18 457ସବୁାଶ ଓଝା ପି ସକୁା  ଓଝା XWP0163550
ୀ /836335 32 18 458ବବିତା ଓଝା ପି ସକୁା  ଓଝା XWP0008250

ପ ୁ /846336 68 18 459ମାଗଣିୁ ଓଝା ପି ଅନ  ଓଝା OR/06/043/388384
ପ ୁ /846337 60 18 460ପାଣ ୁଓଝା ପି ଅନ  ଓଝା OR/06/043/388382
ୀ /846338 57 18 461ଦୁଗର୍ାବତୀ ଓଝା ସା ମାଗଣିୁ ଓଝା XWP0008268
ୀ /846339 55 18 462କା ନ ଓଝା ସା ପାଣ ୁଓଝା OR/06/043/388383

ପ ୁ /846340 34 18 463ନାରାୟଣ ଓଝା ପି ମାଗଣୁୀ ଓଝା XWP0008284
ପ ୁ /846341 25 18 464ରାେକଶ ଓଝା ପି ପାଣ କୃ  ଓଝା XWP0924613
ୀ /856342 95 18 465ନିଶା େବୱା - ରାଜୀବ ମହାରଣା OR/06/043/388388
ୀ /856343 41 18 466ଇନା ମହା ୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ XWP0959239

ପ ୁ /856344 58 18 467ଏକାଦଶୀ ମହାରଣା ପି ରାଜୀବ ମହାରଣା OR/06/043/388386
ୀ /856345 58 18 468ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ଏକାଦଶୀ ମହାରଣା OR/06/043/388387
ୀ /856346 52 18 469ତିେଳା ମା ମହାରଣା ସା େହମ  କମୁାର ମହାରଣା JTV2310431

ପ ୁ /856347 36 18 470ଚି ରଂଜନ ମହାରଣା ପି ଏକାଦଶୀ ମହାରଣା JTV2503100
ପ ୁ /856348 24 18 471ଶବିାଷୀସ୍ ମହାରଣା ପି େହମ   କମୁାର ମହାରଣା XWP0924969
ୀ /856349 53 18 472େପମଲତା ସାହୂ ସା ପିତାମର ସାହୂ XWP0959148
ୀ /856350 42 18 473ସପୁଭା ସାହୁ ସା ପି  ୁସାହୁ XWP1103381
ୀ /856351 37 18 474ପିୟତମା ସାହୂ ପି ପିତାମର ସାହୂ XWP0959478

ପ ୁ /866352 37 18 475ବଳରାମ ମହାପାତ ପି େକଦାର ମହାପାତ JTV2715837
ପ ୁ /866353 37 18 476ସେୁରଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି େକଦାର ମହାପାତ JTV1952894
ୀ /866354 27 18 477ଦି ୀମୟୀ ମହାପାତ ସା ସେୁରଶ ମହାପାତ XWP1059161

ପ ୁ /866355 58 18 478େଯାେଗ  ମହାରଣା ପି ରାଜୀବ ମହାରଣା OR/06/043/388391
ୀ /866356 50 18 479ର ନା ମହାରଣା ସା େଯାେଗ  ମହାରଣା OR/06/043/388392
ୀ /866357 35 18 480ବନୀତା ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0008326
ୀ /866358 33 18 481ଅନିତା ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0008318

ପ ୁ /866359 38 18 482ବିନାୟକ ନ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ନ XWP1143635
ୀ /866360 44 18 483ମମତା ପଧାନ ସା ପରୁ ମ ପଧାନ XWP0008300

ପ ୁ /866361 31 18 484ଚି ର ନ େସନାପତି ପି େତୖେଲାକଯ୍ େସନାପତି XWP0571752
ପ ୁ /876362 55 18 485ବସ  ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/388395
ୀ /876363 48 18 486ସବିତା ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା OR/06/043/388396
ପ ୁ /876364 46 18 487ପଶା  ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/388397
ୀ /876365 45 18 488କାଦମିନୀ ମହାରଣା ସା ପଶା  ମହାରଣା JTV2310381
ୀ /876366 22 18 489ଲି ାରାନୀ ମହାରଣା ପି ପସା  ମହାରଣା XWP0945642
ୀ /876367 20 18 490େସୗଭାଗ୍ଯ ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା XWP1065671
ପ ୁ /886368 60 18 491େକଦାର ମହାପାତ ପି ହାଡିବ ୁ ମହାପାତ OR/06/043/388398
ୀ /886369 55 18 492େଦବକି ମହାପାତ ସା େକଦାର ମହାପାତ OR/06/043/388399
ପ ୁ /896370 23 18 493ସତଯ୍ ର ନ େଲ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଲ ା XWP0925206
ୀ /896371 65 18 494ଆଶାଲତା ମହାପାତ ସା ଗେଜ  ମହାପାତ OR/06/043/388405
ୀ /896372 48 18 495ଜୟ ି ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ JTV2310779
ପ ୁ /896373 47 18 496ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ ପି ଗେଜ  ମହାପାତ JTV2309466
ପ ୁ /896374 44 18 497ଅନିରୁ  ମହାପାତ ପି ଗେଜ  ମହାପାତ JTV2310233
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ୀ /896375 41 18 498ନମୀତା ମହାପାତ ସା ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ JTV1937713
ପ ୁ /896376 40 18 499ଅଜୁର୍ ନ ମହାପାତ ପି ଗେଜ  ମହାପାତ JTV2310787
ୀ /896377 34 18 500କବିତା ମହାପାତ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମହାପାତ XWP0897066

ପ ୁ /906378 85 18 501ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ ପି ବାଲିକୀ ମହାପାତ OR/06/043/388401
ୀ /906379 80 18 502ତୁଲ ମହାପାତ ସା ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/043/388402
ୀ /906380 38 18 503କ ନା ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ JTV2310423

ପ ୁ /906381 37 18 504ଅନ  ଚ  ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ JTV1952944
ପ ୁ /906382 22 18 505ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୂ ପି ମେନାର ନ ସାହୂ XWP0994434
ପ ୁ /916383 80 18 506ପିତବାସ ମହାପାତ ପି ଦିବାକର ମହାପାତ OR/06/043/388411
ୀ /916384 60 18 507ପଭାତି ମହାପାତ ସା ଶରତ ମହାପାତ OR/06/043/388419

ପ ୁ /916385 51 18 508ପଭାତ ମହାପାତ ପି ପିତବାସ ମହାପାତ OR/06/043/388413
ପ ୁ /916386 49 18 509ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପିତବାସ ମହାପାତ OR/06/043/388414
ୀ /916387 48 18 510ସଂଧଯ୍ା ମହାପାତ ସା ପଭାତ ଚ  ମହାପାତ JTV2310977
ୀ /916388 40 18 511କିରଣବାଳା ମହାପାତ ସା ପଶା  ମହାପାତ JTV2558971
ୀ /916389 24 18 512ଅପିର୍ତା ମହାପାତ ପି ପଭାତ ମହାପାତ XWP0925503

ପ ୁ /916390 38 18 513ସମୀର ସାମଲ ପି କୃ  ସାମଲ JTV2718401
ୀ /926391 75 18 514େଦବକୀ ପରିଡା ସା କାଳ ି ପରିଡା OR/06/043/388422
ୀ /926392 65 18 515ସେୁଲାଚନା ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/043/388429

ପ ୁ /926393 44 18 516ସକୁା  ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ JTV2309672
ପ ୁ /926394 40 18 517ସଶୁା  ରାଉତ ପି େକୖଲାସ ରାଉତ JTV2311561
ପ ୁ /936395 80 18 518ବୃ ାବନ ସାମଲ ପି ଇ ା ସାମଲ OR/06/043/388430
ୀ /936396 75 18 519ଗରୁୁବାରୀ ସାମଲ ସା ବୃ ାବନ ସାମଲ OR/06/043/388431

ପ ୁ /936397 58 18 520େକଳୁ ସାମଲ ପି ଇ ା ସାମଲ OR/06/043/388435
ୀ /936398 57 18 521ମେନାରମା ସାମଲ ସା େକଳୁ ସାମଲ XWP1063700

ପ ୁ /936399 55 18 522ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାମଲ ପି ହରି ସାମଲ OR/06/043/388447
ପ ୁ /936400 47 18 523େଗୗତମ ସାମଲ ପି ହରି ସାମଲ OR/06/043/388446
ୀ /936401 42 18 524ରଜନୀ ସାମଲ ସା କୃ  ସାମଲ OR/06/043/388438

ପ ୁ /936402 39 18 525ପେମାଦ ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ OR/06/043/388434
ପ ୁ /936403 39 18 526ମାଧବ ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ JTV2311611
ପ ୁ /936404 39 18 527ସେରାଜ ସାମଲ ପି େକଳୁ ସାମଲ JTV2309532
ୀ /936405 38 18 528ଜୟ ୀ ସାମଲ ପି କୃ  ସାମଲ JTV2310365
ୀ /936406 38 18 529ବାସ ୀ ସାମଲ ପି ଋଷିନାଥ ସାମଲ JTV2310415

ପ ୁ /936407 38 18 530ଅନ  ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ JTV2311512
ପ ୁ /936408 38 18 531ଡମରୁ ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ JTV2311884
ୀ /936409 37 18 532ସମିୁତା ସାମଲ ସା ସେରାଜ ସାମଲ XWP1059146

ପ ୁ /936410 34 18 533େଶଖର କମୁାର ସାମଲ ପି େକଳ ୁଚରଣ ସାମଲ JTV2502995
ୀ /936411 34 18 534ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ JTV2539633
ୀ /946412 46 18 535ସମିୁତା ସାମଲ ସା ଧଷୂାସନ ସାମଲ JTV2310068

ପ ୁ /956413 58 18 536ରୁଷିନାଥ ସାମଲ ପି େବ  ସାମଲ OR/06/043/388439
ୀ /956414 30 18 537ରୁନୁ ସାମଲ ପି ରୁଷିନାଥ ସାମଲ XWP0571703

ପ ୁ /966415 45 18 538ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ ପି େବ  ସାମଲ OR/06/043/388441
ପ ୁ /966416 33 18 539ଶୀଧର ସାମଲ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ XWP0432138
ପ ୁ /966417 21 18 540ସଜୁୀତ ସାମଲ ପି ଦୁସାସନ ସାମଲ XWP1059229
ପ ୁ /976418 41 18 541ମାନସ କମୁାର ମଳିୂଆ ମା ତାରାମଣୀ ମଳିୂଆ JTV2718625
ୀ /986419 45 18 542ଉଷାରାଣି ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ OR/06/043/388455

ପ ୁ /986420 44 18 543ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ ପି ପଠାଣି ପଧାନ JTV2718617
ପ ୁ /986421 22 18 544ସି ା  ପଧାନ ପି ଅେଶାକ ପଧାନ XWP0925115
ପ ୁ /986422 21 18 545ବଳରାମ ପଧାନ ପି ଦିଲିପ ପଧାନ XWP0924688
ପ ୁ /986423 54 18 546ପେମାଦ ପଧାନ ପି ବଂଶଧିର ପଧାନ OR/06/043/388454
ପ ୁ /986424 52 18 547ଅେଶାକ ପଧାନ ପି ପଠାଣି ପଧାନ OR/06/043/388452
ୀ /986425 45 18 549ଦମୟ ୀ ପଧାନ ସା ଅେଶାକ ପଧାନ XWP0008342
ୀ /986426 45 18 550କିରଣବାଳା ପଧାନ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପଧାନ JTV2310621
ୀ /996427 65 18 552ତାରା େଦଇ ପି ଫକିର ମଳିୁଆ OR/06/043/388462
ପ ୁ /996428 70 18 553ଚ ମଣି ମଳିୁଆ ପି ଫକିର ମଳିୁଆ OR/06/043/388456
ପ ୁ /996429 58 18 554େକଶବ ମଳିୁଆ ପି ଫକିର ମଳିୁଆ JTV2311744
ୀ /996430 55 18 555ଉମା ମଳିୁଆ ସା ଚ ମଣି ମଳିୁଆ JTV2311280
ୀ /996431 52 18 556ବାସ ୀ ମଳିୁଆ ସା େକଶବ ମଳିୁଆ JTV2311298
ପ ୁ /996432 45 18 557ଲକ୍ଷୀଧର ମଳିୁଆ ପି ଫକିର ମଳିୁଆ OR/06/043/388460
ୀ /996433 37 18 558ପିୟ ା ମଳିୂଆ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମଳିୂଆ JTV2539609
ପ ୁ /996434 21 18 559ଗଡୁୁଲ ମଳିୂଆ ପି େକଶବ ମଳିୂଆ XWP0924910
ପ ୁ /996435 27 18 560ତାପସ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଚ ମଣି◌ି ମ◌ୂୂଳିଆ XWP1059096
ୀ /1006436 31 18 561ବନାନୀ େଜନା ସା ରାେକଶ କମୁାର ପଧାନ XWP0960559
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ପ ୁ /1006437 50 18 562ବିଭୁତି ପଧାନ ପି ବଜବ ୁ ପଧାନ JTV2310969
ୀ /1006438 48 18 563ଝୁନୁଲତା ପଧାନ ସା ବିଭୁତି ପଧାନ JTV2311264
ୀ /1006439 70 18 564ଟୁମା ପଧାନ - ବଜବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/388468
ୀ /1016440 29 18 565ଶସିତା େବେହରା ସା େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା XWP0571778

ପ ୁ /1016441 67 18 566େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ ପି େଗୗରା  ପଧାନ OR/06/043/388471
ପ ୁ /1016442 57 18 567ବାବୁ ପଧାନ ପି େଗୗରା  ପଧାନ OR/06/043/388473
ପ ୁ /1016443 55 18 568ସାେହବ ପଧାନ ପି େଗୗରା  ପଧାନ OR/06/043/388474
ୀ /1016444 55 18 569ବାସ ି ପଧାନ ସା ବାବୁ ପଧାନ JTV2310597
ୀ /1016445 34 18 570ଲିଲି ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ XWP0008375
ୀ /1016446 62 18 571ପତିଭା ପଧାନ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ OR/06/043/388472
ୀ /1016447 48 18 572ସଲିଳା ପଧାନ ସା ସାେହବ ପଧାନ JTV2310605
ୀ /1016448 48 18 573ପଭାତି ପଧାନ ସା ନବକିେଶାର ପଧାନ JTV2309938
ୀ /1016449 39 18 574ମହାେଶତା ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ JTV2311397
ୀ /1026450 45 18 575ସମିୁତା ସାଇଁ ସା କାଳଂଦୀ ସାଇଁ XWP0877043
ୀ /1036451 49 18 576େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା ରେମଶ ପଧାନ OR/06/043/388487

ପ ୁ /1036452 56 18 577ସଧିୁର ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ OR/06/043/388484
ୀ /1036453 50 18 578ସବିତା ପଧାନ ସା ସଧିୁର ପଧାନ JTV2310464

ପ ୁ /1046454 26 18 579ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି ପି ହାଲୁ ମହା ି XWP0728865
ପ ୁ /1046455 24 18 580ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ହାଲୁ ମହା ି XWP0728873
ପ ୁ /1046456 55 18 581ବାଳକୃ  ମହା ି ପି ଭିକାରୀ ମହା ି OR/06/043/388489
ପ ୁ /1046457 50 18 582ହାଲୁ ମହା ି ପି ଭିକାରୀ ମହା ି OR/06/043/388490
ୀ /1046458 48 18 583ପତିମା ମହା ି ସା ବାଳକୃ  ମହା ି OR/06/043/388492
ୀ /1046459 48 18 584ର ନା ମହା ି ସା ହାଲୁ ମହା ି JTV2310548

ପ ୁ /1056460 97 18 585ପାଣ ୁସାଇଁ ପି ଧନି ସାଇଁ JTV2309458
ୀ /1056461 90 18 586ଆଶାଲତା ସାଇଁ ସା ପାଣକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/388494
ୀ /1056462 48 18 587େସବତୀ ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/388495

ପ ୁ /1056463 43 18 588ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ XWP0163568
ୀ /1056464 41 18 589ଜମନୁା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ ସାଇଁ XWP0008391
ୀ /1066465 23 18 590ସପିୁୟା ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା XWP1059278

ପ ୁ /1066466 22 18 591ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା XWP1059286
ପ ୁ /1066467 32 18 592ଉ ମ ମ ଳ ପି ସଶୁା  ମ ଳ XWP0571794
ୀ /1066468 72 18 593ଟିକମ ସାଇଁ ସା େବୖରାଗି ସାଇଁ XWP0008417
ୀ /1066469 54 18 594ମୀନା ସାଇଁ ସା ରାହାସ ସାଇଁ OR/06/043/388500

ପ ୁ /1066470 52 18 595ରାହାସ ସାଇଁ ପି େବୖକୁ  ସାଇଁ OR/06/043/388499
ପ ୁ /1066471 46 18 596େହମ  ସାଇଁ ପି େବୖରାଗୀ ସାଇଁ JTV1612407
ୀ /1066472 40 18 597ସଭୁାସିନି ସାଇଁ ସା େହମ  ସାଇଁ XWP0008425

ପ ୁ /1076473 82 18 598ମେହଶର ସାଇଁ ପି ଧନି ସାଇଁ OR/06/043/388503
ୀ /1076474 70 18 599କା ନ ସାଇଁ ସା ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/043/388504

ପ ୁ /1076475 48 18 600କିେଶାର ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/043/388505
ୀ /1076476 47 18 601ବିେନାଦୀନି ସାଇଁ ସା କିେଶାର ସାଇଁ JTV2309953

ପ ୁ /1076477 45 18 602କାଳ ୀ ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ JTV2309441
ପ ୁ /1076478 42 18 603ସନାତନ ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ JTV2309797
ୀ /1076479 35 18 604ରୁବିନା ସାଇଁ ସା ସନାତନ ସାଇଁ XWP0874008

ପ ୁ /1076480 20 18 605ସିସିଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି କିେଶାର ସାଇଁ XWP1059211
ୀ /1086481 27 18 606ଜୟ ୀ େବଜ ପି ଅନାଦି େବଜ XWP0897231

ପ ୁ /1086482 63 18 607ସେୁର  ଖୁ ିଆ ପି ରାଜକିେଶାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/388508
ପ ୁ /1086483 55 18 608ସେୁବାଧ ଖୁ ିଆ ପି ରାଜକିେଶାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/388510
ୀ /1086484 50 18 609ସଂଯକୁ୍ତା ଖୁ ିଆ ସା ସେୁର  ଖୁ ିଆ OR/06/043/388509
ୀ /1086485 50 18 610ସୀମା ଖୁ ିଆ ସା ସେୁବାଧ ଖୁ ିଆ JTV2309920
ପ ୁ /1086486 34 18 611ସଦୁଶର୍ନ ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର  ଖୁ ିଆ JTV2503118
ପ ୁ /1096487 58 18 612େଚୖତନଯ୍ ବାରିକ ପି ଭମର ବାରିକ OR/06/043/388514
ୀ /1096488 50 18 613ଗନୁ ବାରିକ ସା େଚୖତନଯ୍ ବାରିକ XWP0008441
ୀ /1096489 41 18 614ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ JTV2718609
ପ ୁ /1096490 40 18 615ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ ପି ଭମର ବାରିକ OR/06/043/388520
ପ ୁ /1106491 55 18 616ଭା ର ବାରିକ ପି ଭମର ବାରିକ OR/06/043/388516
ୀ /1106492 45 18 617େକଳି ବାରିକ ସା ଭା ର ବାରିକ OR/06/043/388517
ପ ୁ /1106493 45 18 618ହାଡିବ ୁ ବାରିକ ପି ଭମର ବାରିକ OR/06/043/388518
ୀ /1106494 45 18 619ବିଳାସିନି ବାରିକ ସା ହାଡିବ ୁ ବାରିକ OR/06/043/388519
ପ ୁ /1106495 36 18 620କା ିର୍କ ଚ  ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ JTV2502524
ୀ /1106496 20 18 621ରଜତ ରଶ ିନାୟକ ପି ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ XWP1140375
ପ ୁ /1116497 55 18 622ରାମଚ  ବାରିକ ପି କମୁର ବାରିକ OR/06/043/388524
ପ ୁ /1116498 50 18 623ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ ପି କମୁର ବାରିକ JTV2309474
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ୀ /1116499 45 18 624ପାବର୍ ତୀ ବାରିକ ସା ଭରତ ବାରିକ JTV2309771
ୀ /1116500 45 18 625ସସିତା ବାରିକ ସା ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ JTV2309789
ୀ /1116501 45 18 626େରଣବୁାଳା ବାରିକ ସା ରାମଚ  ବାରିକ OR/06/043/388525

ପ ୁ /1116502 45 18 627ଭରତ ବାରିକ ପି କମୁର ବାରିକ JTV2309490
ପ ୁ /1116503 41 18 628ଶରତ ବାରିକ ପି କମୁର ବାରିକ JTV1937788
ପ ୁ /1116504 21 18 629କାବୁଲ ବାରିକ ପି ଭରତ ବାରିକ XWP1058999
ୀ /1126505 82 18 630କମଳା ବାରିକ ସା ଶ ର ବାରିକ OR/06/043/388528

ପ ୁ /1126506 48 18 631ରେମଶ ବାରିକ ପି ଶ ର ବାରିକ OR/06/043/388529
ୀ /1126507 45 18 632ମାଳତୀ ବାରିକ ସା ରେମଶ ବାରିକ OR/06/043/388530

ପ ୁ /1126508 32 18 633ସେ ାଷ ବାରିକ ପି ରେମଶ ବାରିକ JTV2502474
ୀ /1126509 24 18 634ରଶି େରଖା ବାରିକ ସା ମାନସ କମୁାର ବାରିକ XWP0809012
ୀ /1126510 22 18 635ସୀମା ବାରିକ ସା ସେ ାଷ ବାରିକ XWP1059179
ୀ /1136511 41 18 636ନୟନା େବେହରା ସା ମାଗଣୁୀ େବେହରା JTV1612423
ୀ /1136512 55 18 637ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ଶବି ସାଇଁ JTV2310696
ୀ /1136513 45 18 638ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ XWP0556613

ପ ୁ /1136514 43 18 639ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ JTV2309425
ପ ୁ /1136515 42 18 640ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ JTV2311371
ପ ୁ /1136516 40 18 641ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶବି ସାଇଁ JTV2309615
ୀ /1136517 36 18 642ସବୁାସିନୀ ସାଇଁ ସା ଅଜୟକମୁାର ସାଇଁ XWP0874016

ପ ୁ /1136518 35 18 643ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶବି ସାଇଁ JTV2715753
ୀ /1146519 80 18 644ର ଲତା ଓଝା ସା ଭା ର ଓଝା OR/06/043/388545

ପ ୁ /1146520 52 18 645େହମ  ଓଝା ପି ଶୀଧର ଓଝା OR/06/043/388543
ୀ /1146521 48 18 646ଅଳକା ଓଝା ସା ଶରତ ଓଝା OR/06/043/388542

ପ ୁ /1146522 45 18 647ବସ  ଓଝା ପି ଭା ର ଓଝା JTV2311694
ୀ /1146523 45 18 648ଅନୁପମା ଓଝା ସା େହମ  ଓଝା JTV2311686

ପ ୁ /1146524 37 18 649ଶଶକିା  ଓଝା ପି ଶରତ ଚ  ଓଝା JTV2502367
ୀ /1146525 34 18 650ସୀମା ଓଝା ସା ବସ  ଓଝା JTV2503126

ପ ୁ /1146526 21 18 651ଅମିତ କମୁାର ଓଝା ପି େହମ  କମୁାର ଓଝା XWP0945634
ପ ୁ /1156527 27 18 652ମ ଳ ବଦା ପି େର ା ବଦା XWP1104439
ୀ /1156528 25 18 653ଚୁମକୁୀ ବଦା ସା ମ ଳ ବଦା XWP1104298

ପ ୁ /1156529 27 18 654ଗେଣଶ େବେହରା ପି ନ  େବେହରା XWP1147198
ୀ /1156530 21 18 655ସାବିତୀ େବାଡରା ସା ସାଲୁ େବାଡରା XWP1104314

ପ ୁ /1156531 78 18 656କାଳ ି ମହାରଣା ପି ବାବନ ମହାରଣା OR/06/043/388548
ପ ୁ /1156532 50 18 657ମେହଶର ମହାରଣା ପି ବାବନ ମହାରଣା OR/06/043/388549
ୀ /1156533 45 18 658ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣୀ ସା ମେହଶର ମହାରଣୀ JTV2311082

ପ ୁ /1156534 30 18 659ରଘନୁାଥ ପାତ ପି ରମାକା  ପାତ XWP1104330
ୀ /1156535 27 18 660ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ରଘନୁାଥ ପାତ XWP1104389
ୀ /1156536 52 18 661ରୁକ ସିଂହ ସା ଜାନିଆ ସିଂହ XWP0873984
ୀ /1156537 36 18 662ସମବାରୀ ସିଂହ ସା ମ ୁ ୁଲ ସିଂହ XWP1143015

ପ ୁ /1156538 35 18 663କା ିର୍କ ସିଂହ ପି ଜାନିଆ ସିଂହ XWP0879163
ୀ /1156539 29 18 664ସନା ସିଂହ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସିଂହ XWP1147222
ୀ /1156540 29 18 665ତୁଳସୀ ସିଂ ସା ଭା ର ସିଂ XWP1143833
ୀ /1156541 29 18 666ମୀନୁ ସିଂହ ସା ବୁଧିଆ ସିଂହ XWP1147164
ୀ /1156542 28 18 667ଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା କାତିର୍କ ସିଂହ XWP0873968
ୀ /1156543 28 18 668ଲୁସି ଟୁଡୁ ସା ସେୁରଶ ଟୁଡୁ XWP0874040
ୀ /1166544 70 18 669ବିଦୁଶୀ ମହାରଣା ସା ସବୁ ର୍ ମହାରଣା OR/06/043/388552

ପ ୁ /1166545 50 18 670ବିଜନ ମହାରଣା ପି ସବୁ ର୍ ମହାରଣା OR/06/043/388553
ପ ୁ /1166546 48 18 671ସବୁ ର୍ ମହାରଣା ପି ସତଯ୍ବାଦି ମହାରଣା OR/06/043/388551
ୀ /1166547 43 18 672ସକୁା ି ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV2311074
ୀ /1166548 45 18 673ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣୀ ସା ବିଜନ ମହାରଣୀ JTV2311090
ୀ /1176549 22 18 674ଅପିର୍ତା ମିଶ ପି ଅନିରୁ  ମିଶ XWP1065549
ୀ /1176550 95 18 675ଭାନୁମତୀ ପାଢୀ ସା ଇ ମଣୀ ପାଢୀ OR/06/043/388558
ପ ୁ /1176551 61 18 676ନାରୟଣ ପାଢୀ ପି ଇ ମଣୀ ପାଢୀ OR/06/043/388559
ୀ /1176552 53 18 677ବାସ ି ପାଢୀ ସା ନାରଣ ପାଢୀ OR/06/043/388560
ୀ /1176553 41 18 678କାମିନୀ ପାଢୀ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପାଢୀ XWP0008474
ପ ୁ /1176554 40 18 679ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପାଢୀ ପି ଇ ମଣି ପାଢୀ OR/06/043/388879
ୀ /1176555 29 18 680ପି ି  ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ XWP0571844
ୀ /1176556 25 18 681ବିେନାଦିନୀ ପାଢ଼ୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ XWP1065580
ୀ /1176557 22 18 682େମନକା ପାଢ଼ୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ XWP1065705
ପ ୁ /1176558 70 18 683ସରସତୀ ପ ା ପି ଗିରିଧାରୀ ପ ା OR/06/043/388561
ପ ୁ /1176559 52 18 684ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ପ ା OR/06/043/388563
ୀ /1176560 51 18 685ଭାରତୀ ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା JTV2341287
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ପ ୁ /1176561 42 18 686ଅଜୟ ପ ା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ପ ା OR/06/043/388564
ପ ୁ /1176562 39 18 687ଅଭୟ ପ ା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ପ ା OR/06/043/388565
ପ ୁ /1176563 21 18 688ସମୀର ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା XWP0969162
ପ ୁ /1176564 68 18 689ଭିକାରି ଚରଣ ସବୁୁ ି ପି ଭିମ ସବୁୁ ି JTV2311678
ପ ୁ /1176565 35 18 690ତଥାଗତ ସବୁୁ ି ପି ଭିକାରି ଚରଣ ସବୁୁ ି JTV2715761
ୀ /1186566 80 18 691ଫଲୁ ପାଢୀ ସା ବଜବ ୁ ପାଢୀ OR/06/043/388567

ପ ୁ /1186567 60 18 692ଶବିଶ ର ପାଢୀ ପି ବଜ ପାଢୀ OR/06/043/388568
ୀ /1186568 52 18 693ପମିଳା ପାଢୀ ସା ଶବିଶ ର ପାଢୀ OR/06/043/388569
ୀ /1186569 50 18 694ବାସ ୀ ପାଢୀ ସା ନିର ନ ପାଢୀ JTV2311058

ପ ୁ /1186570 44 18 695ନିର ନ ପାଢୀ ପି ବାଜ ପାଢୀ OR/06/043/388570
ପ ୁ /1186571 36 18 696ପବିତ ପାଢୀ ପି ନିର ନ ପାଢୀ XWP0008482
ୀ /1186572 29 18 697ଲିପିକା ପାଢୀ ପି ଶବି ଶ ର ପାଢୀ XWP0571836

ପ ୁ /1186573 21 18 698ପଭାତ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ସିବଶ ର ପାଢ଼ୀ XWP1013523
ୀ /1186574 60 18 699ପତିଭା ସବୁୁ ି ସା ଭିକାରୀ ସବୁୁ ି JTV2310191

ପ ୁ /1186575 45 18 700ଭାଗଯ୍ଧର ସବୁୁ ି ପି ଭିକାରୀ ସବୁୁ ି JTV2309516
ପ ୁ /1196576 85 18 701ରାମଚ  ପାଢୀ ପି ଭମର ପାଢୀ OR/06/043/388573
ପ ୁ /1196577 39 18 702ତପନ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାମଚ  ପାଢୀ JTV2334985
ପ ୁ /1196578 39 18 703ସପନ ପାଢୀ ପି ରାମଚ  ପାଢୀ JTV2311157
ୀ /1196579 35 18 704ରୀତା ପାଢ଼ୀ ସା ସପନ ପାଢ଼ୀ XWP1013614

ପ ୁ /1206580 64 18 705େବୖଦଯ୍ନାଥ ପାଢୀ ପି ଜଗବ ୁ ପାଢୀ OR/06/043/388576
ୀ /1206581 55 18 706ବାସ ୀ ପାଢୀ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ପାଢୀ OR/06/043/388577

ପ ୁ /1206582 42 18 707ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପାଢୀ JTV1612373
ପ ୁ /1206583 39 18 708ଅଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପାଢୀ JTV2311140
ପ ୁ /1216584 90 18 709ଗେଜଂଦ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା OR/06/043/388581
ୀ /1216585 68 18 710ନିଶାମଣି େବେହରା ସା ଗେଜଂଦ େବେହରା OR/06/043/388582

ପ ୁ /1216586 60 18 711ପିତବାସ େବେହରା ପି ଗେଜଂଦ େବେହରା OR/06/043/388585
ୀ /1216587 50 18 712ଚଗଲୀ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/388583
ୀ /1216588 44 18 713ଚାରୁଲତା େବେହରା ସା ଚଗଲୀ େବେହରା JTV2311199

ପ ୁ /1216589 42 18 714ବଗଲିୁ େବେହରା ପି ଗେଜଂଦ େବେହରା OR/06/043/388584
ୀ /1216590 40 18 715ଜଇନା େବେହରା ସା ବଗଲିୁ େବେହରା JTV2311181
ୀ /1226591 70 18 716ଫଲୁ େବେହରା ସା ବାବନ େବେହରା OR/06/043/388587

ପ ୁ /1226592 42 18 717ମାଗଣିୁ େବେହରା ପି ବାବନ େବେହରା OR/06/043/388590
ୀ /1226593 37 18 718େମାହିନି ପଧାନ ପି େସାମନାଥ ପଧାନ JTV2737997
ୀ /1226594 50 18 719ଶକୁଲତା ପଧାନ ସା େସାମନାଥ ପଧାନ OR/06/043/388589

ପ ୁ /1226595 36 18 720ପଶା  ପଧାନ ପି େସାମନାଥ ପଧାନ JTV2715852
ପ ୁ /1236596 42 18 721େହମ  େବଜ୍ ପି ବନମାଳୀ େବଜ୍ JTV2718492
ପ ୁ /1236597 75 18 722ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ବରଜୁ ସାଇଁ OR/06/043/388593
ୀ /1236598 42 18 723ରିତା ସାଇଁ ସା ର ନ ସାଇଁ JTV2558997
ୀ /1236599 42 18 724ର ନ ସାଇଁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/388595

ପ ୁ /1246600 69 18 725ଅେଲଖ େଜନା ପି ଧେୁଳଶର େଜନା XWP0556621
ୀ /1246601 65 18 726ମଷିୁ େଜନା ସା ଅେଲଖ େଜନା OR/06/043/388597
ପ ୁ /1246602 43 18 727ବଳରାମ େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା JTV2311579
ପ ୁ /1246603 41 18 728ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା JTV1937606
ୀ /1246604 38 18 729େଜଯ୍ା ାରାଣୀ େଜନା ସା ବଳରାମ େଜନା XWP0008516
ୀ /1246605 36 18 730ସଜୁାତା େଜନା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା XWP1059005

ପ ୁ /1256606 34 18 731ସକୁା  େବଦ ପି ଅନୁ େବଦ XWP0008524
ପ ୁ /1256607 71 18 732ବନମାଳୀ େବଜ ପି ଦିଜବର େବଜ OR/06/043/388599
ପ ୁ /1256608 66 18 733ଅନୁ େବଜ ପି ଦିଜବର େବଜ OR/06/043/388601
ୀ /1256609 64 18 734ସଭୁାସିନୀ େବଜ ସା ବନମାଳି େବଜ OR/06/043/388600
ୀ /1256610 61 18 735କମଳା େବଜ ସା ଅନୁ େବଜ OR/06/043/388602
ୀ /1256611 47 18 736ବସ  େବଜ ପି ବନମାଳି େବଜ OR/06/043/388603
ୀ /1256612 39 18 737କବିତା େବଜ ସା ବସ  େବଜ XWP0163576
ପ ୁ /1266613 55 18 738େଯାେଗ  ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/388608
ପ ୁ /1266614 36 18 739ଭରତ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV1937440
ୀ /1266615 27 18 740ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0897264
ପ ୁ /1266616 60 18 741ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ବୃଂଦାବନ ସାହୁ OR/06/043/388606
ୀ /1266617 51 18 742େଗାଲାପ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/388607
ୀ /1266618 44 18 743ଚିନା ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ସାହୁ OR/06/043/388609
ପ ୁ /1266619 41 18 744ପ ୁ ର୍ାଚ  ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ XWP0633834
ପ ୁ /1276620 44 18 745ଟୁନା ମହାରଣା ପି ଗୟାଧର ମହାରଣା JTV2310134
ୀ /1276621 41 18 746ପଭାସିନୀ ମହାରଣା ସା ଟୁକନୁା ମହାରଣା JTV2310795
ପ ୁ /1286622 65 18 747ଧେନଶର ମହାରଣା ପି େବୖକୁ  ମହାରଣା OR/06/043/388614
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ପ ୁ /1286623 58 18 748ଜଗବ ୁ ମହାରଣା ପି େବୖକୁ  ମହାରଣା OR/06/043/388616
ୀ /1286624 56 18 749ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ଜଗବ ୁ ମହାରଣା OR/06/043/388617
ୀ /1286625 55 18 750େଗାଲାପ ମହାରଣା ସା ଧେନଶର ମହାରଣା OR/06/043/388615

ପ ୁ /1286626 52 18 751ପ ାନନ ମହାରଣା ପି େବୖରାଗୀ ମହାରଣା OR/06/043/388622
ୀ /1286627 48 18 752କନୁୀ ମହାରଣା ସା ଫଗ ୁମହାରଣା OR/06/043/388619

ପ ୁ /1286628 48 18 753େଯାେଗ  ମହାରଣା ପି େବୖକୁ  ମହାରଣା OR/06/043/388620
ୀ /1286629 45 18 754ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ପ ାନନ ମହାରଣା JTV2502557

ପ ୁ /1286630 45 18 755ମାଗଣିୁ ମହାରଣା ପି େବୖକୁ  ମହାରଣା OR/06/043/388623
ୀ /1286631 45 18 756ଲତା ମହାରଣା ସା େଯାେଗ  ମହାରଣା OR/06/043/388621

ପ ୁ /1286632 37 18 757ପକାଶକମୁାର ମହାରଣା ପି ଫଗ ୁମହାରଣା XWP0008540
ୀ /1286633 29 18 758ଶି ା ମହାରାଣା ପି ସଗର୍ତ ଫଗ ୁମହାରାଣା XWP0874081

ପ ୁ /1296634 60 18 760ପଫଲୁ ମହାରଣା ପି ଜୟୀ ମହାରଣା OR/06/043/388626
ୀ /1296635 55 18 761ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ଜୟୀ ମହାରଣା OR/06/043/388625
ୀ /1296636 47 18 762କୁ ଳା ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା OR/06/043/388627

ପ ୁ /1296637 34 18 763ଆଦିକ  ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2503027
ପ ୁ /1296638 33 18 764କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2502797
ୀ /1296639 29 18 765ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା XWP0873992

ପ ୁ /1306640 60 18 766ଲକ୍ଷୀଧର େବଉରା ପି ହୃଦାନ  େବଉରା OR/06/043/388630
ୀ /1306641 55 18 767ସତଯ୍ଭାମା େବଉରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବଉରା OR/06/043/388631

ପ ୁ /1306642 50 18 768ଡମରୁଧର େବଉରା ପି ହୃଦାନ  େବଉରା OR/06/043/388632
ୀ /1306643 43 18 769ସବିତା େବଉରା ସା ଡମରୁଧର େବଉରା XWP0556639

ପ ୁ /1306644 32 18 770ତାପସ କମୁାର େବଉରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବଉରା JTV2502847
ପ ୁ /1316645 95 18 771ଧରଣୀଧର େବେହରା ପି ସାନ  େବେହରା OR/06/043/388635
ପ ୁ /1316646 62 18 772ନେର  େବେହରା ପି ଧରଣି େବେହରା OR/06/043/388637
ୀ /1316647 58 18 773ଅପ ର୍ା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା OR/06/043/388638

ପ ୁ /1316648 55 18 774ଅ ୁର୍ନି େବେହରା ପି ଧରଣି େବେହରା OR/06/043/388639
ୀ /1316649 47 18 775ମମତା େବେହରା ସା ଅ ୁର୍ନି େବେହରା JTV2310829

ପ ୁ /1316650 39 18 776ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା JTV1937929
ପ ୁ /1316651 35 18 777ରାେକଶ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା JTV2502383
ୀ /1316652 35 18 778ନମର୍ଦା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା XWP0008565
ୀ /1316653 29 18 779ଧରିତୀ େବେହରା ସା ରାେକଶ େବେହରା XWP1059187
ୀ /1316654 24 18 780ସବିତା େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା XWP1059153

ପ ୁ /1326655 59 18 781ଗ ାଧର ରାଉତରାୟ ପି ବୀର ରାଉତରାୟ OR/06/043/388640
ୀ /1336656 75 18 782ସ କୁ୍ତା ରାଉତରାୟ ସା ନ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388644

ପ ୁ /1336657 50 18 783ବଜବ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ନ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388645
ପ ୁ /1336658 45 18 784ନିମାଇ ରାଉତରାୟ ପି ନ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388646
ୀ /1336659 45 18 785ସଚିୁତା ରାଉତରାୟ ସା ବଜବ ୁ ରାଉତରାୟ JTV1952852
ୀ /1346660 41 18 786ପୀତିପଦା ରାଉତ ସା ଦୀପକ ରାଉତ XWP0008573

ପ ୁ /1346661 41 18 788ଦୀପକ ରାଉତରାୟ ପି କମୁର ରାଉତରାୟ JTV2311843
ପ ୁ /1356662 55 18 789ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388653
ପ ୁ /1356663 52 18 790ମକର ରାଉତରାୟ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388651
ୀ /1356664 40 18 791ସ ର୍ଲତା ରାଉତରାୟ ସା ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ OR/06/043/388654
ୀ /1356665 39 18 792କାଳ ି ରାଉତରାୟ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388655
ୀ /1356666 52 18 793କନିୁ ରାଉତରାୟ ସା ମକର ରାଉତରାୟ OR/06/043/388652

ପ ୁ /1356667 46 18 794ପଦୀପ ରାଉତରାୟ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତରାୟ JTV1937861
ୀ /1356668 41 18 795ରଶି ରାଉତରାୟ ସା କାଳ ୀ ରାଉତରାୟ JTV2311603
ୀ /1356669 27 18 796ମ ାକିନୀ ରାଉତରାୟ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ XWP1013556
ୀ /1356670 22 18 797ଲତିକା ରାଉତରାୟ ପି କାଳ ୀ ରାଉତରାୟ XWP1013549

ପ ୁ /1366671 20 18 798ନିହାର ଅଗୱାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ XWP1065911
ପ ୁ /1366672 55 18 799ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାପାତ ପି ମ ର ମହାପାତ XWP0779389
ୀ /1366673 48 18 800ନିମର୍ଳା ମହାପାତ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାପାତ JTV1612415
ପ ୁ /1366674 32 18 801ତୁଷାର କା  ମହାପାତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାପାତ JTV2502649
ପ ୁ /1366675 64 18 802ରାମଚ  ରାଉତରାୟ ପି େବୖ ବ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388659
ପ ୁ /1366676 59 18 803ଭୀମେସନ ରାଉତରାୟ ପି େବୖ ବ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388663
ପ ୁ /1366677 57 18 804ବଟକୃ  ରାଉତରାୟ ପି େବୖ ବ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388665
ୀ /1366678 55 18 805ଗୀତା ଳୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶଯ୍ାମ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388662
ୀ /1366679 50 18 806ଉମିର୍ଳା ରାଉତରାୟ ସା ଭୀମ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388664
ପ ୁ /1366680 46 18 807ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େବୖ ବ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388666
ପ ୁ /1366681 42 18 808ରଜତ ର ନ ରାଉତରାୟ ପି ରାମଚ  ରାଉତରାୟ JTV2309482
ୀ /1366682 42 18 809ସ ଯ୍ାସିତା ରାଉତରାୟ ସା ବିଜୟକମୁାର ରାଉତରାୟ JTV2558963
ପ ୁ /1366683 39 18 810ରାେଜ  ରାଉତରାୟ ପି ରାମଚ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/386054
ପ ୁ /1366684 35 18 811ବିଶକା  ରାଉତରାୟ ପି ଭୀମେସନ ରାଉତରାୟ JTV2310720

108 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1366685 33 18 812ଭକି୍ତଲତା ରାଉତରାୟ ପି ଭୀମେସନ ରାଉତରାୟ JTV2502136
ୀ /1366686 60 18 813େଶତବାଳା ରାଉତରାୟ ସା ରାମଚ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388876
ୀ /1376687 73 18 814ବସ ମ ରୀ ରାଉତରାୟ ପି ପହଲାଦ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388671

ପ ୁ /1376688 70 18 815ସଦୁାମ ରାଉତରାୟ ପି ଭାଗବତ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388672
ୀ /1376689 45 18 816ପେମାଦ ରାଉତରାୟ ସା ସଦୁାମ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388674

ପ ୁ /1376690 40 18 817ପଶା  ରାଉତରାୟ ପି ପହଲାଦ ରାଉତରାୟ JTV2311629
ପ ୁ /1376691 40 18 818ଶକୁେଦବ ରାଉତରାୟ ପି ସଦୁାମ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388676
ପ ୁ /1376692 43 18 819କାଳ ୀ ରାଉତରାୟ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ରାଉତରାୟ JTV2309664
ପ ୁ /1386693 60 18 820ଶଶିରି ରାଉତରାୟ ପି ଧବୃ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388681
ୀ /1386694 55 18 821ସେୁରଖା ରାଉତରାୟ ସା କା ିର୍କ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388680
ୀ /1386695 53 18 822ମିନତୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶଶିରି ରାଉତରାୟ OR/06/043/388682

ପ ୁ /1386696 52 18 823ଶରତ ରାଉତରାୟ ପି ଧବୃ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388683
ୀ /1386697 45 18 824ଆରତୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶରତ ରାଉତରାୟ JTV2311702

ପ ୁ /1386698 37 18 825ତପନ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି କା ିର୍କ ରାଉତରାୟ JTV2309599
ୀ /1386699 36 18 826କ ନା ରାଉତରାୟ ପି କା ିର୍କ ରାଉତରାୟ JTV2311827
ୀ /1396700 48 18 827ବିନତୀ ରାଉତରାୟ ସା ର ନ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388688
ୀ /1396701 25 18 828ସଭୁଶୀ ରାଉତରାଏ ପି ର ନ ରାଉତରାଏ XWP1059104
ୀ /1406702 75 18 829ସେୁଲାଚନା ରାଉତରାୟ ସା ପାଣକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388691

ପ ୁ /1406703 53 18 830ଅରୁଣ ରାଉତରାୟ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388693
ପ ୁ /1406704 48 18 831ଚି ର ନ ରାଉତରାୟ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388694
ପ ୁ /1406705 46 18 832ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388695
ୀ /1406706 45 18 833େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଉତରାୟ ସା ଅରୁଣ ରାଉତରାୟ XWP0556647
ୀ /1406707 44 18 834ସଷୁମା ରାଉତରାୟ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/388696
ୀ /1406708 44 18 835ବନୀତା ରାଉତରାୟ ସା ଚି ର ନ ରାଉତରାୟ XWP0008581
ୀ /1406709 43 18 836ରୀତା ଳୀ ରାଉତରାୟ ସା ହେରକୃ  ରାଉତରାୟ JTV2558922

ପ ୁ /1406710 38 18 837ବିତିତାନ  ରାଉତରାୟ ପି ବୁେ ଶର ରାଉତରାୟ JTV2311876
ୀ /1406711 38 18 838ନମିତା ରାଉତରାୟ ପି ମାଧବନ  ରାଉତରାୟ JTV2311801

ପ ୁ /1406712 56 18 839ହେରକୃ  ରାଉତରାୟ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତରାୟ JTV1937911
ୀ /1406713 44 18 840ଇଲୀ ରାଉତରାଏ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାଏ XWP0959304
ୀ /1406714 39 18 841ଅନୀତା ରାଉତରାୟ ସା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟ JTV2502144

ପ ୁ /1406715 23 18 842ଅଭିରାମ ରାଉତରାଏ ପି ହେରକୃ  ରାଉତରାଏ XWP0925305
ୀ /1406716 23 18 843ପିୟ ା ରାଉତରାଏ ପି ଚି ରଂଜନ ରାଉତରାଏ XWP0924522

ପ ୁ /1406717 22 18 844ଅରିଜିତ ରାଉତରାଏ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାଏ XWP0924548
ପ ୁ /1406718 22 18 845କୃ  ରାଉତରାଏ ପି ହେରକୃ  ରାଉତରାଏ XWP0924860
ପ ୁ /1416719 70 18 846ବୁେ ଶର ରାଉତରାୟ ପି ନାବ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388698
ୀ /1416720 65 18 847ନୟନା ରାଉତରାୟ ସା ବୁେ ଶର ରାଉତରାୟ OR/06/043/388699
ୀ /1416721 55 18 848ଛବିଲତା ରାଉତରାୟ ସା ମାଧବ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388701

ପ ୁ /1426722 62 18 849ବାବାଜି ରାଉତରାୟ ପି ମଦନ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388704
ୀ /1426723 60 18 850ଶକୁ ଳା ରାଉତରାୟ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତରାୟ OR/06/043/388703

ପ ୁ /1426724 41 18 851ବିଶନାଥ ରାଉତରାୟ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତରାୟ JTV2311413
ପ ୁ /1426725 38 18 852ପପକୁା  ରାଉତରାୟ ପି ବାବାଜୀ ରାଉତରାୟ JTV2311868
ପ ୁ /1436726 58 18 853ଅମଲୁଯ୍ ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ନାୟକ OR/06/043/388707
ୀ /1436727 54 18 854ମମତା ନାୟକ ସା ଅମଲୁଯ୍ ନାୟକ OR/06/043/388708

ପ ୁ /1436728 48 18 855ଅଭୟ ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ନାୟକ OR/06/043/388709
ୀ /1436729 45 18 856କବିତା ନାୟକ ସା ଅଭୟ ନାୟକ JTV2311488
ୀ /1436730 44 18 857ଡଲି ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ JTV2311462
ୀ /1446731 67 18 858ଟୁେକଇ ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ OR/06/043/388718

ପ ୁ /1446732 65 18 859େଦେବ  ନାୟକ ପି ଜୟୀରାମ ନାୟକ OR/06/043/388717
ୀ /1446733 45 18 860ସଜୁାତା ନାୟକ ସା କିେଶାର ନାୟକ JTV2311470
ପ ୁ /1446734 44 18 861ଅମିୟ ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ OR/06/043/388712
ପ ୁ /1446735 42 18 862ସଜିୁତ୍ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ JTV2310712
ୀ /1446736 40 18 863ମିଲି ମ ରୀ ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ JTV2311454
ୀ /1446737 39 18 864ସିଲି ମ ରୀ ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ JTV2311421
ପ ୁ /1446738 38 18 865ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ JTV2715845
ପ ୁ /1456739 72 18 866ଯଧିୁ ିର ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ OR/06/043/388714
ୀ /1456740 62 18 867ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ଯଧିୁ ିର ନାୟକ OR/06/043/388715
ୀ /1466741 58 18 868େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ OR/06/043/388721
ପ ୁ /1466742 45 18 869ପ ୁ ର୍ାନ  ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ JTV2310084
ୀ /1466743 41 18 870ସଶୁା ି ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ JTV2311447
ୀ /1466744 40 18 871ମମତା ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ାନ  ନାୟକ JTV2718583
ପ ୁ /1476745 58 18 872ବସ  କମୁାର େଲ ା ପି ରତନ୍ ାକର େଲ ା OR/06/043/388726
ପ ୁ /1476746 56 18 873େହମ  କମୁାର େଲ ା ପି ରତନ୍ ାକର େଲ ା OR/06/043/388728
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ୀ /1476747 55 18 874ଗୀତା ଳୀ େଲ ା ସା େହମ  େଲ ା OR/06/043/388729
ୀ /1476748 50 18 875ଲକ୍ଷୀପିୟା େଲ ା ସା ବସ  େଲ ା OR/06/043/388727

ପ ୁ /1476749 48 18 876ମାନସ କମୁାର େଲ ା ପି ରତନ୍ ାକର େଲ ା OR/06/043/388731
ୀ /1476750 45 18 877ମମତା େଲ ା ସା ମାନସ େଲ ା JTV2310761

ପ ୁ /1476751 42 18 878ଯତୀ  େଲ ା ପି ବସ  କମୁାର େଲ ା JTV2718393
ପ ୁ /1476752 39 18 879ରବୀ  େଲ ା ପି ବସ ୍ କମୁାର େଲ ା JTV2310944
ୀ /1476753 36 18 880ରୀତା ଳି େଲ ା ସା ଧିେର  େଲ ା JTV2718484

ପ ୁ /1476754 33 18 881ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା ପି େହମ  କମୁାର େଲ ା JTV2502730
ପ ୁ /1486755 39 18 882ସେରାଜ କମୁାର େଲ ା ପି େହମ  କମୁାର େଲ ା JTV2310639
ପ ୁ /1486756 38 18 883ଫିେରାଜ କମୁାର େଲ ା ପି େହମ  କମୁାର େଲ ା JTV2311025
ୀ /1486757 70 18 884ଅବଳା ରାଉତ ସା ଧଡି ରାଉତ OR/06/043/388733

ପ ୁ /1496758 41 18 885ଅେଲଖ ପସାଦ ଖୁ ିଆ ପି େବୖରାଗୀ ଖୁ ିଆ JTV2310886
ୀ /1496759 54 18 886େରବତୀ ରାଉତ ସା ବିକଳ ରାଉତ OR/06/043/388738

ପ ୁ /1506760 50 18 887ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ ପି ଭା ର ମହାପାତ OR/06/043/388772
ପ ୁ /1506761 45 18 888ରମାକା  ମହାପାତ ପି ଭା ର ମହାପାତ OR/06/043/388775
ୀ /1506762 43 18 890ପମିଳା ମହାପାତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ XWP0633826

ପ ୁ /1516763 45 18 891ବଂଶୀଧର ବିଶାଳ ପି ଅନାଥ ବିଶାଳ JTV2309649
ପ ୁ /1516764 20 18 892ଚ ନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ବଂସୀଧର ବିସ୍ଵାଲ XWP1059245
ପ ୁ /1516765 40 18 893ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହାପାତ JTV2309722
ପ ୁ /1516766 36 18 894ବିଜୟକମୁାର ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ମହାପାତ JTV2718443
ୀ /1516767 53 18 895ସଂଜୟ କମୁାର ମାନା ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/388745

ପ ୁ /1516768 50 18 897ସମାଟ ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ OR/06/043/388746
ୀ /1516769 47 18 898ପତିମା ନାୟକ ସା ସମାଟ କମୁାର ନାୟକ JTV2311207
ୀ /1516770 43 18 899ର ିତା ନାୟକ ସା ରାମଚ  ନାୟକ JTV2310704

ପ ୁ /1516771 42 18 900ବିଜୟ ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ନାୟକ JTV2309623
ପ ୁ /1516772 41 18 901େଦେବ  ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ JTV1937457
ୀ /1516773 21 18 902ପିୟ ା ନାୟକ ପି ସମାଟ ନାୟକ XWP1059120

ପ ୁ /1516774 40 18 903ପବିତ ସାଇଁ ପି ତିେଳାଚନ ସାଇଁ JTV2309557
ୀ /1516775 40 18 904ସଂଗୀତା ସାଇଁ ସା ରବୀ  ସାଇଁ JTV1937549
ୀ /1526776 63 18 905େଚୗଧରୁୀ କନକଲତା ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ େଗାେଲଖପସାଦ ଦାଶ XWP0897256

ପ ୁ /1526777 50 18 906େଚୗଧରୁୀ େଦବଦ  ପସାଦ ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ େଗାେଲଖପସାଦ ଦାଶ XWP0897215
ୀ /1526778 49 18 907େଚୗଧରୁୀ ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ େଦବଦ  ପସାଦ ଦାଶ XWP0897223
ୀ /1526779 21 18 908େଚୗଧରୁୀ େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ େଦବାଦ  ଦାଶ XWP0961284

ପ ୁ /1526780 61 18 909ଖେଗଶର ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/388748
ୀ /1526781 51 18 910କନକ ଲତା ନାୟକ ସା ଖେଗଶର ନାୟକ OR/06/043/388749

ପ ୁ /1526782 41 18 911କାହନ୍ଚୁରଣ ନାୟକ ପି ବିପଚରଣ ନାୟକ JTV2310530
ପ ୁ /1526783 39 18 912ମନୁା ନାୟକ ପି ବିପଚରଣ ନାୟକ XWP0008649
ୀ /1536784 50 18 913ପତିମା ବିଶାଳ ପି ଅପ ିର୍ ନାୟକ JTV2310928
ୀ /1536785 48 18 914େଶାଯଯ୍ର୍ବାଳା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ JTV2310811
ୀ /1546786 58 18 915ନୟନା ନାୟକ ସା ବିପବର ନାୟକ OR/06/043/388754

ପ ୁ /1556787 65 18 916ଲ ରାଜ ନାୟକ ପି ସାନ  ନାୟକ JTV1937622
ୀ /1556788 55 18 917େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଲି ରାଜ ନାୟକ OR/06/043/388757

ପ ୁ /1556789 40 18 918ଅନାଦି ନାୟକ ପି ସାନ  ନାୟକ OR/06/043/388755
ୀ /1556790 33 18 919ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ନାୟକ ସା ଅଭୟ ନାୟକ XWP0945758

ପ ୁ /1566791 51 18 920ନିର ନ ନାୟକ ପି େସୗରୀ ନାୟକ OR/06/043/388759
ପ ୁ /1566792 45 18 921ଚି ର ନ ନାୟକ ପି େସୗରୀ ନାୟକ OR/06/043/388760
ପ ୁ /1566793 40 18 922ପକାଶ ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ JTV2310910
ପ ୁ /1576794 85 18 923ଫକିର ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/043/388761
ୀ /1576795 70 18 924ଶଶୁଳିା ନାୟକ ସା ଫକିର ନାୟକ OR/06/043/388762
ୀ /1576796 45 18 925ଝରଣା ନାୟକ ସା ବଳରାମ ନାୟକ JTV2303030
ୀ /1576797 45 18 926ଝୁନୁ ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ JTV2309573
ପ ୁ /1576798 40 18 927ପେମାଦ ନାୟକ ପି ଫକିର ନାୟକ OR/06/043/388763
ପ ୁ /1576799 50 18 928ରେମଶ ଚ  ପାତ ପି ସାନୁ ପାତ JTV2502631
ୀ /1576800 43 18 929ସସିତା ପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ପାତ JTV2502813
ୀ /1586801 65 18 930ପମିଳା ନାୟକ ସା ନକଳୁ ନାୟକ OR/06/043/388765
ପ ୁ /1596802 58 18 932ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ ପି ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକ XWP1063718
ପ ୁ /1596803 42 18 933ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକ OR/06/043/388770
ପ ୁ /1596804 35 18 934ରଜତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ JTV2503209
ୀ /1606805 35 18 935ପ ୂ ିର୍ମା େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା XWP0633651
ପ ୁ /1606806 43 18 936ଧନ ୟ ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ମହାପାତ JTV2311496
ପ ୁ /1606807 43 18 937ରବୀ  ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ JTV2309607
ୀ /1616808 50 18 938ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ OR/06/043/388783
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ୀ /1626809 55 18 940ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ OR/06/043/388789
ପ ୁ /1626810 54 18 941ବିଜୟ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/388788
ୀ /1626811 32 18 942େମାହିନୀ ପଭା ସାଇଁ ପି ବିଜୟ ସାଇଁ JTV2503035
ୀ /1626812 29 18 943ରଶୀତା ସାଇଁ ପି ବିଜୟ ସାଇଁ XWP1059138
ୀ /1626813 22 18 944ସକୁା ୀ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ ସାଇଁ XWP1059112
ୀ /1636814 80 18 945ରୁକଣୀ େବେହରା ସା ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/388791
ୀ /1636815 51 18 946ସଷୁମା େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା JTV2311033

ପ ୁ /1636816 50 18 947ଶବି େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/388792
ପ ୁ /1636817 50 18 948କାଳ ି େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/388794
ୀ /1636818 46 18 949ମ  ୁେବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା JTV2311124
ୀ /1636819 45 18 950ବୀଣା େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା OR/06/043/388793

ପ ୁ /1636820 34 18 951ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା XWP0008664
ପ ୁ /1636821 23 18 952ପକାଶ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା XWP1065556
ପ ୁ /1636822 23 18 953ବିକାଶ େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା XWP0925040
ପ ୁ /1646823 39 18 954ଜିତ୍ନ୍ଦ େବେହରା ପି ନ କିେଶାର େବେହରା XWP0556654
ୀ /1646824 38 18 955ଚୁମି େବେହରା ପି ନ କିେଶାର େବେହରା XWP0633669

ପ ୁ /1656825 66 18 957ପଫଲୁ େବେହରା ପି ଉଗେସନ େବେହରା JTV2311637
ୀ /1656826 50 18 958ପନିୁ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/043/388798

ପ ୁ /1656827 50 18 959ସେୁର  େବେହରା ପି ଉଗେସନ େବେହରା OR/06/043/388799
ପ ୁ /1656828 22 18 960ରାେକଶ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା XWP0925016
ୀ /1656829 22 18 961ନିତୁ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା XWP0969790
ୀ /1656830 21 18 962ନମିତା େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା XWP0924555

ପ ୁ /1656831 20 18 963ରାେଜଶ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା XWP1065614
ୀ /1666832 46 18 964ଚାରୁ େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା JTV2311116

ପ ୁ /1666833 45 18 965ନେର  େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/043/388803
ୀ /1676834 77 18 966ବିଦୂଲତା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା XWP0960450

ପ ୁ /1676835 60 18 967ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା OR/06/043/388804
ୀ /1676836 56 18 968ଅ ନା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/388805

ପ ୁ /1676837 45 18 969କୃ  େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV2310183
ୀ /1676838 36 18 970ବିଦୁଲତା େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା XWP0008672

ପ ୁ /1686839 65 18 971େତାଫାନୀ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା OR/06/043/388807
ୀ /1686840 55 18 972ମ ଲୁତା େବେହରା ସା େତାଫାନି େବେହରା OR/06/043/388808
ୀ /1686841 50 18 973େଜଯ୍ାସନ୍ା େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା JTV2311017

ପ ୁ /1686842 48 18 974େଦେବ  େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା OR/06/043/388811
ୀ /1686843 45 18 975ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା ବିପିନି େବେହରା OR/06/043/388810
ୀ /1686844 39 18 976ଉମା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା XWP0008698

ପ ୁ /1686845 38 18 977ପହଲାଦ େବେହରା ପି େତାଫାନି େବେହରା XWP0008680
ପ ୁ /1686846 36 18 978ମାନସ େବେହରା ପି େତାଫାନୀ େବେହରା XWP0008706
ୀ /1686847 27 18 979ନ ିନୀ େବେହରା ସା ପହାଦ େବେହରା XWP1065564
ୀ /1686848 26 18 980ଗୀତା େବେହରା ସା ମାନସ େବେହରା XWP1065655

ପ ୁ /1686849 20 18 981ଲିପ ୁେବେହରା ପି େଦେବ ର େବେହରା XWP1065572
ପ ୁ /1686850 61 18 982ନୀେରାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ନବକୀେଶାର ନାୟକ JTV2715712
ପ ୁ /1686851 59 18 983ପଫଲୁ କମୁାର ପାଣି ପି ଗେଣଶ ପାଣି JTV1952837
ୀ /1686852 53 18 984ସଜୁାତା ପାଣି ସା ପଫଲୁ କମୁାର ପାଣି XWP0163584

ପ ୁ /1696853 70 18 985ମାଗଣିୁ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/388812
ପ ୁ /1696854 50 18 986ବିଚିତାନ  େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/043/388814
ୀ /1696855 45 18 987ଝୁନାରାଣୀ େବେହରା ସା ବିଚିତାନ  େବେହରା JTV2311009

ପ ୁ /1696856 42 18 988ପବିତ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଗଣୁୀ େବେହରା JTV2311041
ୀ /1696857 39 18 989ସରସତୀ େବେହରା ସା ପବିତ କମୁାର େବେହରା XWP0008714
ୀ /1706858 63 18 990କନୁୀ େବେହରା ସା ମଷିୁ େବେହରା JTV2309839
ପ ୁ /1706859 60 18 991େକଶବ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/388815
ୀ /1706860 55 18 992କମଳା େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା OR/06/043/388816
ପ ୁ /1706861 50 18 993ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/388819
ପ ୁ /1706862 44 18 994ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ମଷିୂ େବେହରା JTV2309540
ପ ୁ /1706863 43 18 995ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମଷିୂ େବେହରା JTV2309821
ପ ୁ /1706864 40 18 996ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା JTV2310290
ୀ /1706865 38 18 997େଜଯ୍ା ା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା XWP0556670
ୀ /1706866 36 18 998ବିମଳା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0556662
ୀ /1706867 27 18 999ସମିୁତା େବେହରା ପି ଟୁକନୁା େବେହରା XWP0961029
ୀ /1706868 25 18 1000ସେୁଲଖା େବେହରା ପି ଟୁକନୁା େବେହରା XWP0961045
ୀ /1716869 69 18 1001ସେରାଜିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ଯଧିୁ ିର ରାଉତରାୟ JTV2502888
ପ ୁ /1716870 55 18 1002ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଶୀପତି ରାଉତରାୟ JTV2303469
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ୀ /1716871 50 18 1003ଚପଳା ରାଉତରାୟ ସା ଲକ୍ଷଣ ରାଉତରାୟ JTV2303451
ପ ୁ /1716872 21 18 1004ସତଯ୍ବତ ରାଊତରାୟ ପି ଲକ୍ଷନ କମୁାର ରାଊତରାୟ XWP0945618
ୀ /1726873 63 18 1005ବିେନାଦିନୀ ଶତପଥୀ ସା ଶକୁା  କର OR/06/043/388154
ୀ /1736874 41 18 1006ଦମୟ ି ପଧାନ ସା ଆଶୀଷ ପଧାନ XWP0432088

ପ ୁ /1736875 37 18 1007ଆଶୀଷ ପଧାନ ପି ଶତୃଘନ୍ ପଧାନ XWP0633677
ୀ /1756876 62 18 1008ପଦୀ ି କମୁାରୀ ମହାପାତ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV2502318

ପ ୁ /1756877 63 18 1009ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ରାେଜ  ନାଥ ମହା ି XWP0008599
ପ ୁ /1766878 61 18 1010ସକୁା  ଦଳାଇ ପି ନାଥ ଦଳାଇ JTV2503159
ପ ୁ /1766879 24 18 1011ସମିତ ପିୟଦଶର୍ନ ଦଲାଇ ପି ସକୁା  ଦଲାଇ XWP0961169
ୀ /1766880 62 18 1012କମୁଦିୁନୀ େଜନା ସା ସକୁା  ଦଳାଇ JTV2503167

ପ ୁ /1776881 59 18 1013ବିଶନାଥ େବେହରା ପି େଯାପିନାଥ େବେହରା JTV2502359
ୀ /1776882 43 18 1014ନୟନୀ େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା JTV2502409

ପ ୁ /1776883 52 18 1015ଅନାମ େଭାଳ ପି ନବିନ େଭାଳ JTV2502334
ୀ /1776884 52 18 1016ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ JTV2502276

ପ ୁ /1776885 51 18 1017ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ JTV2503076
ୀ /1776886 44 18 1018ମମତା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV2502433

ପ ୁ /1776887 44 18 1019କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ JTV2502235
ପ ୁ /1776888 29 18 1020ଅମର ଦାସ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଦାସ XWP0346700
ପ ୁ /1776889 60 18 1021େକୖଳାଶ ଚ  ମଲିକ ପି େଦାଳ େଗାବି  ମଲିକ JTV2502482
ୀ /1776890 48 18 1022ମମତା ମଲିକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ JTV2502490

ପ ୁ /1776891 34 18 1023ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ JTV2502300
ୀ /1776892 32 18 1024ଶବିାନୀ ମହା ି ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି JTV2503183

ପ ୁ /1776893 52 18 1025ବିଜୟ ନାୟକ ପି ସାନିଆ ନାୟକ JTV2503217
ପ ୁ /1776894 27 18 1026ରାେକଶ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0467514
ପ ୁ /1776895 59 18 1027ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଥରୁୀ ସାହୁ JTV2503019
ପ ୁ /1776896 55 18 1028ଶରତ ଚ  ସାମଲ ପି ଜଟ ସାମଲ JTV2502862
ୀ /1776897 49 18 1029ଶଶୀେରଖା ସାମଲ ସା ଶରତ ଚ  ସାମଲ JTV2502565

ପ ୁ /1786898 74 18 1030େବୖରାଗୀ ଖୁ ିଆ ପି ମଧସୁଦୂନ ଖୁ ିଆ XWP0008920
ୀ /1786899 66 18 1031ପମିଳା ଖୁ ିଆ ସା େବୖରାଗୀ ଖୁ ିଆ XWP0008938
ୀ /1796900 41 18 1032କବିତା େଜନା ସା ଅଜୟ େଜନା XWP0346874

ପ ୁ /1796901 52 18 1033ରବି  କମୁାର ପାଣି ପି ଗେଣଶ ପାଣି XWP0346973
ପ ୁ /1796902 57 18 1034କୃ  ଚ  ସାଇଁ ପି ନେର  ଚ  ସାଇଁ XWP0346908
ପ ୁ /1816903 50 18 1035କବି  େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା XWP0467498
ୀ /1816904 37 18 1036ଲିଲିମା େଜନା ସା କବି  େଜନା XWP0467506
ୀ /631/A, H/6905 55 18 1037ସଂଗୀତା େକାଟାରୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର େକାଟାରୀ XWP1027747
ୀ /7016906 27 18 1038ବନାନୀ େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା XWP1104363
ୀ /7016907 21 18 1039ସେୁଲାଚନା େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା XWP1104256
ୀ /7016908 20 18 1040ପଦାବତୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସା ସକୁା  େବେହରା XWP1104348
ୀ /9996909 26 18 1041ଗୀତିସିତା େବେହରା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା XWP0728881

ପ ୁ /9996910 25 18 1042େଦବବତ େଜନା ପି ବଜକିେଶାର େଜନା XWP0728899
ପ ୁ /9996911 26 18 1043ଅମିତ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP0590000
ୀ /10006912 63 18 1044କା ନବାଳା ପାତ ସା ଯଦୁନାଥ ନାଥ ପାତ XWP0924746

ପ ୁ /0006913 39 18 1045ଅସିତ୍ କମୁାର ପାତ ପି ଜତଚି ା ନାଥ ପାତ XWP0809228
ପ ୁ /No6914 22 18 1046ଜ୍ଞାନର ନ ପଧାନ ପପ ୁ ମା ମାନିନୀ ପଧାନ XWP1025386
ୀ /16915 51 18 1047ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0589879
ୀ /16916 65 18 1048ଶା ି ତିଉ ସା ନାଥ ତିଉ XWP0468157
ୀ /026917 26 18 1049ପ ୂ ିର୍ମା ସାମ ରାୟ ପି ଶକୁେଦବ ସାମ ରାୟ XWP0655001
ୀ /26918 26 18 1050େମାନାଲିସା ସାମ ରାୟ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ XWP0589804

ପ ୁ /26919 39 18 1051ଜୟା ତିଉ ପି ନାଥ ତିଉ JTV2302982
ୀ /36920 40 18 1052କନୁ ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/043/388289
ୀ /46921 53 18 1053େବବିନା ମହାପାତ ସା ରମାକା  ମହାପାତ JTV1937572
ୀ /46922 36 18 1054ସସିତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ XWP0346395
ୀ /46923 20 18 1055ରାଜାନଂଦୀନୀ ସାହୂ ପି ଟୁଟୂ ସାହୂ XWP1160142
ପ ୁ /46924 19 18 1056ରାଜପତୁ ସାହୁ ପି ଟୁଟୂ ସାହୂ XWP1160126
ୀ /46925 29 18 1057ସ ିପଭା ସାମ ରାୟ ସା ପଥୃୀରାଜ ସାମ ରାୟ XWP0728782
ପ ୁ /46926 33 18 1058ପିତାମର ସାମ ରାୟ ପି ଡମରୁଧର ସାମ ରାୟ XWP0589796
ୀ /56927 52 18 1059ଅଲୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା XWP0328393
ୀ /N.H 56928 23 18 1060ମଧସିୁତା ସାହୂ ପି ଡମରୁଧର ସାହୂ XWP0967836
ୀ /66929 41 18 1061ଝିଲୀ ଭ ସା ପେମାଦ ଭ XWP0163592
ପ ୁ /66930 47 18 1062େକୖଳାସ ସାମ ରାୟ ପି କ୍ଷୀର ସାମ ରାୟ OR/06/043/388974
ପ ୁ /76931 38 18 1063ମ ୁ େବେହରା ପି ପୀରୁ େବେହରା XWP0633685
ୀ /86932 39 18 1064ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0346528
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ପ ୁ /96933 28 18 1066ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା XWP0346668
ପ ୁ /96934 19 18 1067ବିଶ୍ଵଜୀତ େଜନା ପି ବନମାଳୀ େଜନା XWP1146042
ୀ /96935 55 18 1068ଶକୁ ଳା ଓଝା ପି ଗୟାଧର ମହାରଣା JTV2718500
ୀ /96936 50 18 1069ରିତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଟୁଟୁ ସାହୁ XWP0728675
ୀ /96937 30 18 1070ପଜ୍ଞାପରମିତା ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ XWP0728659

ପ ୁ /106938 23 18 1071ପଣବଜିତ୍ େବେହରା ପି ବିଭୁତିଭୃଷଣ େବେହରା XWP0808931
ୀ /106939 26 18 1072ପଜୁା ମହାପାତ ପି ମତୁୃ ୟ ମହାପାତ XWP0589788

ପ ୁ /106940 31 18 1073ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ନାୟକ XWP0328401
ୀ /106941 23 18 1074ଇଲା ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP1168988

ପ ୁ /106942 50 18 1075ଧରଣୀଧର ସାମ ରାୟ ପି େବୖକୁ  ସାମ ରାୟ JTV2303048
ୀ /106943 45 18 1076େଶୖଳବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ଧରଣୀଧର ସାମ ରାୟ JTV2303097
ୀ /106944 26 18 1077ସେରାଜିନୀ ସାମ ରାୟ ପି ଧରଣୀଧର ସାମ ରାୟ XWP0589960
ୀ /106945 48 18 1078ଅ ନା ସାମ ରାୟ ସା େବୖକୁ  ସାମ ରାୟ XWP0589994
ୀ /116946 49 18 1079କନକଲତା ସାମଲ ସା ଦୁଃଖିଶାମ ସାମଲ JTV1952951
ୀ /126947 33 18 1080ମାନସୀ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP0968156
ୀ /126948 57 18 1081ମୀନା ସାମଲ ସା ରୁଷିନାଥ ସାମଲ OR/06/043/388440

ପ ୁ /136949 79 18 1082ଗେଜ  େବେହରା ପି ପବନୀ େବେହରା XWP0633693
ପ ୁ /136950 35 18 1083ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ XWP0346643
ୀ /146951 39 18 1084ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା XWP0346981
ୀ /146952 39 18 1085ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାମ ରାୟ ସା କାଳ ୀ ସାମ ରାୟ XWP0728576
ୀ /156953 52 18 1086େରଣ ୁେବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0633701
ୀ /166954 29 18 1087ମେନାରମା ରାଉତ ସା ସକୁା  ରାଉତ XWP0809178
ୀ /166955 29 18 1088ମିଲି ସାମଲ ସା ଅନାମ Samal XWP0808899

ପ ୁ /166956 52 18 1089ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ XWP0633719
ପ ୁ /176957 31 18 1090ସଭୁେଜଯ୍ାତି େଜନା ପି ସକୁା  େଜନା XWP0808949
ୀ /176958 28 18 1091ଝିଲି େଜନା ସା ସଭୁେଜଯ୍ାତି େଜନା XWP0808923

ପ ୁ /176959 37 18 1092ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତବାସ ସାହୁ JTV2311256
ୀ /176960 35 18 1093ବୀଣାପାଣି ସାମ ରାୟ ସା ସଶୁା  ସାମ ରାୟ XWP0728766
ୀ /186961 39 18 1094କନକଲତା ସାମ ରାୟ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP0728733

ପ ୁ /196962 47 18 1095ବିଶଜିତ୍ ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ XWP0008748
ପ ୁ /196963 21 18 1096ପଶାଂତ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ XWP1168962
ପ ୁ /206964 44 18 1097ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ଚ  ନାୟକ XWP0589861
ୀ /206965 38 18 1098ହଷର୍ମଣି ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ XWP0008763
ୀ /216966 47 18 1099ମି ି  େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା JTV2718542

ପ ୁ /216967 36 18 1100ମିଟୁ େବେହରା ପି ରାଧ ୁେବେହରା JTV2718526
ପ ୁ /216968 27 18 1101ସଶୁଲି କମୁାର କର ପି ନଟବର କର XWP0589721
ପ ୁ /216969 59 18 1102ଝୀନବାସ େଲ ା ପି ବାସେୁଦବ େଲ ା XWP0008771
ୀ /216970 55 18 1103ପତିଭା େଲ ା ସା ଝୀନବାସ େଲ ା XWP0008789

ପ ୁ /216971 26 18 1104ଅସୀମ କା  େଲ ା ପି ଝୀନବାସ େଲ ା XWP0590109
ୀ /216972 72 18 1105ସୀତାେଦବୀ ପାସୱାନ ସା ଜୟନାରାୟଣ ପାସୱାନ XWP0589895
ୀ /226973 69 18 1107ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା ନ କିେଶାର େବେହରା XWP0008797
ପ ୁ /226974 35 18 1108ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନ କିେଶାର େବେହରା XWP0115477
ୀ /226975 27 18 1109ଅପିର୍ତା େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା XWP0668632

ପ ୁ /226976 39 18 1110ସଂଜୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ JTV1952845
ୀ /226977 38 18 1111ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ରଣଜିତ୍ କମୁାର ନାୟକ XWP0809236
ୀ /226978 29 18 1112େସାନାଲି ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ XWP0728691

ପ ୁ /236979 31 18 1113ପିୟବତ ଦାଶ ପି ପିତାମର ଦାଶ XWP0589689
ୀ /236980 27 18 1114ଲକି୍ଷପିୟା ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ XWP0589747

ପ ୁ /246981 62 18 1115ବିପିନ୍ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0633727
ୀ /246982 35 18 1116େଜଯ୍ାତି େବେହରା ସା ବଇନ େବେହରା XWP0346932
ୀ /246983 27 18 1117ନିକିତା ପିୟା ପି ସକୁା  ନାୟକ XWP0467639
ୀ /246984 34 18 1118ଜୟଶୀ ସାମଲ ସା େସୗମଯ୍ର ନ ନାୟକ XWP0468025
ୀ /256985 45 18 1119ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଟୁକନୁା େବେହରା XWP0556696
ପ ୁ /256986 30 18 1120ସଚି  େବେହରା ପି ବୁେ ଶର େବେହରା XWP0346379
ପ ୁ /266987 30 18 1121ସାଗର େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା XWP0346767
ୀ /266988 32 18 1122େବୖଜୟ ି ନାୟକ ସା ଗେଣଶ ନାୟକ XWP0589820
ପ ୁ /266989 50 18 1123ନକଳୁ କମୁାର େସନାପତି ପି େବେଲଶର େସନାପତି JTV2715696
ୀ /266990 47 18 1124ବିେନାଦିନୀ େସନାପତି ସା ନକଳୁ େସନାପତି JTV2715829
ୀ /276991 62 18 1125ବୁ ନୁୀ େବେହରା ସା ପୀରୁ େବେହରା JTV2718559
ପ ୁ /276992 37 18 1126ମନୁ େବେହରା ପି ପୀରୁ େବେହରା JTV2718567
ପ ୁ /276993 36 18 1127ପବନା େବେହରା ପି ପୀରୁ େବେହରା JTV2718575
ୀ /276994 33 18 1128ମ  ୁେବେହରା ସା ପବନ େବେହରା XWP0346858
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ୀ /276995 30 18 1129ରଶିତା ସାମ ରାୟ ସା ସେ ାଷ ସାମ ରାୟ XWP0467753
ପ ୁ /276996 26 18 1130ସଶୁା  କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ସାମ ରାୟ XWP0668806
ପ ୁ /286997 38 18 1131ସଂେତାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ରଶାନ ଦାସ XWP0968180
ୀ /286998 40 18 1132ରୂପାଲି ପଧାନ ସା ଚି ର ନ ପଧାନ JTV2558955

ପ ୁ /296999 45 18 1133ସ ୟ ଭୂୟଁା ପି େଦେବ  ଭୂୟଁା JTV2718435
ୀ /297000 36 18 1134ବୀଣାପାଣି ମହାପାତ ସା ଲକି୍ଷଧର ମହାପାତ XWP0590091

ପ ୁ /297001 23 18 1135ତିନାଥ ମହାପାତ ପି ରାମ ଚ  ମହାପାତ XWP0809145
ୀ /297002 26 18 1136ରଶିତା ମହାପାତ ପି ରାମ ଚ  ମହାପାତ XWP0668616
ୀ /297003 21 18 1137ପଜୁା ମହାପାତରା ପି ସେୁର ା ମହାପାତରା XWP0968107

ପ ୁ /307004 38 18 1138ମାନସ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ JTV2310514
ୀ /307005 32 18 1139େସନ୍ହଲତା ମହାପାତ ସା େହମ  କମୁାର ମହାପାତ XWP0809210

ପ ୁ /307006 43 18 1140େହମ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପିତବାସ ମହାପାତ JTV2311108
ୀ /307007 25 18 1141ଶବାଣୀ ସତପଥି ସା ତୁଷାର କାଂତ ମହ।ପାତ XWP1165653

ପ ୁ /317008 48 18 1142ନିର ନ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ XWP0008755
ପ ୁ /317009 26 18 1143କିଶାନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP0590059
ପ ୁ /337010 31 18 1144େରାହିତ କମୁାର େବେହରା ପି ନୀଳା ଲ େବେହରା XWP0163600
ୀ /337011 40 18 1145ସଷୁମା ବିଶାଳ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାମଲ XWP0589945

ପ ୁ /337012 46 18 1146ସ ୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ XWP0589937
ୀ /347013 38 18 1147ଛବି ଭ ସା ରଣଜିତ ଭ XWP0589911

ପ ୁ /347014 33 18 1148ରାଜୁ ମହାକଡୁ ପି ରମାକା  ମହାକଡୁ XWP0808964
ୀ /347015 33 18 1149ବ୍ୁଦୁନି ମହାକଡୁ ସା ରାଜୁ ମହାକଡୁ XWP0808972

ପ ୁ /347016 32 18 1150ପକାଶ ମହାପାତ ପି େକଦାର ମହାପାତ XWP0163618
ୀ /357017 33 18 1151ରଶିତା କର ସା ଚିତର ନ କର XWP0589697
ୀ /357018 27 18 1152ଲିପୀନା ପ ା ସା ଶଭୁର ନ କର XWP1146240
ୀ /357019 28 18 1153ସଂ ଯ୍ା ସରିତା ପାଣୀ ସା ମଦନ େମାହନ ପାଣୀ XWP0968040

ପ ୁ /357020 32 18 1154ବସ  ପଧାନ ପି ବିେବକାନ  ପଧାନ XWP0556712
ପ ୁ /357021 31 18 1155ସଧୁୀର ସାମଲ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ XWP0163626
ୀ /367022 46 18 1156ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଭ ସା ଶରତ ଭ JTV2309896

ପ ୁ /367023 30 18 1157ର ନ କମୁାର ଭ ପି ଚ ମଣି ଭ XWP0346197
ୀ /367024 26 18 1158ଐଶଯଯ୍ର୍ା କର ପି େସୗଯଯ୍ର୍ ର ନ କର XWP0728709

ପ ୁ /377025 28 18 1159ପସା  େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା XWP0468082
ପ ୁ /377026 32 18 1160ର ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶବି ସାଇଁ XWP0163642
ୀ /387027 34 18 1161େରାଜାଲିନ କର ସା ରଶିର ନ କର XWP0328377
ୀ /387028 34 18 1162ପତିମା ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0633743

ପ ୁ /387029 38 18 1163ଜଗନନ୍ାଥ ସାମ ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ସାମ ରାୟ XWP0728717
ୀ /387030 30 18 1164ସାଗରୀକା ସାମ ରାୟ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାମ ରାୟ XWP0728741

ପ ୁ /397031 31 18 1165ଆଶୀଷ େବଉରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବଉରା XWP0163667
ୀ /397032 28 18 1166ଶଭୁମଞରୀ ଦାଶ୍ ସା ପ ୂ୍େ ର୍ ୁ କର XWP0808956

ପ ୁ /407033 23 18 1167ରାଜା େବେହରା ପି କବି େବେହରା XWP0945592
ୀ /407034 38 18 1168ଇତିଶୀ କର ସା େସୗେମ  କର XWP0346494

ପ ୁ /407035 30 18 1169ସନିୁଲ କମୁାର କର ପି ସେୁର  କର XWP0346502
ୀ /407036 35 18 1170ସଚିୁତା ପତି ସା ଦିବାକର କର XWP0346486

ପ ୁ /407037 32 18 1171ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0115469
ୀ /417038 37 18 1172ମିନତୀ ନାଥ ସା େଶଷେଦବ ନାୟକ XWP0210583
ୀ /417039 44 18 1173େଶଷେଦବ ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ XWP0210591

ପ ୁ /417040 31 18 1174ଶବୁିନା ନାୟକ ପି ଅମଲୂଯ୍ ନାୟକ XWP0163675
ୀ /417041 29 18 1175ସମିୁତା ନାୟକ ସା ସିବୁନା ନାୟକ XWP1160167
ୀ /417042 31 18 1176ମଧସିୁତା ପ ା ସା ନିହାର ର ନ ପ ା XWP0728592

ପ ୁ /427043 29 18 1177ସତଯ୍ବତ ଦାଶ ପି ପିତାମର ଦାଶ XWP0589671
ୀ /427044 39 18 1178ସସିତା ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ XWP0163691
ୀ /427045 61 18 1179ସ କୁ୍ତା ପ ା ସା ଭିକାରୀ ପ ା OR/06/043/388203
ୀ /437046 33 18 1180ଅନିତା େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା XWP0589838
ପ ୁ /437047 27 18 1181ର ନ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା XWP0589853
ୀ /437048 35 18 1182ଜୟଶୀ ସାଇଁ ସା ପବିତ ସାଇଁ XWP0163717
ପ ୁ /437049 34 18 1183ବିଚିତ ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ XWP0163709
ପ ୁ /447050 41 18 1184ଅନିରୁ  େଜନା ପି କୁ ବିହାରୀ େଜନା JTV2309417
ପ ୁ /447051 33 18 1185ସଶୁଲି କମୁାର େଜନା ପି କୁ  ବିହାରୀ େଜନା XWP0328419
ୀ /447052 34 18 1186ରଶତିା କର ସା ଶବିବତ କର XWP0346460
ପ ୁ /447053 31 18 1187େଦବାଶଷି ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ XWP0432112
ପ ୁ /447054 30 18 1188ଶବିାଶୀଷ ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ XWP0432229
ୀ /457055 35 18 1189ଝରଣା ଦାସ ସା କାଳ ୀ ଦାସ XWP0589929
ପ ୁ /477056 32 18 1190ଜଗନ କମୁାର େଭାଇ ପି ମନେମାହନ େଭାଇ XWP0432252
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ୀ /487057 39 18 1191କନକ େବେହରା ସା ଫକୀର େବେହରା XWP0432187
ପ ୁ /487058 34 18 1192ରବି ମାଝୀ ପି ଧନବାହାଦୂର ମାଝୀ XWP0432120
ୀ /497059 30 18 1193ମାନସୀ େସଠୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େସଠୀ XWP0633750

ପ ୁ /507060 47 18 1194ସତଯ୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି େବୖ ବ େବେହରା XWP0728758
ପ ୁ /507061 30 18 1195ଶାଶତ ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ପ ା XWP0432278
ପ ୁ /517062 31 18 1196ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0432260
ପ ୁ /517063 24 18 1197ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ ପି େଗୗରାଂଗ ଚରଣ ସାହୂ XWP1145978
ୀ /527064 31 18 1198ସମିୁତା ସାମଲ ସା ପେମାଦ ସାମଲ XWP0432195

ପ ୁ /537065 34 18 1199ରାେକଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପଧାନ XWP0556746
ୀ /537066 33 18 1200ପଗତିକା ପଧାନ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପଧାନ XWP0556753

ପ ୁ /547067 33 18 1201ନବିନ ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ XWP0633776
ପ ୁ /547068 22 18 1202େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP0967810
ପ ୁ /557069 31 18 1203କମୁର ଦାସ ପି କି୍ଷେରାଦ କମୁାର. ଦାସ XWP0432153
ପ ୁ /557070 31 18 1204ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0535997
ପ ୁ /567071 28 18 1205ସମିର େବେହରା ପି ନିଳା ଳ େବେହରା XWP0346544
ୀ /567072 26 18 1206ସତିୁ ସାଗତିକା ରାଉତରାୟ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0641068

ପ ୁ /577073 33 18 1207ଦୀପକ ପଧାନ ପି ଶତୃଘନ ପଧାନ XWP0346304
ୀ /587074 34 18 1208େଗୗରିମଣୀ ଖୁ ିଆ ପି ସଶୁା  ଖୁ ିଆ XWP0346478

ପ ୁ /587075 29 18 1209ସତିୃ ର ନ ମଲିକ ପି ମେନାର ନ ମଲିକ XWP0347039
ୀ /597076 45 18 1210େଶାଭାବତୀ ଭୂୟଁା ସା ନିର ନ ଭୂୟଁା XWP0347062
ୀ /607077 33 18 1211େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା ବିଚିତା େଜନା XWP0346890
ୀ /617078 43 18 1212କବିତା େଜନା ସା ର ନ େଜନା JTV2311777
ୀ /627079 31 18 1213ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା େଲାକନାଥ ଖୁ ିଆ XWP0346072

ପ ୁ /637080 34 18 1214ପବିତ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0346148
ପ ୁ /637081 29 18 1215ସବୁତ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀପ ଖୁ ିଆ XWP0346601
ପ ୁ /647082 61 18 1216େହମ  କମୁାର ମହାରାଣା ପି ରାଜୀବ ମହାରାଣା OR/06/043/388389
ପ ୁ /647083 30 18 1217ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି ଏକାଦଶୀ ମହାରଣା XWP0346403
ୀ /647084 29 18 1218ହରପିୟା ମହାରଣା ପି େହମ  ମହାରଣା XWP0346718
ୀ /647085 27 18 1219େଦବିପିୟା ମହାରଣା ପି େହମ  କମୁାର ମହାରଣା XWP0468116
ୀ /657086 21 18 1221ସଭୁସୀତା ସାହୂ ପି ଦାମା ରୁଧରା ସାହୂ XWP0967828
ୀ /667087 34 18 1222ସତିୃେରଖା ମହାରଣା ସା ସସୁା  ମହାରଣା XWP0346312
ୀ /667088 30 18 1223ମିନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା XWP0346577

ପ ୁ /667089 38 18 1224ସସୁା  ମହାରାଣା ପି ଅରଖୀତ ମହାରାଣା JTV2311850
ପ ୁ /667090 28 18 1225େଦବାଶଷି ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା XWP0346585
ପ ୁ /677091 52 18 1226ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଗେଜ  ମହାପାତ OR/06/043/388406
ୀ /687092 34 18 1227ଗୀତା ଭୂୟଁ ସା ଝୂେଲାଚନ ଭୂୟଁ XWP0968115
ୀ /687093 36 18 1228ସମିୁତା ସାମଲ ସା େଗୗତମ ସାମଲ XWP0347013
ୀ /687094 31 18 1229ସାଗର ସାମଲ ପି େକଳ ୁଚରଣ ସାସମଲ XWP0347021
ୀ /687095 22 18 1230ରଶୀତା ସିଂହ ପି ପାଣକୃ  ସିଂହ XWP0967851
ୀ /697096 75 18 1231େଶାଭା ପଧାନ ସା େଦୖତାରୀ ପଧାନ OR/06/043/388483

ପ ୁ /697097 55 18 1232ରେମଶ ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ OR/06/043/388486
ୀ /697098 30 18 1233ସିତା ପଧାନ ପି ରେମଶ ପଧାନ XWP0346023

ପ ୁ /697099 29 18 1234ସ ିପ ପଧାନ ପି ରେମଶ ପଧାନ XWP0346031
ୀ /697100 21 18 1235େସତା ପଧାନ ପି ଦ  ପଧାନ XWP1162023

ପ ୁ /707101 31 18 1236ର ିତ୍ ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି XWP0346452
ପ ୁ /707102 42 18 1237ମେନାର ନ ପଧାନ ପି କା ିର୍କ ପଧାନ JTV2309508
ପ ୁ /707103 47 18 1238ଅେଲଖ ସାସମଲ ପି ଖେଗଶର ସାସମଲ XWP0809095
ୀ /707104 41 18 1239ଟୁକନୁୀ ସାଇଁ ସା ଅଭୟ ସାଇଁ JTV1937655

ପ ୁ /717105 26 18 1240ସିେବଶର ଖୁ ିଆ ପି ସଶୁା  ଖୁ ିଆ XWP0590125
ପ ୁ /717106 41 18 1241ବିଶନାଥ ମଲିକ ପି ସବୁଳ ଚରଣ ମଲିକ XWP0468207
ପ ୁ /717107 44 18 1243ଶରତ ସାଇଁ ପି େବୖରାଗୀ ସାଇଁ JTV1937523
ୀ /717108 35 18 1244ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ XWP0468355
ପ ୁ /727109 29 18 1245ସବୁାଷ ଚ  ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର  ଖୁ ିଆ XWP0346106
ୀ /727110 38 18 1246ପଭାତୀ ପ ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ା XWP0432211
ପ ୁ /737111 28 18 1247ସେୁର  ବାରିକ ପି ହାଡିବ ୁ ବାରିକ XWP0346114
ୀ /737112 24 18 1248ରୀତା଼୍ଜଳୀ େଜନା ପି ବାବାଜୀ େଜନା XWP0863035
ପ ୁ /747113 31 18 1249ମାନସ କମୁାର ବାରିକ ପି ରେମଶ ବାରିକ XWP0347179
ୀ /747114 48 18 1250ପ ଜିନୀ େବେହରା ସା ପିତବାସ େବେହରା JTV1612431
ୀ /747115 32 18 1251ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ XWP0467522
ପ ୁ /757116 29 18 1252ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାଇଁ XWP0347112
ପ ୁ /767117 45 18 1253ନାରଣ ମହାରଣା ପି ସବୁ ର୍ ମହାରଣା OR/06/043/388555
ପ ୁ /777118 30 18 1254ଶୀକା  ପଧାନ ପି େସାମନାଥ ପଧାନ XWP0346213
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ପ ୁ /787119 30 18 1255ରାେଜ  ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ XWP0346825
ୀ /797120 33 18 1256ସସିତା ମହାରଣା ସା ଟୁନା ମହାରଣା XWP0345983
ୀ /807121 85 18 1257ଅଇଁଠି ଖୁ ିଆ ସା ବନମାଳି ଖୁ ିଆ XWP0779371
ୀ /807122 39 18 1258ସମିୁତା ମହାରଣା ସା ମାଗଣିୁ ମହାରଣା XWP0346239

ପ ୁ /807123 29 18 1259ସଜୁାତା ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0346916
ପ ୁ /817124 36 18 1260ପବିତ େମାହନ େବଉରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବଉରା JTV2502748
ୀ /817125 28 18 1261େବୖଜୟ ୀ ମାଳା େବଉରା ସା ତାପସ କମୁାର େବଉରା XWP1168970

ପ ୁ /827126 26 18 1262ବିଶଜିତ ଖୁ ିଆ ପି ବାଲୁେ ଶର ଖୁ ିଆ XWP0590018
ୀ /827127 28 18 1263ରିତାରାଣୀ ଓଝା ପି ସକୁା  ଓଝା XWP0468108

ପ ୁ /827128 28 18 1264ହେରକୃ  ରାଉତରାୟ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ XWP0346841
ୀ /837129 29 18 1265ସପିୁୟା ମହାପାତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାପାତ XWP0281147
ୀ /837130 29 18 1266ରି ି  ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା XWP0809087

ପ ୁ /837131 27 18 1267ରାେଜଶ ଓଝା ପି ପାଣକୃ  ଓଝା XWP0468090
ପ ୁ /837132 25 18 1268ପଦୀପ ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା XWP0808881
ୀ /847133 31 18 1269ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ବିକାଶ ରାଉତରାୟ XWP0281139
ୀ /847134 32 18 1270ହରପିୟା ଓଝା ସା ଲକି୍ଷଧାରା ଓଝା XWP0968065
ୀ /847135 35 18 1271ରି ିନା ରାଉତରାୟ ସା ତପନ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0346189

ପ ୁ /847136 65 18 1272କା ିର୍କ ରାଉତରାୟ ପି ଧବୃ ରାଉତରାୟ OR/06/043/388679
ପ ୁ /847137 35 18 1273ବିକାଶ ର ନ ରାଉତରାୟ ପି କା ିର୍କ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0347153
ୀ /857138 24 18 1274ଝରଣା ମହାରଣା ସା ଚି ର ନ ମହାରଣା XWP0809053

ପ ୁ /857139 27 18 1275ବଳରାମ ମହାରଣା ପି େଯାଗ  ମହାରଣା XWP0467837
ପ ୁ /857140 41 18 1276ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପୀତାମର ସାହୁ JTV2311215
ୀ /867141 23 18 1277କଲଯ୍ାଣୀ ମହାପାତରା ସା ବଳରାମ ମହାପାତରା XWP0968073
ୀ /867142 36 18 1278ସକୁମୁାର ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ XWP0346882
ୀ /877143 23 18 1279ସତିୃେରଖା ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା XWP0809061
ୀ /887144 48 18 1280ସ ିତା ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ନାୟକ XWP0281154
ୀ /897145 50 18 1281ମମତା େଲ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଲ ା JTV2310647

ପ ୁ /897146 50 18 1282ସେ ାଷ କମୁାର େଲ ା ପି ରତନ୍ ାକର େଲ ା OR/06/043/388730
ପ ୁ /897147 37 18 1283ଧୀେର  େଲ ା ପି ବସ  କମୁାର େଲ ା JTV2310894
ପ ୁ /897148 24 18 1284େସୗମ୍ଯା ର ନ େଲ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଲ ା XWP0590042
ୀ /897149 33 18 1285ଅମିତା ମହାପାତ ସା ଅନିରୁ  ମହାପାତ XWP0655019

ପ ୁ /897150 26 18 1286ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ XWP0589754
ୀ /897151 31 18 1287େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପରିଡା ସା ଯତି  େମାହନ େଲ ା XWP0346205
ୀ /907152 41 18 1288ମମତା ମହାପାତ ସା ସଦୁାମ ମହାପାତ XWP0008607

ପ ୁ /917153 68 18 1289ଶରତ ଚ  ମହାପାତ ପି ଦିବାକର ମହାପାତ OR/06/043/388418
ପ ୁ /917154 43 18 1290ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ JTV2311173
ୀ /917155 23 18 1291ଶ ା ଳୀ ମହାପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ XWP0809020
ୀ /917156 36 18 1292ପାବର୍ ତୀ ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ JTV2738003
ୀ /917157 32 18 1293ସନୁତୀ ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ XWP0654434
ୀ /917158 58 18 1294ବିକଳ ରାଉତ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତ OR/06/043/388737
ୀ /927159 24 18 1295ଅନିତା ପଧାନ ପି ଅେଶାକ ପଧାନ XWP0809046
ୀ /927160 26 18 1296ମାନସୀ ରାଉତ ସା ଶସୁା  ରାଉତ XWP0809186

ପ ୁ /927161 38 18 1297ବସ  କମୁାର ରାଉତ ପି ବିକଳ ଚ  ରାଉତ JTV1937531
ପ ୁ /937162 56 18 1299ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ OR/06/043/388744
ୀ /937163 35 18 1300ରଶି ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0346361

ପ ୁ /937164 27 18 1301ଧୀେର  ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ XWP0590133
ପ ୁ /937165 27 18 1302ଜିେତ  ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ XWP0590141
ୀ /937166 30 18 1303ବିେନାଜୀନି ସାମଲ ସା ମାଧବ ସାମଲ XWP0808915

ପ ୁ /947167 29 18 1304ବିଶର ନ ନାୟକ ପି ଖେଗଶର ନାୟକ XWP0346791
ୀ /957168 61 18 1305ପ ୁ ିର୍ମା ନାୟକ ସା ଅପ ିର୍ ନାୟକ OR/06/043/388751
ୀ /967169 42 18 1306ଗିତା ଳୀ ନାୟକ ସା ଅନାଦି ନାୟକ XWP0346429
ୀ /967170 34 18 1307ସସିତା ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ନାୟକ XWP0346783
ପ ୁ /967171 33 18 1308ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ନାୟକ XWP0346130
ୀ /977172 30 18 1309ସପନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଚି ର ନ ନାୟକ XWP0346288
ୀ /987173 27 18 1310ବିନତା ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ XWP0590174
ପ ୁ /987174 26 18 1311କ୍ଷୀେରାଦ ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ XWP0590158
ୀ /987175 26 18 1312ସ ୀତା ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ XWP0590166
ୀ /987176 43 18 1313ସ ୀତା ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ XWP0347005
ପ ୁ /997177 29 18 1314ସେ ାଷ କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ଚ ମଣୀ ମଳିୁଆ XWP0589978
ପ ୁ /997178 23 18 1315ବବୁଲ ମଳିୂଆ ପି େଯାେଗ  ମଳିୂଆ XWP0809038
ପ ୁ /997179 23 18 1316ସବୁାଶ ମଳିୁଆ ପି ଚ ମଣି ମଳିୁଆ XWP0863043
ପ ୁ /997180 27 18 1317ତାପସ କମୁାର ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପଧାନ XWP0571638
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ପ ୁ /997181 54 18 1318ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ସାଇଁ OR/06/043/388782
ପ ୁ /1007182 31 18 1319ଆରତ ଚ  େବେହରା ପି ଶବି ଚରଣ େବେହରା XWP0346080
ପ ୁ /1007183 60 18 1320ଗଗନବିହାରୀ ପଧାନ ପି ବାଉରିବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/388465
ୀ /1007184 59 18 1321ତର ବାଳା ପଧାନ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ପଧାନ XWP0589846
ୀ /1007185 25 18 1322ପ ୁ ିର୍ମା ପଧାନ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପଧାନ XWP0728824

ପ ୁ /1017186 43 18 1323ପଦୀପ େବେହରା ପି େତାଫାନି େବେହରା JTV2310993
ପ ୁ /1017187 30 18 1324ସକୁା  େବେହରା ପି ବିପିନ୍ େବେହରା XWP0346015
ୀ /1017188 25 18 1325ରୁପାଲି ପଧାନ ପି ବାବୁ ପଧାନ XWP0728840

ପ ୁ /1017189 24 18 1326ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଧାନ ପି ସାେହବ ପଧାନ XWP0728832
ପ ୁ /1017190 24 18 1327ସଂଗାମ ପଧାନ ପି ନବକିେଶାର ପଧାନ XWP0728816
ପ ୁ /1017191 24 18 1328େଜଯ୍ାତିର ନ ପଧାନ ପି ବାବୁ ପଧାନ XWP0728584
ପ ୁ /1027192 29 18 1329ସି ା  ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି XWP0346445
ୀ /1027193 28 18 1330ମିତାରାଣୀ ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି XWP0468348

ପ ୁ /1027194 42 18 1331ବିକମ ପଧାନ ପି ବି ୁଚରଣ ପଧାନ JTV2310241
ୀ /1037195 34 18 1332କଲୁନ୍ ବାଳା ଖୁ ିଆ ସା ଅେଲଖ ପସାଦ ଖୁ ିଆ XWP0346684

ପ ୁ /1037196 33 18 1333ଅଶିନୀ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି େବୖରାଗୀ ଖୁ ିଆ XWP0346692
ପ ୁ /1037197 29 18 1334ସ ିପ ପଧାନ ପି ରେମଶ ପଧାନ XWP0728808
ପ ୁ /1047198 52 18 1335ରଶିକା  େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0347187
ୀ /1047199 50 18 1336ଲତିକା କମୁାରୀ େବେହରା ସା ରଶୀକା  େବେହରା XWP0347195

ପ ୁ /1047200 46 18 1337ସଶୁା  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0346734
ପ ୁ /1047201 40 18 1338ତପନ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା XWP0346924
ୀ /1047202 36 18 1339ସନୁ ା େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା XWP0346833
ୀ /1047203 35 18 1340ଶି ା େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା XWP0346965

ପ ୁ /1047204 58 18 1341ରାଜୁ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ XWP0346437
ୀ /1047205 50 18 1342ନୟନୀ ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ XWP0809194

ପ ୁ /1047206 41 18 1343ବୃ ାବନ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ XWP0346056
ପ ୁ /1047207 39 18 1344ସନାତନ ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ XWP0346270
ୀ /1047208 36 18 1345ର  ୁଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ XWP0345991
ୀ /1047209 36 18 1346ପତିମା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ XWP0346247
ୀ /1047210 36 18 1347ସବିତା ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ XWP0346221

ପ ୁ /1047211 31 18 1348ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ XWP0346593
ପ ୁ /1047212 28 18 1349ପଶନ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ XWP0346510
ୀ /1047213 28 18 1350ପମିଳା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ XWP0809202

ପ ୁ /1047214 26 18 1351ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ XWP0589762
ୀ /1047215 36 18 1352ସସିତା ଖ ୁ ିଆ ପି ବାବନ ଖୁ ିଆ XWP0346262
ୀ /1047216 26 18 1353ଗୀତାରାଣୀ ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି XWP0728956
ୀ /1047217 43 18 1354ଜଗତକଲଯ୍ାଣୀ ମଲିକ ସା ନିଶକିା  ମହାପାତ XWP0347138

ପ ୁ /1047218 43 18 1355ନିଶକିା  ମହାପାତ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ମହାପାତ XWP0347203
ୀ /1047219 39 18 1356ଦମୟ ୀ ମହାପାତ ସା ଶଶକିା  ମହାପାତ XWP0347146
ୀ /1047220 54 18 1357ମକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ଘାସିରାମ ନାୟକ XWP0346650

ପ ୁ /1047221 39 18 1358ବବୁଲ ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ନାୟକ XWP0346866
ୀ /1047222 39 18 1359ସମିୁତା ସାସମଲ ସା ଅେଲଖ ସାସମଲ XWP0346171
ୀ /1047223 31 18 1360ମମତା ସାଇଁ ପି ରାହାସ ସାଇଁ XWP0468322
ୀ /1047224 35 18 1361ସମିୁ ତିଉ ସା ଜୟା ତିଉ XWP0346759

ପ ୁ /1057225 29 18 1362ର ିତ ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ XWP0571646
ୀ /1057226 27 18 1363ସସିତା ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ XWP0571661
ୀ /1067227 48 18 1364ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା କାଳ ି ମହାରଣା XWP0468017
ୀ /1087228 34 18 1365ରଶିତା େବଜ ସା େହମ  େବଜ XWP0467951

ପ ୁ /1097229 29 18 1366ସଜିୁତ ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0468330
ପ ୁ /1107230 70 18 1367ବିଜୟ ଦାସ ପି ଶୀମ ଳ ରାମ XWP0654970
ୀ /1107231 32 18 1368ରଶତିା ସାଇଁ ସା ବିଚିତ ସାଇଁ XWP0571729
ପ ୁ /1117232 25 18 1369ରାେଜ  ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ XWP0863092
ୀ /1117233 28 18 1370େଲାଇନବାଳା ନାୟକ ପି ଖେଗଶର ନାୟକ XWP0467555
ପ ୁ /1127234 26 18 1371ପଦୀପ ବାରିକ ପି ରେମଶ ବାରିକ XWP0809137
ପ ୁ /1127235 86 18 1372ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ XWP0467464
ୀ /1127236 54 18 1373େର ୁନବାଳା ନାୟକ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ XWP0467480
ପ ୁ /1127237 33 18 1374ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ XWP0468009
ପ ୁ /1127238 29 18 1375ସି ାଥର୍  ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ XWP0467472
ୀ /1137239 33 18 1376ବିନିତା େବେହରା ପି ଟୁକନୁା େବେହରା XWP0468199
ୀ /1137240 31 18 1377ସଜୁାତା େବେହରା ପି ଟୁକନୁା େବେହରା XWP0468181
ୀ /1137241 31 18 1378ଲଳିତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0571687
ପ ୁ /1147242 43 18 1379ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0468231
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ପ ୁ /1157243 79 18 1380େବୖରାଗୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ସାନ  ଚ  େବେହରା XWP0467936
ୀ /1157244 76 18 1381େରଣପୁଭା େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0467928

ପ ୁ /1157245 40 18 1382ଦିଲିପ େବେହରା ପି େଗାଲଖ ଚ  ସାମଲ XWP0467985
ୀ /1157246 30 18 1383ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ େବେହରା XWP0467845

ପ ୁ /1157247 35 18 1384ଚ ନ ବି ାଣୀ ପି ଗ ାଧର ବି ାଣୀ XWP0467811
ୀ /1157248 30 18 1385ପାହା ି ବି ାଣୀ ସା ଚ ନ ବି ାଣୀ XWP0467803

ପ ୁ /1157249 28 18 1386ଗ ାଧର ବି ାଣୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବି ାଣୀ XWP0467795
ପ ୁ /1157250 24 18 1387ସେୁର  ବି ାଣୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ବି ାଣୀ XWP0863118
ୀ /1157251 54 18 1388ଶୀମତୀ େବାଦା ସା େର  େବାଦା XWP0467787
ୀ /1157252 54 18 1389ଶା ି େବାଦା ସା େର  େବାଦା XWP0468363

ପ ୁ /1157253 71 18 1390ଭା ର ଦାସ ପି ରାମଚରଣ ଦାସ XWP0897041
ପ ୁ /1157254 49 18 1391ବାବୁଲି ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ XWP0467449
ୀ /1157255 39 18 1392ସକୁା ି ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ XWP0467431

ପ ୁ /1157256 29 18 1393ମନୁା ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ XWP0467589
ପ ୁ /1157257 23 18 1394ବାତଯ୍ା ଦାସ ପି ବାବୁଲୀ ଦାସ XWP1142678
ୀ /1157258 22 18 1395ରଶୀ ଦାସ ସା ବାତଯ୍ା ଦାସ XWP1144229
ୀ /1157259 20 18 1396ସୀତା ଦାସ ସା ମନୂା ଦାସ XWP1168996

ପ ୁ /1157260 44 18 1397ନାରଣ ମାଡିର୍ ପି ଦୁଃଶା ମାଡିର୍ XWP0467720
ୀ /1157261 39 18 1398ସୀତା ମାଡିର୍ ସା ନାରଣ ମାଡିର୍ XWP0467712

ପ ୁ /1157262 45 18 1399ଶଶକିା  ମହାପାତ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0467944
ପ ୁ /1157263 60 18 1400ବିେବକାନ  ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ XWP0468306
ପ ୁ /1157264 30 18 1401ସମିୁତ୍ ନାୟକ ପି ବିେବକାନ  ନାୟକ XWP0468314
ପ ୁ /1157265 39 18 1402ବିଶନାଥ ପାତ ପି ରମାକା  ପାତ XWP0467977
ୀ /1157266 34 18 1403ରିନା ପାତ ସା ବିଶନାଥ ପାତ XWP0467993

ପ ୁ /1157267 57 18 1404ରବି  ସାମଲ ପି ଭମର ସାମଲ XWP0467878
ୀ /1157268 45 18 1405ରମା ସାମଲ ସା ରବି  ସାମଲ XWP0467886

ପ ୁ /1157269 44 18 1406ଭରତ ସାମଲ ପି ବିଶ ୁସାମଲ XWP0467852
ୀ /1157270 36 18 1407ଭାରତୀ ସାମଲ ସା ଭରତ ସାମଲ XWP0467860

ପ ୁ /1157271 30 18 1408ଅଭିଜିତ ସାମଲ ପି ରବି  ସାମଲ XWP0467969
ୀ /1157272 28 18 1409େସାନାଲି ସାମଲ ସା ଅଭିଜିତ୍ ସାମଲ XWP0467894

ପ ୁ /1157273 22 18 1410ମେନାଜ ସାମଲ ପି ରେମଶ ସାମଲ XWP0945667
ୀ /1157274 22 18 1411ସ କୁ୍ତା ସାମଲ ପି ରଘ ୁସାମଲ XWP0945584

ପ ୁ /1157275 69 18 1412ସଧୁୀର ସିଂହ ପି େସାନୁ ସିଂହ XWP0467654
ପ ୁ /1157276 60 18 1413ଜାନିଆ ସିଂହ ପି ବି ୁ ସିଂହ XWP0897306
ପ ୁ /1157277 59 18 1414ଶକୁା ସିଂହ ପି ଶ ରା ସିଂହ XWP0467381
ୀ /1157278 49 18 1415ବାସ ୀ ସିଂହ ସା ରାମ ସିଂହ XWP0467738

ପ ୁ /1157279 47 18 1416ଶକୁା ସିଂହ ପି ମଠା ସିଂହ XWP0467779
ୀ /1157280 44 18 1417ପାବର୍ ତୀ ସିଂହ ସା ଶକୁା ସିଂହ XWP0468264

ପ ୁ /1157281 44 18 1418ଲଛମନ ସିଂହ ପି ମୀରୁ ସିଂହ XWP0468389
ପ ୁ /1157282 44 18 1419ଅକ୍ଷୟ ସିଂହ ପି ସଧୁୀର ସିଂହ XWP0467647
ପ ୁ /1157283 40 18 1420ଜଳିଆ ସିଂହ ପି ଶକୁା ସିଂହ XWP0468256
ପ ୁ /1157284 39 18 1421ବିେଦଶୀ ସିଂହ ପି ସଧୁୀର ସିଂହ XWP0467423
ୀ /1157285 39 18 1422ଜନନୀ ସିଂହ ସା ଶକୁା ସିଂହ XWP0467761
ୀ /1157286 39 18 1423ସାବିତୀ ସିଂହ ସା ସଧୁୀର ସିଂହ XWP0467670

ପ ୁ /1157287 39 18 1424ବାବୁ ସିଂହ ପି ସଧୁୀର ସିଂହ XWP0467688
ପ ୁ /1157288 37 18 1425ରବି ସିଂହ ପି ସଧୁୀର ସିଂହ XWP0467407
ୀ /1157289 35 18 1426ସମାରି ସିଂହ ପି ମିଲୁ ସିଂହ XWP0468249
ୀ /1157290 34 18 1427ଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ଅକ୍ଷୟ ସିଂହ XWP0467696
ୀ /1157291 34 18 1428ଦୁଲି ସିଂହ ସା ରବି ସିଂହ XWP0467399
ୀ /1157292 34 18 1429ସାବିତି ସିଂହ ସା ବିେଦଶୀ ସିଂହ XWP0467415
ୀ /1157293 33 18 1430ସଭୁଦା ସିଂହ ସା ଜଳିଆ ସିଂହ XWP0468371
ୀ /1157294 31 18 1431ସବିତା ସିଂହ ସା ବାବୁ ସିଂହ XWP0467704
ୀ /1157295 25 18 1432ସନୁୀତା ସିଂହ ପି ଜାନିଆ ସିଂହ XWP0897280
ପ ୁ /1157296 23 18 1433ପ  ୁସିଂହ ପି ଜାନିଆ ସିଂହ XWP0897298
ୀ /1157297 53 18 1434ସିତା ସାଇଁ ସା ବିେବକାନ  ନାୟକ XWP0468298
ପ ୁ /1157298 59 18 1435ସେବର୍ ଶର ଟୁଡୁ ପି ସୀତାରାମ ଟୁଡୁ XWP0468140
ୀ /1157299 56 18 1436ନ ିନୀ ଟୁଡୁ ସା ସେବର୍ ଶର ଟୁଡୁ XWP0468124
ପ ୁ /1157300 29 18 1437ସେୁରଶ ଟୁଡୁ ପି ସେବର୍ ଶର ଟୁଡୁ XWP0468132
ପ ୁ /1157301 23 18 1438ବିଜୟ କମୁାର ଟୁଡୁ ପି ସେବର୍ ଶର ଟୁଡୁ XWP0808907
ପ ୁ /1217302 26 18 1439ରାେଜଶ େବେହରା ପି ଚଗଲୀ େବେହରା XWP0590026
ପ ୁ /1227303 32 18 1440ସଶୁା  ପଧାନ ପି େସାମନାଥ ପଧାନ JTV2503068
ୀ /1267304 25 18 1441ଟିକିଲି ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0863050
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ୀ /1287305 27 18 1442ସଚିୁତା ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା XWP0809111
ୀ /1287306 27 18 1443ଲିଲି ମହାରଣା ପି ଫଗ ୁମହାରଣା XWP0809129

ପ ୁ /1287307 47 18 1444ଗେଣଶ ଚଂଦ ସାହୂ ପି ମାୟାଧର ସାହୂ XWP0967877
ପ ୁ /1307308 27 18 1445ଜାେକଶ େବଉରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବଉରା XWP0589713
ୀ /1317309 27 18 1446ଗେଣଶ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା XWP0589663
ୀ /1327310 35 18 1447ସୀତା ରାଉତରାୟ ସା େଗାବି  ଚ  ରାଉତରାୟ XWP0728790

ପ ୁ /1327311 44 18 1448େଗାବି  ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ଗ ାଧର ରାଉତରାୟ JTV2311751
ପ ୁ /1327312 37 18 1449ଗିରୀଶ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଗ ାଧର ରାଉତରାୟ JTV2309656
ୀ /1327313 28 18 1450ସଜୁାତା ରାଉତରାୟ ସା ଗିରିଶ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0728774

ପ ୁ /1337314 27 18 1451ବବୁଲ ରାଉତରାୟ ପି ବଜବ ୁ ରାଉତରାୟ XWP0589655
ୀ /1347315 34 18 1452ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ଶେୁଭ ୁ ଶ ର ସାହୁ XWP0728683
ୀ /1367316 22 18 1453ନିକିତା ଅଗଵାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଅଗଵାଲ XWP0968057

ପ ୁ /1367317 49 18 1454ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଅଗୱାଲ XWP0809160
ୀ /1367318 46 18 1455ଅ ର୍ନା ଅଗୱାଲ ସା ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ XWP0809152
ୀ /1367319 28 18 1456ବି ୁପିୟା ମଖୁୀ ସା ବିଶକା  ରାଉତରାଏ XWP0959544

ପ ୁ /1367320 37 18 1457ବିଜୟ ପାସୱାନ ପି ଜୟପକାଶ ପାସୱାନ XWP0589903
ପ ୁ /1367321 75 18 1458ଜୟନାରାୟଣ ପାସୱାନ ପି ଗେୁଣଶର ପାସୱାନ XWP0589887
ୀ /1367322 34 18 1459ପ ୁ ା ଳୀ ରାଉତରାୟ ସା ରାେଜ  ରାଉତରାୟ XWP0590034
ୀ /1367323 26 18 1460େସନ୍ହଲତା ରାଉତରାୟ ପି ଭୀମେସନ ରାଉତରାୟ XWP0590083
ୀ /1387324 31 18 1461ସନୁ ା ରାଉତରାୟ ପି ଶଶରି ରାଉତରାୟ XWP0589812

ପ ୁ /1397325 27 18 1462ଅନିଲ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ର ନ ରାଉତରାୟ XWP0571604
ୀ /1447326 21 18 1463ପଜୁା ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ XWP0968123

ପ ୁ /1457327 48 18 1464ବିଜୟା କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବାଳକୃଷନ୍ ରାଭତରାୟ XWP0968008
ୀ /1477328 29 18 1465ଲିଜା ମହାରଣା ସା ହେରକୃଷନ୍ନ୍ ମହାରଣା XWP0589952
ୀ /1477329 29 18 1466ନମିତା ଓଝା ସା ଫିେରାଜ କମୁାର େଲ ା XWP0589622
ୀ /1517330 33 18 1467େଜଯ୍ା ା୍ନାରାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ଧନନ୍ଜୟ ଭୂୟଁା XWP0590075
ୀ /1517331 37 18 1468ରବିତା ମହାପାତ ପି େଗୖାରା  ମହାପାତ XWP0590067
ୀ /1577332 22 18 1469ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ଖୁ ିଆ XWP0967869
ୀ /1577333 26 18 1470ଆରତୀ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ XWP0590117

ପ ୁ /1577334 20 18 1471ସନାତନ ପାତ ପି ରେମଶ ପାତ XWP1160159
ୀ /1687335 25 18 1472େରାଜାଲିନ୍ ପାଣି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାଣି XWP0728931
ୀ /1687336 24 18 1473ପଜୁଲୀନ ପାଣୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାଣୀ XWP0968099
ୀ /1937337 31 18 1474େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ସା ସତିୃ ର ନ ମହା ି XWP0968206

ପ ୁ /9997338 24 18 1475ଚ ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP0728907
ୀ /9997339 24 18 1476ରାଜଶୀ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0728915
ୀ /9997340 24 18 1477ସ ର୍ପଭା ତରାଇ ପି ପଭାକର ତରାଇ XWP0728949

ପ ୁ /25587341 20 18 1478ସତ୳ଜିତ ଭ ପି କୃ  ଚଂଦ ଭ XWP1129253
ୀ /55457342 26 18 1479ସତିୃଲିପି ମିଶ ପି ପଦେଲାଚନ ମିଶ XWP0589739

ପ ୁ /RAM NAGA7343 34 18 1480ସେ ାଷ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ବିଭୂ ପସାଦ ପାଢ଼ୀ LNT4542338
ପ ୁ /237344 37 18 1481ତାପସ କମୁାର ପଧାନ ପି ଏକଦଶୀ ପଧାନ XWP0969402
ୀ /337345 25 18 1482ମନସିନୀ ଭ ପି ବିଭୂତି ଭ XWP0668657
ୀ /357346 43 18 1483ଭାଗର୍ବୀ ମିଶ ସା ମିହିର କମୁାର କର JTV2303311

ପ ୁ /407347 57 18 1485ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଭାଗିରଥି ମହା ି OR/06/043/384625
ୀ /407348 51 18 1486ଆରତୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/043/384689
ୀ /407349 29 18 1487ଅମିତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି XWP0345967

ପ ୁ /407350 24 18 1489ଶାଶତ ର ନ ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ପ ା XWP0863134
ୀ /447351 38 18 1490ନିରୂପମା େଜନା ସା ଅନିରୁ  େଜନା XWP0668871
ୀ /447352 34 18 1491ପ ଜିନୀ େଜନା ସା ସେ ାଷ େଜନା XWP0668889
ୀ /447353 30 18 1492ଜାନକୀ େଜନା ସା ଅମର କମୁାର େଜନା XWP0668830
ପ ୁ /447354 23 18 1493ବିଠଲ େଜନା ପି ପଶନନ୍ କମୁାର େଜନା XWP0863126
ୀ /457355 80 18 1494ମଷୁା େବେହରା ସା ଦିଜବର େବେହରା OR/06/043/384504
ୀ /457356 53 18 1495ସଜନୀ େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା OR/06/043/384502
ପ ୁ /457357 48 18 1496ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି ଦିଜବର େବେହରା XWP0210617
ୀ /457358 46 18 1497ସମିୁତା େବେହରା ସା ସେବର୍ ଶର େବେହରା XWP0008904
ପ ୁ /467359 24 18 1498ତାପସ କମୁାର ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ XWP0728600
ପ ୁ /597360 21 18 1499ସଦାଶବି ଦାସ ମା ସ ୁ ରୀ ଦାସ XWP1064542
ୀ /627361 21 18 1500ସଭୁସୀତା ସାହୂ ପି ଜୁଧି ିର ସାହୂ XWP0967844
ୀ /807362 29 18 1501ଅ ର୍ନା ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ XWP0467746
ୀ /847363 26 18 1502ଅନୁପମା ଓଝା ପି ପାଣକୃ  ଓଝା XWP0654517
ୀ /927364 29 18 1503ମେନାରମା ରାଉତ ସା ସକୁା  ରାଉତ XWP0654491
ୀ /1157365 28 18 1504ଲୁସି ଟୁଡୁ ସା ସେୁରଶ ଟୁଡୁ XWP1013580
ପ ୁ /1177366 25 18 1505ସ ୟ କମୁାର ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା XWP0721373

119 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1187367 26 18 1506ସଚିତ ପାଢୀ ପି ଶବିଶ ର ପାଢୀ XWP0654459
ୀ /1197368 32 18 1507ମାମିନା ପାଢ଼ି ସା ତପନ କମୁାର ପାଢ଼ି XWP1013598

ପ ୁ /1247369 21 18 1508ଅଭିେଷକ ଦାସ୍ ପି ଅେଶାକ ଦାସ୍ XWP0968198
ପ ୁ /1357370 26 18 1509ସନିୁଲ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମକର ରାଉତରାୟ XWP0654525
ୀ /1367371 43 18 1510ରାଜଶୀ ରାଉତରାୟ ସା ବଟକୃ  ରାଉତରାୟ XWP0630327
ୀ /1377372 39 18 1511ବୀଣା ରାଉତରାୟ ସା ପେମାଦ ରାଉତରାୟ XWP0654467
ୀ /1377373 38 18 1512ପ ୁ ା ଳୀ ରାଉତରାୟ ସା ପଶା  ରାଉତରାୟ XWP0654541

ପ ୁ /1527374 23 18 1513େଚୗଧରିୁ ପଭୂଦ  ପସାଦ ଦାଶ ପି େଚୗଧରିୁ େଦବଦ  ପସାଦ ଦାଶ XWP0863100
ପ ୁ /1637375 27 18 1514ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା XWP0668855
ପ ୁ /9997376 33 18 1515ବାବୁଲା ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ XWP0668814
ପ ୁ /1207377 21 18 1516ମାନସ କମୁାର ବରାଳ ପି ଗଗନ ବରାଲ XWP1200559
ପ ୁ /167378 21 18 1517ସଜିୁତ ସାମଲ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ XWP1218114
ୀ /697379 39 18 1518ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ବିକମ ପଧାନ XWP1218130

ପ ୁ /1127380 20 18 1519ରୀତିକ୍ େରାଶନ୍ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XWP1218148
ୀ /277381 20 18 1520ରୂପାଲି ସାଇଁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାମଂତରାଯ XWP1218155
ୀ /197382 22 18 1521ସଶୁୀ ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ XWP1218163

ପ ୁ /197383 22 18 1522ପଭାତ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ XWP1218197
ୀ /1157384 21 18 1523ମ ଲୁତା ଟୁଡୁ ପି ଶେବର୍ ସର ଟୁଡୁ XWP1218213
ୀ /707385 22 18 1524ଦୀପଶଖିା ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଚରଣ ମହା ି XWP1218239

ପ ୁ /197386 20 18 1525ସନାତନ ପାତ ପି ରେମଶ ପାତ XWP1218262
ପ ୁ /707387 20 18 1526ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଚରଣ ମହା ି XWP1218270
ୀ /1207388 32 18 1527ଦି ିମୟୀ ପାଢ଼ୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାଢ଼ୀ XWP1218288
ୀ /457389 19 18 1528ସତିୃ େରଖା ଦାସ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ XWP1221647

ପ ୁ /3447390 22 18 1529ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ XWP1221654
ୀ /217391 28 18 1530ପୀତି ସାଗର େଲ ା ସା ଅେଯଶ୍କା  େଲ ା XWP1221662
ୀ /827392 26 18 1531ରିତା ଳି ଓଝା ସା ପଦନାଭ ଓଝା XWP1221688

ପ ୁ /367393 23 18 1532ଅଭିଲାଷ କର ପି େସୗମଯ୍ ର ନ କର XWP1221696
ୀ /417394 43 18 1533କେ ଇ େବେହରା ସା ବାବୁଲୀ େବେହରା XWP1221712
ୀ /407395 22 18 1534ପଭାତୀ ପ ା ସା ସନୂୀଲ କମୁାର କର XWP1221720

ପ ୁ /897396 20 18 1535ବିଶ୍ଵନାଥ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ XWP1221738
ୀ /897397 42 18 1536ନମିତା ମହାପାତ ସା ଭଗୀରଥୀ ମହାପାତ XWP1221753

ପ ୁ /687398 18 18 1537ସତଯ୍ ପକାଶ ଭୂୟଁା ପି ବୃ ାବନ ଭୂୟଁା XWP1234517
ୀ /687399 18 18 1538ମନୀଷା ଭୂୟଁା ପି ନିର ନ ଭୂୟଁା XWP1234525

ପ ୁ /1157400 18 18 1539ସାଲୁ େବାଦା ପି େରଂଗ୍ େବାଦା XWP1234590
ୀ /647401 18 18 1540େସାନାଲି ସିଂହ ପି ରଂଜିତ୍ ସିଂହ XWP1234772

ପ ୁ /nuagad7402 36 18 1541ବିଜୟା କମୁାର ଭ  ବିଜୟା କମୁ ପି ବଟକୃ  ଭ  XWP1238302
ୀ /017403 28 18 1542କେ ଇ େହଁବମ ସା ର ନ େହଁବମ XWP1238351
ୀ /017404 25 18 1543ନମିତା ନାହାକ ସା ସକୁା  ଦାସ XWP1248087
ୀ /017405 29 18 1544ସମିୁତା ନାୟକ ସା ସିବୁନା ନାୟକ XWP1258524
ୀ /47-5-347406 29 18 1545ସମିୁତା ନାୟକ ସମିୁତା ନାୟକ ସା ସିବୁନା ନାୟକ XWP1258623
ୀ /017407 31 18 1546ସଚିୁତା ମହା ି ସା ଅଭୟ  କମୁାର ମହା ି XWP1258680
ପ ୁ /017408 31 18 1547ର ନ େହଁବୁମ ପି ରାମ େହଁବୁମ XWP1259118
ପ ୁ /677409 21 18 1548କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା ପି ସାଧ ୁେବେହରା XWP1259415
ୀ /487410 18 18 1549ଇତୁ େବୖଶାଖୀ ମହାପାତ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ XWP1265057
ୀ /457411 22 18 1550ଝୁମରୁୀ େବେହରା ପି େତୖେଲାକ େବେହରା XWP1265073
ୀ /487412 18 18 1551ବିଶ ବ ିତା ମହାପାତ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ XWP1265131

ପ ୁ /1157413 19 18 1552ବିକାଶ ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା XWP1265149
ୀ /277414 18 18 1553ପଜୁା ରାଣୀ େବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା XWP1265180

ପ ୁ /487415 22 18 1554ଚିନୟ ମହାପାତ ପି ଚ  େଶଖର ମହାପାତ XWP1265222
ପ ୁ /267416 23 18 1555ଅଜୟ େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା XWP1265248
ପ ୁ /897417 20 18 1556େରାହନ କମୁାର େଲ ା ପି ମନଭ ନ େଲ ା XWP1265263
ପ ୁ /1157418 19 18 1557ରାେକଶ ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା XWP1265289
ୀ /077419 26 18 1558ସ ଯ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ସା ମନୁ େବେହରା XWP1265297
ୀ /227420 19 18 1559ଅଂଶକିା େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP1265321
ପ ୁ /437421 20 18 1560ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି କିେଶାର ସାଇଁ XWP1265578
ପ ୁ /547422 49 18 1561ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ଦୂଦହୀ ରା ନାୟକ WUU0508192
ୀ /.7423 30 19 1ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ପଲୁକ କମୁାର ନାୟକ XWP0669770
ୀ /KURANG P7424 23 19 2ଲିପୀ େଭାଇ ସା ଚି ରଂଜନ େଭାଇ XWP1180330
ପ ୁ /Nuagarh7425 20 19 3ନିହାର ର ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP1190107
ୀ /NUAGOAN7426 21 19 4ରାଜଶୀ ମିଶ ପି ମନେମାହନ ମିଶ XWP1177575
ୀ /17427 46 19 5ସଷୁମା ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ OR/06/043/386189
ପ ୁ /17428 29 19 6ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ XWP0347427
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ୀ /17429 31 19 7ମିନତୀ ରାଉତରାୟ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ XWP0347682
ପ ୁ /27430 41 19 8ପଭାତ ବାରିକ ପି ବାବାଜୀ ବାରିକ JTV2435006
ପ ୁ /47431 55 19 9ଗ ାଧର ବାରିକ ପି ଭୀମ ବାରିକ OR/06/043/386010
ପ ୁ /47432 38 19 10ମାନସ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ JTV2303667
ପ ୁ /47433 34 19 11ସବୁାଶ ବାରିକ ପି ରବି  ବାରିକ XWP0008979
ୀ /47434 90 19 12ସାବି େଦଇ ସା ଭୀମ ବାରିକ OR/06/043/386011
ୀ /47435 54 19 13ସବିତା େଦଇ ସା ଗ ାଧର ବାରିକ OR/06/043/386012

ପ ୁ /47436 43 19 14ପତାପ ଚ  କର ପି ପ ୂ ର୍ଚ  କର JTV2303824
ପ ୁ /47437 45 19 15କାଳ ୀ ଖୁ ିଆ ପି ପନୁାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/386400
ୀ /47438 41 19 16ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଖୁ ିଆ ସା କାଳ ି ଖୁ ିଆ XWP0347922

ପ ୁ /47439 59 19 17ମଧସୁଦୁନ ମହାପାତ ପି ଚ େଶଖର ମହାପାତ JTV2303832
ୀ /47440 53 19 18ପଭାତୀ ମହାପାତ ସା ମଧସୁଦୁନ ମହାପାତ JTV2304236

ପ ୁ /57441 29 19 19ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ XWP0468603
ପ ୁ /57442 29 19 20ଶବିାଜୀ ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ XWP0468652
ୀ /067443 41 19 21ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ପି େକୖାରବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0728972
ୀ /067444 34 19 22ଭବାନୀ ନାୟକ ପି େକୖାରବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0728980
ୀ /067445 32 19 23ମାନିନୀ ନାୟକ ପି େକୖାରବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0728998
ୀ /67446 46 19 24ଅନୀତା ଖୁ ିଆ ସା ନିରଂଜନ ଖୁ ିଆ JTV2304764

ପ ୁ /67447 66 19 25ତିନାଥ ନାୟକ ପି ମିନୁ ନାୟକ OR/06/043/386024
ୀ /67448 55 19 26ବନେଦବୀ ନାୟକ ସା ତୀନାଥ ନାୟକ OR/06/043/386025
ୀ /67449 38 19 27ଲଳିତା ନାୟକ ପି େକୗରବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0669747
ୀ /67450 37 19 28ଲଳିତା ନାୟକ - ତିନାଥ ନାୟକ JTV2504223
ୀ /67451 36 19 29ପଭାତ ନାୟକ ପି େକୗରବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0669689

ପ ୁ /QR NO C 67452 23 19 30ଅଶେୁତାଶ ମିଶ୍ ପି ପଦେଲାଚନ ମିଶ୍ XWP0967455
ପ ୁ /77453 28 19 31ଲଳିତ କମୁାର େଜନା ପି େଦେବ  ନାଥ େଜନା XWP0347237
ୀ /77454 28 19 32ସଭୁଶୀ ସାମ ରାୟ ସା ବିଭୂତି ସାମ ରାୟ XWP0968081

ପ ୁ /77455 67 19 33ମ ୁଳି ଚରଣ ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/388370
ୀ /77456 59 19 34ପଭାତୀ ସାଇଁ ସା ମ ୁଳି ଚରଣ ସାଇଁ XWP0163758

ପ ୁ /77457 39 19 35ଦିଲିପ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମ ୁଳି ଚରଣ ସାଇଁ JTV2303808
ପ ୁ /087458 20 19 36ଚିନୟ ସାହୁ ପି ଚଦମଣି ସାହୁ XWP1104801
ପ ୁ /87459 44 19 37ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ JTV2305373
ପ ୁ /87460 27 19 38ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ XWP0468447
ପ ୁ /87461 93 19 39ଭରତ ଚ  ସାହୁ ପି ବାେରଣି ସାହୁ OR/06/043/386042
ପ ୁ /87462 60 19 40ରବି ନାଥ ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/386044
ପ ୁ /87463 56 19 41ଚ ମଣି ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/386046
ୀ /87464 54 19 42ମାଳତୀଲତା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ XWP0557942

ପ ୁ /87465 50 19 43ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/386047
ୀ /87466 45 19 44ମାଳତୀ ସାହୁ ସା ଚ ୍ରମଣୀ ସାହୁ OR/06/043/386055
ୀ /87467 40 19 45ଜୟ ି ସାହୁ ସା ଶକୁେଦବ ସାହୁ XWP0115568

ପ ୁ /87468 35 19 46ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ରବି କମୁାର ସାହୁ JTV2434892
ପ ୁ /87469 32 19 47ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ JTV2504322
ପ ୁ /97470 40 19 48ର ନ ଭ ପି ବଳରାମ ଭ OR/06/043/386524
ପ ୁ /107471 67 19 49ଶୀେଚୖତନଯ୍ ବାରିକ ପି ବିଶନାଥ ବାରିକ JTV2308898
ୀ /107472 75 19 50ଭଗବତୀ ଭ ସା ମଂଗଳିୁ ଭ OR/06/043/386536
ୀ /117473 62 19 51େଶୖଳବାଳା ଭ ସା ନୀଳମଣି ଭ OR/06/043/386577

ପ ୁ /117474 68 19 52ମନେମାହନ ଦାସ ପି ଜଗତ ଦାସ JTV2308955
ୀ /127475 42 19 53ମମତା ବାରିକ ସା ଶବି ପଶାଦ ବାରିକ JTV1952803

ପ ୁ /127476 40 19 54ଅଭୟ ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ JTV2434843
ପ ୁ /127477 68 19 55କୃ ଚ  ଦାସ ପି ସବୁୁ ି ଦାସ XWP0468645
ପ ୁ /127478 46 19 56ଅଜିତ ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV1953066
ୀ /127479 41 19 57ନିଳିମା ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ XWP0669242
ୀ /127480 50 19 58ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ପସନନ୍ କମୁାର େଜନା JTV2304178
ପ ୁ /127481 58 19 59ବଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ବାବନ ମହାରଣା JTV1953033
ୀ /127482 53 19 60ରୀନାବାଳା ମହାରଣା ସା ବଜକିେଶାର ମହାରଣା JTV1953165
ୀ /127483 46 19 61ସସିତା ମହାପାତ ସା ଅନାମ ଚରଣ ନାୟକ JTV1952985
ୀ /127484 75 19 62ବୀଣାପାଣି ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/386071
ପ ୁ /127485 65 19 63କା ାଳି ଚରଣ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/386068
ପ ୁ /127486 63 19 64ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/386070
ୀ /127487 60 19 65ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା କା ାଳି ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386072
ୀ /127488 59 19 66ବନମାଳି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/386069
ୀ /127489 55 19 67ସରସତୀ ନାୟକ ସା ବନମାଳି ନାୟକ OR/06/043/386073
ୀ /127490 54 19 68େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/386074
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ପ ୁ /127491 51 19 69ଅନାମ ଚରଣ ନାୟକ ପି କା ାଳି ଚରଣ ନାୟକ JTV2304558
ପ ୁ /127492 49 19 70ପଶା  ନାୟକ ପି ପା ବ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386971
ପ ୁ /127493 39 19 71ଚ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ JTV2303600
ପ ୁ /127494 39 19 72ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ JTV2303592
ୀ /127495 38 19 73ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା େବଣଧୁର ନାୟକ XWP0115543

ପ ୁ /127496 35 19 74ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ JTV2504066
ପ ୁ /127497 32 19 75ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ JTV2503761
ୀ /127498 24 19 76ପମିଳା ନାୟକ ସା ଚ ନକମୁାର ନାୟକ XWP1066133
ୀ /127499 22 19 77ପିୟ ା ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ XWP0920744
ୀ /127500 21 19 78ଦୀପିକା ନାୟକ ପି ପଶା କମୁାର ନାୟକ XWP0920702
ୀ /127501 20 19 79ସନୁୀତା ନାୟକ ପି ନିତ୍ଯାନ  ନାୟକ XWP1058080

ପ ୁ /127502 58 19 80େସୗରା  କମୁାର ରାୟ ପି ହରି  ରାୟ JTV1953215
ୀ /127503 52 19 81ତିରଣବାଳା ରାୟ ସା େସୗରା  କମୁାର ରାୟ JTV1953173

ପ ୁ /127504 51 19 82େସୗେମ  କମୁାର ରାୟ ପି ହରି  ରାୟ JTV1953132
ୀ /127505 43 19 83େଦବଯାନୀ ରାୟ ସା େସୗମି  କମୁାର ରାୟ JTV1953181
ୀ /137506 55 19 84ମିନାକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ସା ଯେଶାବ  ବିଶାଳ JTV2305258
ୀ /137507 71 19 85ଚ ାବତୀ ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386079

ପ ୁ /137508 61 19 86ରେମଶଚ  ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ JTV1938547
ୀ /137509 53 19 87ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ରେମଶଚ  ନାୟକ JTV2309409
ୀ /137510 46 19 88ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ JTV2309342
ୀ /137511 31 19 89ଜୟଂତୀ ନାୟକ ପି କୃ  ଚଦ ନାୟକ XWP1104876
ୀ /137512 29 19 90ରୀଟା ନାୟକ ସା ଶକି୍ତଧର ନାୟକ XWP1066208

ପ ୁ /137513 27 19 91ଶକି୍ତଧର ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ XWP0348029
ପ ୁ /137514 25 19 92ଜଟାଧାରୀ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ XWP0669051
ୀ /137515 20 19 93ବବିତା ନାୟକ ପି ନେରଶ କମୁାର ନାୟକ XWP1143569

ପ ୁ /147516 80 19 94ସେୁର  ନାୟକ ପି ବୀରବର ନାୟକ OR/06/043/386095
ପ ୁ /147517 70 19 95କିେଶାର ଚ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/386097
ପ ୁ /147518 55 19 96ଭାଗବତ ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ OR/06/043/038680
ୀ /147519 50 19 97ସିତାରାଣୀ ନାୟକ ସା ରାମଚ  ନାୟକ JTV1938489

ପ ୁ /147520 47 19 98ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/386099
ୀ /147521 47 19 99ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଭାଗବତ ନାୟକ JTV2304194
ୀ /147522 44 19 100ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ନାୟକ XWP0729202
ୀ /147523 22 19 101ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ପି ଭଗବତ ନାୟକ XWP0994467
ୀ /157524 47 19 102ର  ୁଭଟ ସା ବିଚିତାନ  ଭଟ JTV2341451
ୀ /157525 55 19 103ଲତା ଭ ସା କରୁଣାକର ଭ OR/06/043/386455

ପ ୁ /157526 66 19 104କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386082
ୀ /157527 54 19 105ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386084

ପ ୁ /157528 46 19 106ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386086
ପ ୁ /157529 45 19 107ମେନାରଂଜନ ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ JTV2304012
ୀ /157530 44 19 108ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ଗେଣଶର ନାୟକ JTV1952795

ପ ୁ /157531 42 19 109ପିୟରଂଜନ ନାୟକ ପି କା ିର୍କଚ  ନାୟକ JTV2303790
ପ ୁ /157532 38 19 110ସତଯ୍ରଂଜନ ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ JTV2303782
ପ ୁ /157533 35 19 111ଜ୍ଞାନ ର ନ ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ JTV2503928
ୀ /157534 35 19 112ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ମାଯକ XWP1104850
ୀ /157535 33 19 113ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ JTV2503837
ୀ /157536 32 19 114ପ ୀ ନାୟକ ସା ପିୟ ର ନ ନାୟକ XWP1104769

ପ ୁ /167537 70 19 115ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ OR/06/043/386088
ପ ୁ /167538 42 19 116କିେଶାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/386093
ପ ୁ /167539 41 19 117ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ JTV2303774
ୀ /167540 38 19 118ସତିୃେରଖା ନାୟକ ସା କିେଶାର ନାୟକ XWP0115550
ପ ୁ /167541 32 19 119ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ JTV2504116
ୀ /167542 31 19 120ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ XWP0468587
ୀ /177543 59 19 121େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା କାଳ ୀ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/386740
ୀ /177544 54 19 122ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/387018
ପ ୁ /177545 73 19 123ପଦଚରଣ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ OR/06/043/386090
ପ ୁ /177546 31 19 124ପଦି  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦ ଚରଣ ନାୟକ XWP0347914
ପ ୁ /187547 58 19 125ପରୁ ର େସଠି ପି ହାଡିବ ୁ େସଠି OR/06/043/386102
ୀ /187548 50 19 126ରଜନୀ େସଠି ସା ପରୁ ର େସଠି OR/06/043/386103
ପ ୁ /187549 32 19 127ରବିନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ପରୁ ର େସଠୀ JTV2434942
ୀ /187550 25 19 128େଲାପାମଦୁା େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ XWP0919647
ପ ୁ /187551 33 19 129ବଳରାମ େସଠୀ ପି ପରୁ ର େସଠୀ JTV2503605
ୀ /187552 32 19 130ଆରତୀ େସଠୀ ପି ପରୁ ର େସଠୀ JTV2503712
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ୀ /197553 26 19 131କମଳିନୀ ବାରିକ ସା ଲି ରାଜ ବାରିକ XWP1143767
ପ ୁ /197554 47 19 132କିେଶାର ଚ  ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ OR/06/043/386802
ୀ /197555 74 19 133କା ନ େସଠି ସା ପାଣ ୁେସଠି OR/06/043/386106

ପ ୁ /197556 67 19 134େଗାବି  େସଠି ପି ଗ ବର୍  େସଠି OR/06/043/386107
ପ ୁ /197557 59 19 135ସେୁର  େସଠୀ ପି ପାଣ ୁେସଠୀ OR/06/043/386109
ୀ /197558 52 19 136ଜାନକୀ େସଠି ସା େଗାବି  େସଠି OR/06/043/386108

ପ ୁ /197559 48 19 137ନେର  େସଠୀ ପି ପାଣ ୁେସଠୀ OR/06/043/386110
ୀ /197560 45 19 138ଚାରୁଲତା େସଠୀ ସା ନେର  େସଠୀ XWP0669705

ପ ୁ /197561 34 19 139ପବିତ କମୁାର େସଠୀ ପି େଗାଵୀଂଦ ଚଂଦ େସଠୀ XWP1005677
ୀ /197562 24 19 140େମାନାଲି େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ XWP0809293

ପ ୁ /197563 83 19 141ପାଣ ୁେସଠୀ ପି େଗାପି େସଠୀ OR/06/043/386105
ୀ /197564 48 19 142ଦମୟ ୀ େସଠୀ ସା ସେୁର  େସଠୀ JTV2304020

ପ ୁ /197565 35 19 143ରବି  େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ JTV1953025
ୀ /207566 78 19 144ପଠଉଣୀ ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ OR/06/043/386112
ୀ /207567 60 19 145ସବିତା ଦାସ ସା ଶବିରାମ ଦାସ OR/06/043/386115

ପ ୁ /207568 59 19 146ଶବିରାମ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ OR/06/043/386113
ପ ୁ /207569 56 19 147େଦେବ  ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ OR/06/043/386114
ୀ /207570 48 19 148ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ OR/06/043/387047

ପ ୁ /207571 45 19 149ବାଳକୃ  ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV2303642
ପ ୁ /207572 40 19 150ଆେଲାକ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV2303618
ୀ /207573 33 19 151ର ିତାମୟୀ ଦାସ ସା ଆେଲାକ ଦାସ XWP0347757
ୀ /207574 27 19 152ସଂଘମିତୀ ଦାସ ପି ଶବିରାମ ଦାସ XWP0655829
ୀ /207575 25 19 153େସାନାଲି ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ XWP0729269
ୀ /207576 24 19 154େଲାପାମଦୁା ଦାସ ପି ଶବିରାମ ଦାସ XWP0729277

ପ ୁ /207577 42 19 155ସଶୁା  ପଧାନ ପି ସଧୁାକର ପଧାନ JTV2304293
ୀ /217578 81 19 156ପମିଳା ଖୁ ିଆ ସା ଋଷିନାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386124
ୀ /217579 78 19 157େଶୖଳବାଳା ଖୁ ିଆ ସା ବସ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/386120
ୀ /217580 75 19 158କୁ ଳା ଖୁ ିଆ ସା ବିମାଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386122
ୀ /217581 62 19 159ବସ  ଖୁ ିଆ ପି ଭା ର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386119

ପ ୁ /217582 62 19 160ବଂଶୀଧର ଖୁ ିଆ ପି ରଘନୁାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386117
ୀ /217583 54 19 161ଶକୁ ଳା ଖୁ ିଆ ସା ବଂଶୀଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386118

ପ ୁ /217584 46 19 162େଗାେଲଖ ଖୁ ିଆ ପି ଋଷିନାଥ ଖୁ ିଆ JTV2308872
ପ ୁ /217585 46 19 163େବୖରାଗୀ ଖୁ ିଆ ପି ବିମାଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386125
ପ ୁ /217586 47 19 164ବିପଚରଣ ଖୁ ିଆ ପି ବିମାଧର ଖୁ ିଆ XWP1272715
ୀ /217587 45 19 165ର ିତା ଖ ୁ ିଆ ସା ବିପଚରଣ ଖ ୁ ିଆ XWP0348201

ପ ୁ /217588 45 19 166ଅେଲଖ ଚରଣ ଖ ୁ ିଆ ପି ଋଷି ଖ ୁ ିଆ XWP0281220
ପ ୁ /217589 43 19 167ବଦି ନାରାୟଣ ଖ ୁ ିଆ ପି ବଂଶୀଧର ଖ ୁ ିଆ JTV2303741
ପ ୁ /217590 43 19 168ବିେନାଦ ଖ ୁ ିଆ ପି ବିମାଧର ଖ ୁ ିଆ JTV2305365
ୀ /217591 42 19 169ଲିଜା ଖ ୁ ିଆ ସା େବୖରାଗୀ ଖ ୁ ିଆ XWP0115535
ୀ /217592 42 19 170ସବିତା ଖ ୁ ିଆ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଖ ୁ ିଆ XWP0655977
ୀ /217593 41 19 171ଟିକିନା ଖୁ ିଆ ସା ଅେଲଖ ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0347542
ପ ୁ /217594 41 19 172କାହନ୍ଚୁରଣ ଖୁ ିଆ ପି ବିମାଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/387038
ପ ୁ /217595 40 19 173ମେନାଜ ଖୁ ିଆ ପି ବିମାଧର ଖୁ ିଆ JTV2305381
ୀ /217596 39 19 174ସନୁୁଲତା ଖୁ ିଆ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0347765

ପ ୁ /217597 39 19 175ଚି ରଂଜନ ଖୁ ିଆ ପି ବଂଶୀଧର ଖୁ ିଆ JTV2305167
ପ ୁ /217598 36 19 176ପେମାଦକମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ବସ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV2435329
ୀ /217599 36 19 177ଲକ୍ଷୀପିୟା ଖୁ ିଆ ସା ଉେପ  ଖୁ ିଆ XWP0729160
ୀ /217600 34 19 178ସସିତା ଖୁ ିଆ ସା େଗାେଲଖ ଖୁ ିଆ XWP0347997
ୀ /217601 33 19 179ସନିୂଆ ଖୁ ିଆ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0961300
ପ ୁ /217602 33 19 180ସେୁବାଧ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ବସ  ଖୁ ିଆ XWP0809343
ପ ୁ /217603 31 19 181ତପନ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ବସ  ଖୁ ିଆ XWP0562827
ୀ /217604 26 19 182େମାନାଲି ଖୁ ିଆ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0809327
ପ ୁ /217605 62 19 183ଫକିର ପଧାନ ପି ହାଡିବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/386145
ପ ୁ /217606 40 19 184ଶବିାନ  ପଧାନ ପି ନାରଣ ପଧାନ JTV2309128
ୀ /217607 26 19 185େସାନାଲି େସଠୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ XWP0669713
ୀ /227608 55 19 186ପଦାବତୀ ବାରିକ ସା ଅଜୟ ବାରିକ OR/06/043/386132
ପ ୁ /227609 37 19 187ଅକରୃ ବାରିକ ପି ଅଜୟ ବାରିକ XWP0263814
ପ ୁ /227610 33 19 188ଶ ର ବାରିକ ପି ଅଜୟ ବାରିକ XWP0317339
ୀ /227611 30 19 189ମାମିନା ବାରିକ ସା ଶ ର ବାରିକ XWP1058189
ପ ୁ /237612 55 19 190ସଧୁାକର ଖୁ ିଆ ପି ଦିଜବର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386129
ୀ /237613 48 19 191ଲକ୍ଷୀପିୟା ଖୁ ିଆ ସା ସଧୁାକର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386130
ପ ୁ /237614 27 19 192ସନିୁଲ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ସଧୁାକର ଖୁ ିଆ XWP0571976
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ପ ୁ /237615 42 19 193ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି ପି ସିେ ଶର ମହା ି JTV2305316
ୀ /237616 52 19 194ଅନସୟୂା ପଧାନ ସା ବୃ ାବନ ପଧାନ XWP0779413

ପ ୁ /237617 30 19 195ରବି  ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ XWP0572131
ୀ /237618 29 19 196ରାନୁ ପଧାନ ସା ରବି  ପଧାନ XWP0919498
ୀ /247619 37 19 197ସପିୁତୀ ନାୟକ ସା ଧବୁ ଚରଣ ରାଉତ XWP0347849
ୀ /247620 55 19 198କ୍ଷୀର ପଢିଆରୀ ସା ସବୁଳ ପଢିଆରୀ OR/06/043/386137

ପ ୁ /247621 52 19 199ଅନ  ପଢିଆରୀ ପି ସବୁଳ ପଢିଆରୀ JTV2304251
ପ ୁ /247622 47 19 200ଅନିରୁ  ପଢିଆରୀ ପି ସବୁଳ ପଢିଆରୀ OR/06/043/386139
ୀ /247623 51 19 201ସବିତା ପଢିହାରୀ ସା ଅନ  ପଢିହାରୀ JTV2434827
ୀ /247624 36 19 202ଲିଲି ପଢିହାରୀ ସା ଅନିରୁ  ପଢିହାରୀ XWP0347443

ପ ୁ /247625 43 19 203ଧୁବ ଚରଣ ରାଉତ ପି ନାଥ ରାଉତ JTV2304228
ୀ /257626 47 19 204ପମିଳା େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା XWP0669424

ପ ୁ /257627 46 19 205ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/043/386151
ୀ /257628 20 19 206ଦିପାନ୍ଜଳୀ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା XWP1057942

ପ ୁ /257629 44 19 207କମଳ େଲାଚନ ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ XWP0281196
ପ ୁ /257630 34 19 208ସେୁବାଧ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ବସ  କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV2504025
ୀ /257631 28 19 209ସୀମା ପିୟଦଶର୍ନୀ ଖୁ ିଆ ସା ଅନାମ ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0968131

ପ ୁ /257632 26 19 210କୃ କୃପା ପଧାନ ପି ସତଯ୍ବତ ପଧାନ XWP0996868
ୀ /257633 46 19 211ସବିତା ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ JTV2434876

ପ ୁ /257634 45 19 212େଦେବ  ରାଉତ ପି ନାଥ ରାଉତ OR/06/043/386143
ପ ୁ /257635 94 19 213ନାଥ ରାଉତ ପି ପରୁେଷା ମ ରାଉତ OR/06/043/386140
ପ ୁ /257636 41 19 214ସିଵ ଚରଣ ରାଉତ ପି ନାଥ ରାଉତ OR/06/043/386144
ୀ /257637 20 19 215ସଂଗୀତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ରାଉତ ପି େଦେବ ର ରାଉତ XWP1058312

ପ ୁ /267638 39 19 216ଭରତ ଚ  ପଧାନ ପି େବୖ ବ ପଧାନ JTV2303550
ୀ /267639 33 19 217ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ସା ଭରତ ଚଂଦ ପଧାନ XWP1142843
ୀ /267640 57 19 218ର ାବତୀ ପଧାନ ସା େବୖ ବ ପଧାନ OR/06/043/386146
ୀ /277641 78 19 219ବାଉରାଣୀ େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/043/386148
ୀ /277642 61 19 220ବିଦୁଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/386154
ୀ /277643 54 19 221କମା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା OR/06/043/386153
ୀ /277644 47 19 222ଯବୁତୀ େବେହରା ସା ଶତୁଘନ୍ େବେହରା OR/06/043/386152

ପ ୁ /277645 40 19 223ଚି ରଂଜନ େବେହରା ପି ଭରତ ଚ  େବେହରା JTV2309037
ପ ୁ /277646 39 19 224ବାବୁଲି େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା JTV2303881
ପ ୁ /277647 39 19 225ଚି ରଂଜନ େବେହରା ମା କମା େବେହରା XWP0328450
ପ ୁ /277648 34 19 226ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା XWP0655894
ପ ୁ /277649 32 19 227େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା XWP0571950
ପ ୁ /277650 32 19 228େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା XWP0115527
ୀ /277651 31 19 229ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା XWP0669275
ୀ /277652 31 19 230ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା XWP0669291

ପ ୁ /277653 32 19 231ସଶୁା  ରାଉତ - େଦେବ  ରାଉତ JTV2503399
ୀ /277654 52 19 232ବିଳାସିନୀ ରାଉତ ସା େଦବରାଜ ରାଉତ JTV2503340
ୀ /277655 40 19 233ବିନତା ରାଉତ ସା ସିବା ଚରଣ ରାଉତ JTV2536399
ପ ୁ /277656 26 19 234ପସା  କମୁାର ରାଉତ - େଦବରାଜ ରାଉତ JTV2504041
ୀ /287657 70 19 235ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/386156

ପ ୁ /287658 66 19 236ମହତାବ େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା JTV2341337
ପ ୁ /287659 32 19 237ମ ରାଜ େବେହରା ପି ମହତାବ େବେହରା JTV2504181
ୀ /287660 30 19 238ଛ ା େବେହରା ପି ମହତାବ େବେହରା XWP0328443
ୀ /287661 75 19 239ହୁଲି େଦଇ ସା ମହତାବ େବେହରା OR/06/043/386158
ୀ /297662 49 19 240ସଂଯକୁ୍ତା ବାରିକ ସା ବିଭୁତି ବାରିକ JTV2503886
ୀ /297663 47 19 241ମାଳତୀ ବାରିକ ସା କାଳ ି ବାରିକ JTV2503720
ୀ /297664 37 19 242ବିେନାଦିନୀ ବାରିକ ସା ନିଭର୍ ୟ କମୁାର ବାରିକ JTV2503894
ୀ /297665 36 19 243ଭାରତୀ ବାରିକ ସା ସେୁର  ବାରିକ JTV2503746
ପ ୁ /297666 45 19 244କରୁଣାକର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା XWP0779421
ୀ /307667 70 19 245କୁ ୀ ବାରିକ ସା ବହାନ  ବାରିକ XWP0009043
ୀ /307668 65 19 246ଇଛା ବାରିକ ସା ନବକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/386160
ୀ /307669 60 19 247କନିୁ ବାରିକ ସା େବୖରାଗୀ ବାରିକ XWP0009050
ପ ୁ /307670 58 19 248େଲାକନାଥ ବାରିକ ପି େଛତ ବାରିକ OR/06/043/386166
ପ ୁ /307671 55 19 249ଅଭିମନଯ୍ ୁବାରିକ ପି ନବ ବାରିକ OR/06/043/386161
ପ ୁ /307672 52 19 250ସେୁର  ବାରିକ ପି ନବକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/386164
ୀ /307673 51 19 251ମିନତୀ ବାରିକ ସା େଲାକନାଥ ବାରିକ JTV2434983
ପ ୁ /307674 50 19 252ବିଭୂ ପସାଦ ବାରିକ ପି ବି ଚରଣ ବାରିକ OR/06/043/386174
ୀ /307675 50 19 253ଲିଲିବାଳା ବାରିକ ସା ରଘନୁାଥ ବାରିକ XWP0115519
ପ ୁ /307676 49 19 254ପା ବ ବାରିକ ପି ନବ ବାରିକ OR/06/043/386165
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ପ ୁ /307677 48 19 255କାଳ ୀ ବାରିକ ପି ନବକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/386163
ପ ୁ /307678 47 19 256ନିଭର୍ ୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ XWP0009001
ପ ୁ /307679 45 19 257ବିକମ ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ XWP0009068
ୀ /307680 45 19 258େଦବୀ ବାରିକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁବାରିକ OR/06/043/386169

ପ ୁ /307681 44 19 259ରବି  କମୁାର ବାରିକ ପି େଛତ ବାରିକ JTV2435337
ୀ /307682 43 19 260ଗୀତା ବାରିକ ସା ବିକମ ବାରିକ XWP0009076

ପ ୁ /307683 43 19 261ବାବୁନା ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ XWP0009084
ପ ୁ /307684 42 19 262ପପନୁା ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ XWP0009092
ୀ /307685 41 19 263ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ରବି  କମୁାର ବାରିକ XWP0009100

ପ ୁ /307686 40 19 264ଲି ରାଜ ବାରିକ ପି େବୖରାଗି ବାରିକ XWP0009027
ୀ /307687 37 19 265ମମତା ବାରିକ ପି ନବକିେଶାର ବାରିକ JTV1938505
ୀ /307688 35 19 266ଗାୟତୀ ବାରିକ ପି େବୖରାଗୀ ବାରିକ XWP1006642

ପ ୁ /307689 32 19 267ଅନିଲ ବାରିକ ପି େଲାକନାଥ ବାରିକ XWP0347609
ପ ୁ /307690 32 19 268ସନିୁଲ ବାରିକ ପି େଲାକନାଥ ବାରିକ XWP0347815
ପ ୁ /307691 32 19 269ଅନ  କମୁାର ବାରିକ ପି ଅମଲୂଯ୍ ବାରିକ JTV2504033
ୀ /307692 24 19 270ସତିୃଲତା ବାରିକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁବାରିକ XWP1005693

ପ ୁ /317693 63 19 271ଅମଲୁଯ୍ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ OR/06/043/386176
ପ ୁ /317694 40 19 272ଆନ  ବାରିକ ପି ଅମଲୂଯ୍ ବାରିକ JTV2304152
ପ ୁ /317695 38 19 273ନାରଣ ବାରିକ ପି ବଜବ ୁ ବାରିକ JTV2504280
ୀ /317696 37 19 274ଅମିକା ବାରିକ ପି ଅମଲୂଯ୍ ବାରିକ JTV1938471

ପ ୁ /317697 29 19 275ସନିୁତା ବାରିକ ପି ଆନ  ବାରିକ XWP0347880
ପ ୁ /327698 54 19 276ସବିତା ବାରିକ ପି ବାବାଜି ବାରିକ XWP0348227
ପ ୁ /327699 53 19 277ପଫଲୁ ବାରିକ ପି ବାବାଜୀ ବାରିକ OR/06/043/386180
ୀ /327700 43 19 278ସିତା ବାରିକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ XWP0009142

ପ ୁ /327701 39 19 279କାଳ ୀ ବାରିକ ପି େବୖରାଗୀ ବାରିକ JTV2304871
ୀ /327702 38 19 280ରୁବିତା ବାରିକ ପି େବୖରାଗୀ ବାରିକ JTV1938455
ୀ /327703 38 19 281ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ XWP0009134

ପ ୁ /327704 25 19 282ସବୁାସ ବାରିକ ପି ବାବାଜି ବାରିକ XWP0669036
ୀ /327705 25 19 283ପିୟ ା ବାରିକ ସା କାଳଂଦୀ ବାରିକ XWP0919696
ୀ /327706 60 19 284ଗନୁା େବୱା ସା େବୖରାଗୀ ବାରିକ OR/06/043/387037
ୀ /337707 62 19 285ନିଶାମଣି ବାରିକ ସା ଧମର୍ାନ  ବାରିକ OR/06/043/386183
ୀ /337708 39 19 286ମମତା ବାରିକ ପି ଧମର୍ାନ  ବାରିକ JTV2434975

ପ ୁ /337709 38 19 287ଚି ରଞନ ବାରିକ ପି ଧମର୍ାନ  ବାରିକ JTV2309060
ପ ୁ /337710 38 19 288ପାଣକୃ  ବାରିକ ପି ଧମର୍ାନ  ବାରିକ OR/06/043/386185
ପ ୁ /347711 32 19 289ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ JTV2503985
ୀ /347712 50 19 290ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ନେର  ସାଇଁ OR/06/043/386193

ପ ୁ /347713 35 19 291ମାନସ ରଞନ ସାଇଁ ପି ନେର  ସାଇଁ JTV2304509
ପ ୁ /347714 29 19 292ପକାଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନେର  ସାଇଁ XWP0347666
ପ ୁ /357715 34 19 293ସ ୟ କମୁାର ଭ ପି ହ  କିେଶାର ଭ JTV2503613
ପ ୁ /357716 26 19 294ଅଜୟ ଭ ପି ହଟ କିେଶାର ଭ XWP0969352
ପ ୁ /357717 25 19 295ଅଭୟ କମୁାର ଭ ପି ହଟ କିେଶାର ଭ XWP0969386
ପ ୁ /357718 38 19 296ଅମେର  ବିେଶାଇ ପି ଅରକି୍ଷତ ବିେଶାଇ JTV2304574
ୀ /357719 36 19 297େସାନାଲୀନ େଜନା ସା ଅମେରଂଦ ବିେସାଈ XWP0961037
ୀ /357720 60 19 298େରଣବୁାଳା ସାଇଁ ସା ଅରକି୍ଷତ ବିେଶାଇ JTV2305027

ପ ୁ /367721 93 19 299ମ ର େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/043/386195
ପ ୁ /367722 66 19 300େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/043/386198
ପ ୁ /367723 56 19 301ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ମ ର େବେହରା OR/06/043/386197
ୀ /367724 54 19 302ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/386200

ପ ୁ /367725 46 19 303ସଧୁାକର େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/386202
ପ ୁ /367726 42 19 304ପଭାକର େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା JTV2309011
ୀ /367727 33 19 305କ ନା େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା XWP0347724
ୀ /367728 32 19 306ରିତା େବେହରା ସା ସଧୁାକର େବେହରା XWP0347963
ୀ /367729 26 19 307ସିଲି େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0669580
ପ ୁ /367730 25 19 308ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା XWP0669598
ପ ୁ /367731 20 19 309ସଚିନ େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା XWP1058296
ୀ /367732 73 19 310ପାଲି େଦଇ ସା ମ ର େଦଇ OR/06/043/386196
ୀ /367733 63 19 311ଟୁନି େଦଇ ସା େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/386199
ପ ୁ /377734 75 19 312ହରି ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ OR/06/043/386206
ପ ୁ /377735 72 19 313ଶ ର ନାୟକ ପି ଭମରବର ନାୟକ OR/06/043/386205
ୀ /377736 61 19 314କୁ ଳା ନାୟକ ସା ଶ ର ନାୟକ OR/06/043/386207
ୀ /377737 57 19 315ଲକ୍ଷି ନାୟକ ସା ହରି ନାୟକ XWP0347674
ପ ୁ /377738 36 19 316ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ JTV2435345
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ୀ /377739 33 19 317ରୁବିରାଣି ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ XWP0348037
ୀ /387740 79 19 318ସଜନୀ େଦଇ ସା ମ ୁଳି ପଧାନ OR/06/043/386210
ୀ /387741 36 19 319ମିତାଲି ପଧାନ ସା ଅେଶାକ ପଧାନ XWP0347898
ୀ /387742 28 19 320ସନିୁତା ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ XWP0571935

ପ ୁ /387743 58 19 321ଅେଲଖ ପଧାନ ପି ମ ୁଳି ପଧାନ OR/06/043/387049
ପ ୁ /387744 47 19 322ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି ମ ୁଳି ପଧାନ OR/06/043/386213
ୀ /397745 70 19 323ଟଭି େବଉରା ସା ରାଜକିେଶାର େବଉରା XWP0468561
ୀ /397746 49 19 324ପ ୁ ଲତା େବଉରା ସା ଚି ର ନ େବଉରା JTV2304673

ପ ୁ /397747 48 19 325ନିର ନ େବଉରା ପି ରାଜକିେଶାର େବଉରା JTV2303709
ୀ /397748 44 19 326ଶକୁ ଳା େବଉରା ସା ନିରଂଜନ େବଉରା JTV2304699

ପ ୁ /397749 44 19 327ମେନାରଂଜନ େବଉରା ପି ରାଜକିେଶାର େବଉରା JTV2308906
ପ ୁ /397750 44 19 328ଚି ର ନ େବଉରା ପି ରାଜକିେଶାର େବଉରା JTV2304467
ପ ୁ /397751 40 19 329ଦି ୀରଂଜନ େବଉରା ପି ରାଜକିେଶାର େବଉରା JTV2304889
ୀ /397752 38 19 330ଜାନକୀ େବଉରା ସା ମେନାର ନ େବଉରା XWP0347872
ୀ /397753 34 19 331ଝୁନୁବାଳା େବଉରା ସା ଦି ିର ନ େବଉରା XWP0347385

ପ ୁ /397754 25 19 332ଚିନୟ େବଉରା ପି ଚି ର ନ େବଉରା XWP0669564
ପ ୁ /397755 25 19 333ସ ିବ େବଉରା ପି ବାସେୁଦବ େବଉରା XWP0669374
ପ ୁ /397756 22 19 334ସତିୃ ର ନ େବଉରା ପି ଚି  ର ନ େବଉରା XWP1058171
ପ ୁ /397757 20 19 335ସଂଜୟ ର ନ େବଉରା ପି ଚି  ର ନ େବଉରା XWP1058163
ୀ /407758 43 19 336ରୀନାବାଳା ବରାଳ ସା ଅେଶାକ ବରାଳ JTV2434835
ୀ /407759 41 19 337ର ନା ବରାଳ ସା ଗଗନ ବରାଳ JTV2435071
ୀ /407760 40 19 338ଅଲିଭା ବରାଳ ସା ଗେଣଷ ବରାଳ JTV2435063
ୀ /407761 70 19 339ଆଶାଲତା ବରାଳ ସା ପରିକ୍ଷିତ ବରାଳ JTV2435097

ପ ୁ /407762 28 19 340ପ ଳଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାଠୁଆ XWP0729038
ୀ /407763 44 19 341ସାବିତୀ ପ ା ସା ସଂଗାମେକଶରୀ ଶପତଥି JTV2557692
ୀ /407764 37 19 342ରଶିପଭା ପ ା ସା େଶଷେଦବ ଶତପଥି XWP0348177
ୀ /407765 47 19 343େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ଶତପଥି ପି ରାମଚ  ରଥ XWP0669655
ୀ /407766 47 19 344େଜଯ୍ା ନ୍ା ଶତପଥି ସା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଶତପଥି JTV2557742

ପ ୁ /407767 45 19 345େଶଷେଦବ ଶତପଥୀ ପି ଶୀକା  ଶତପଥି JTV2303733
ପ ୁ /407768 42 19 346ବିକମ େକଶରୀ ଶତପଥୀ ପି ସକୁା  ଶତପଥୀ JTV2303766
ପ ୁ /407769 66 19 347ପଫଲୁ ଚ  ସାଠୁଆ ପି ଉ ବ ସାଠୁଆ XWP0655803
ୀ /407770 53 19 348େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାଠୁଆ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାଠୁଆ XWP0669663
ୀ /407771 66 19 349ଲକ୍ଷୀପିୟା ଶତପଥୀ ସା ଶୀକା  ଶତପଥି OR/06/043/386220
ୀ /407772 65 19 350ସାବିତୀ ଶତପଥୀ ସା ଶକୁା  ଶତପଥି OR/06/043/386221

ପ ୁ /407773 63 19 351ସକୁା  ଶତପଥୀ ପି େଗାପି ଶତପଥୀ OR/06/043/386219
ପ ୁ /407774 46 19 352ସଂଗାମ ଶତପଥୀ ପି ସକୁା  ଶତପଥି OR/06/043/386223
ପ ୁ /407775 42 19 353ବିଭୂତି ଶତପଥୀ ପି ଶୀକା  ଶତପଥି OR/06/043/386222
ୀ /407776 39 19 354ରଚିତା ଶତପଥି ସା ବିକମ େକଶରୀ ଶତପଥି JTV2504108

ପ ୁ /407777 39 19 355ବନବିହାରୀ ଶତପଥୀ ପି ସକୁା  କମୁାର ଶତପଥି JTV2304533
ପ ୁ /407778 34 19 356ନିର ନ ଶତପଥି ପି ସକୁା  ଶତପଥି JTV2504058
ପ ୁ /407779 30 19 357େସୗମଯ୍ର ନ ଶତପଥି ପି ସକୁା  ଶତପଥି XWP0348185
ୀ /407780 80 19 358ଓଷା ସାଇଁ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ OR/06/043/386191

ପ ୁ /417781 58 19 359ବିକମ କିେଶାର ଶତପଥୀ ପି ବିର କିେଶାର ଶତପଥୀ XWP1063072
ପ ୁ /417782 52 19 360ନିେରାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବିରକିେଶାର ଶତପଥୀ OR/06/043/386228
ପ ୁ /417783 50 19 361ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବିରକିେଶାର ଶତପଥୀ OR/06/043/386227
ୀ /417784 78 19 362ଅନସୟୂା ଶତପଥୀ ସା ବୀରକିେଶାର ଶତପଥୀ OR/06/043/386225
ୀ /417785 48 19 363କମୁଦିୁନି ଶତପଥି ସା ବିକମ କିେଶାର ଶତପଥି XWP0347302
ୀ /427786 68 19 364ଦୁଲର୍ ଭ ନାୟକ ସା ଧବୃଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386233
ୀ /427787 63 19 365ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା ନବକିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/386234
ୀ /427788 53 19 366େବୖଜୟ ୀ ନାୟକ ସା ନିେରାଦ ନାୟକ OR/06/043/386236
ପ ୁ /427789 51 19 367ଧିେର  କମୁାର ନାୟକ ପି ବିରବର ନାୟକ OR/06/043/386238
ପ ୁ /427790 50 19 368ଶରତ ନାୟକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386239
ପ ୁ /427791 48 19 369ସବୁାସ ନାୟକ ପି ଧବୃଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386240
ୀ /427792 48 19 370େଗୗରୀବାଳା ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ JTV2304939
ପ ୁ /427793 47 19 371କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/386241
ପ ୁ /427794 45 19 372ପବିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ JTV2435022
ୀ /427795 45 19 373ମମତା ନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ JTV2504306
ୀ /427796 43 19 374ଶୀମତୀ ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ଶୀ ଧୀେର  କମୁାର ନାୟକ XWP0669085
ୀ /427797 38 19 375େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା ସବୁାସ ନାୟକ XWP0729111
ୀ /427798 35 19 376ରାନୁ ନାୟକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ XWP0045856
ପ ୁ /427799 34 19 377ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ XWP0347989
ପ ୁ /427800 29 19 378ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0347930
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ପ ୁ /427801 23 19 379ସିଧା  ନାୟକ ପି ସରତ ଚଦ ନାୟକ XWP1058304
ପ ୁ /437802 36 19 380ବିଶନାଥ ଖୁ ିଆ ପି ମକର ଖୁ ିଆ JTV2503621
ୀ /437803 47 19 381ପତିମା ଶତପଥୀ ସା ବିର  ିଶତପଥୀ XWP0557967
ୀ /437804 30 19 382ଉଷାରାଣୀ ଶତପଥୀ ପି ବିର  ିଶତପଥୀ XWP0562868
ୀ /437805 29 19 383େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଶତପଥୀ ପି ବିର  ିଶତପଥୀ XWP0571968
ୀ /437806 28 19 384ଇଶାରାଣୀ ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0562769

ପ ୁ /437807 78 19 385ଶୀବ  ଶତପଥୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/386244
ପ ୁ /437808 56 19 386ବିର  ିଶତପଥୀ ପି େକୖଳାସ ଶତପଥୀ OR/06/043/386246
ପ ୁ /437809 52 19 387କୃ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ଶୀବ  ଶତପଥୀ JTV2303683
ପ ୁ /437810 48 19 388ସେୁରଶ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଶୀବ  ଶତପଥୀ JTV2303725
ୀ /437811 47 19 389ସ ର୍ଲତା ଶତପଥୀ ସା ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ JTV2304988
ୀ /437812 46 19 390େରଖା ଶତପଥୀ ସା କୃ ଚ  ଶତପଥୀ JTV2303717
ୀ /437813 36 19 391ସିଖା ଶତପଥି ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଶତପଥି JTV2435303

ପ ୁ /437814 25 19 392ଲକ୍ଷୀକା  ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0809368
ପ ୁ /437815 47 19 393ତୀେଲାଚନ ଶତପଥୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଶତପଥୀ JTV1938539
ପ ୁ /447816 60 19 394ହଟକିେଶାର ଭ ପି ସପନୀ ଭ OR/06/043/386252
ୀ /447817 54 19 395ଛବି ଭ ସା ବଟକୃ  ଭ XWP0779447
ୀ /447818 46 19 396ଲବ  ଭ ସା ହଟକିେଶାର ଭ XWP0779439

ପ ୁ /447819 38 19 397ବିଜୟ କମୁାର ଭ ପି ବଟକୃ  ଭ JTV2303626
ପ ୁ /447820 25 19 398ସେ ାଷ କମୁାର ଭ ପି ବଟକୃ  ଭ XWP0669606
ପ ୁ /447821 55 19 399ଦାେମାଦର େଜନା ପି ଦୂଗର୍ାଚରଣ େଜନା OR/06/043/386997
ୀ /447822 45 19 400ସମିୁତା େଜନା ସା ଦାେମାଦର େଜନା OR/06/043/386999
ୀ /447823 30 19 401ସ ମିତା େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା XWP0263848
ୀ /447824 22 19 402ସଚିୁସିତା େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା XWP0920777
ୀ /447825 65 19 403ସଶୁୀଳା ନାୟକ - େକୗରବ ନାୟକ JTV2503639
ୀ /457826 47 19 404ମକୁ୍ତା ଳି େବଉରା ସା ରବି  େବଉରା JTV2341428

ପ ୁ /457827 34 19 405ପି  ୁସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ JTV2503407
ପ ୁ /457828 32 19 406ରି  ୁସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ JTV2503381
ପ ୁ /457829 61 19 407ସକୁା  ସାହୁ ପି ଆ ର୍ ସାହୁ XWP1272699
ୀ /457830 52 19 408ଖଲୁଣା ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ XWP1272673

ପ ୁ /467831 35 19 409ବିଶଜିତ ଭ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଭ JTV2435295
ପ ୁ /467832 33 19 410ରାେଜ  କମୁାର ପାତ ପି ରବି  କମୁାର ପାତ XWP0809467
ୀ /467833 30 19 411ନିେବଦିତା ପାତ ସା ରାେଜ  କମୁାର ପାତ XWP0809558

ପ ୁ /467834 50 19 412ପରମାନ  ଶତପଥୀ ପି ଇ ମଣି ଶତପଥୀ OR/06/043/386262
ପ ୁ /467835 32 19 413ଗଲୁଶନ ସତପଥି ପି ନେର  ସତପଥି XWP0263921
ପ ୁ /467836 28 19 414ଲୁଲୁ ଶତପଥୀ ପି ସେୁର  ନାଥ ଶତପଥୀ XWP0572065
ୀ /467837 20 19 415େସନ୍ହଲତା ଶତପଥୀ ପି ହେର  ଶତପଥୀ XWP1058213
ୀ /467838 80 19 416ନିଶାମଣି ଶତପଥୀ ସା ଇ ମଣି OR/06/043/386257

ପ ୁ /467839 63 19 417ସେୁର  ଶତପଥୀ ପି ଇ ମଣି ଶତପଥୀ OR/06/043/386258
ପ ୁ /467840 58 19 418ନେର  ଶତପଥୀ ପି ଇ ମଣି ଶତପଥୀ OR/06/043/386259
ୀ /467841 55 19 419କ ନା ଶତପଥୀ ସା ନେର  ଶତପଥୀ XWP0779454
ପ ୁ /467842 54 19 420ହେର ନାଥ ଶତପଥୀ ପି ଇ ମଣି ଶତପଥୀ OR/06/043/386261
ୀ /467843 49 19 421ସବିତା ଶତପଥି ସା ହେର  ନାଥ ଶତପଥି XWP0009175

ପ ୁ /467844 46 19 422ଧମର୍ାନ  ଶତପଥୀ ପି ଇ ମଣି ଶତପଥୀ OR/06/043/387045
ୀ /467845 42 19 423ସଂଘମିତା ଶତପଥି ସା ପରମାନ  ଶତପଥି JTV2504017

ପ ୁ /467846 31 19 424ଧବୃ ଚରଣ ଶତପଥି ପି ସେୁର ନାଥ ଶତପଥି XWP0317214
ୀ /477847 24 19 425ତାରଶୀ େଭାଇ ପି େଦେବ ର େଭାଇ XWP0901314

ପ ୁ /477848 21 19 426ଓମଶୀ େଭାଇ ପି େଦେବ  େଭାଇ XWP0901322
ପ ୁ /477849 55 19 427ନେର  ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ OR/06/043/386267
ୀ /477850 51 19 428ବନିତା ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ XWP0729103
ପ ୁ /477851 48 19 429ସେୁର  ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ JTV1612498
ୀ /477852 47 19 430ଋକଣୀ ଦାସ ସା ନେର  ଦାସ XWP0317099
ୀ /477853 39 19 431ପତିମା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ XWP0468421
ୀ /477854 19 19 432ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ XWP1066042
ୀ /477855 31 19 433ଉଷାରାଣୀ ଶରପଥୀ ପି ବିର  ିଶତପଥୀ XWP0572073
ୀ /487856 39 19 434ମାନସୀ ଭ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଭ JTV2503779
ପ ୁ /487857 49 19 435ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ OR/06/043/386273
ପ ୁ /487858 47 19 436ଶରତ ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ OR/06/043/386274
ୀ /487859 46 19 437ନିରୂପମା ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/043/387019
ପ ୁ /487860 38 19 438ଋଷିନାଥ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ JTV2334043
ପ ୁ /487861 33 19 439ନିର ନ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ XWP0557975
ପ ୁ /487862 28 19 440ମେନାରଂଜନ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ XWP0347799
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ପ ୁ /487863 23 19 441ମତୃଯ୍ ୟ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ୍ XWP0809251
ପ ୁ /497864 20 19 442ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ସତପଥି ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସତପଥି XWP1058072
ୀ /497865 75 19 443ବାସ ି ଶତପଥୀ ସା ବିଶନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/386276
ୀ /497866 48 19 445ଚପଳା ଶତପଥୀ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଶତପଥି JTV2304848
ୀ /507867 30 19 446ପି ି  ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ XWP0347575
ୀ /507868 46 19 447ଗୀତାଂଜଳୀ ସତପଥି ସା ସରତ ସତପଥି XWP0961359
ୀ /507869 35 19 448ସସୀତା ସତପଥି ସା ଶୀଧର ସତପଥି XWP0961235
ୀ /507870 33 19 449ସଷୁମା ଶତପଥି ସା ପଭାତ ଦାସ୍ XWP0729095
ୀ /507871 24 19 450ପ ୁ ଲତା ସତପଥି ପି ସରତ ଚଂଦ ସତପଥି XWP0809483

ପ ୁ /507872 22 19 451ସଜିୁତ କମୁାର ଶତପଥି ପି ସକୁା  ଶତପଥି XWP0919852
ୀ /507873 21 19 452ମଧସିୁତା ସତପଥି ପି ସରତ ସତପଥି XWP0921262

ପ ୁ /507874 20 19 453େସାେହଲ କମୁାର ସତପଥି ପି ସରତ ସତପଥି XWP1058064
ୀ /507875 80 19 454ସଖି ଶତପଥୀ ସା ନୃସିଂହ ଶତପଥୀ OR/06/043/386278

ପ ୁ /507876 52 19 455ଶରତ ଶତପଥୀ ପି ନୃସିଂହ ଶତପଥୀ OR/06/043/386279
ପ ୁ /507877 49 19 456ସକୁା  ଶତପଥୀ ପି ନୃସିଂହ ଶତପଥୀ OR/06/043/386280
ୀ /507878 48 19 457ସବିତା ଶତପଥୀ ସା ସକୁା  ଶତପଥୀ JTV2304822

ପ ୁ /507879 47 19 458ଶୀଧର ଶତପଥୀ ପି ନୃସିଂହ ଶତପଥୀ OR/06/043/386281
ୀ /507880 23 19 459େସନ୍ହ ମୟୀ ଶତପଥି ପି ସକୁ୍ତା  ଶତପଥି XWP0809491

ପ ୁ /517881 60 19 460ବାଜ ଦାସ ପି ହାଡୁ ଦାସ OR/06/043/386284
ପ ୁ /517882 36 19 461ବିଭୁତି ଦାସ ପି ବାଜ ଦାସ XWP0009183
ପ ୁ /517883 29 19 462ବିଜୟ ଦାସ ପି ବାଜ ଦାସ XWP0347336
ପ ୁ /517884 28 19 463ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବାଜ ଦାସ XWP0347500
ୀ /517885 34 19 464ବ ନା ମ ଳ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମ ଳ XWP0468405

ପ ୁ /517886 74 19 465ଦୀନବ ୁ ଶତପଥୀ ପି ରାଜକିେଶାର ଶତପଥୀ XWP0009977
ପ ୁ /527887 68 19 466କଂେଗସ ଦାସ ପି ହାଡୁ ଦାସ JTV2305282
ପ ୁ /527888 43 19 467ରାେଜ  ଦାସ ପି କଂେଗସ ଦାସ JTV2303907
ୀ /527889 40 19 468ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ XWP0468686
ୀ /527890 32 19 469ଝିଲି ଦାସ ପି କଂେଗସ ଦାସ XWP0729145

ପ ୁ /527891 37 19 470େଲାକନାଥ ଶତପଥୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥୀ XWP0633891
ପ ୁ /537892 46 19 471ମେହ  କମୁାର ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ JTV2503910
ୀ /537893 44 19 472କମଳା ସାହୁ ସା ମେହ  କମୁାର ସାହୁ JTV2503670

ପ ୁ /547894 58 19 473ରବି  େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା OR/06/043/386295
ପ ୁ /547895 45 19 474ଛବି େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା OR/06/043/386297
ୀ /547896 43 19 475ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଛବି େବେହରା XWP0347393
ୀ /547897 42 19 476କମୁଦିୁନି େବେହରା ସା କବି େବେହରା XWP0348102

ପ ୁ /547898 40 19 477କବି େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା OR/06/043/387009
ପ ୁ /547899 38 19 478ପବିତ େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା JTV2304160
ପ ୁ /547900 24 19 479ରଜନୀକା  େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା XWP0729012
ୀ /547901 21 19 480ଭବାନୀ େବେହରା ପି ଛବି େବେହରା XWP1058338

ପ ୁ /547902 19 19 481ସତିୃରଂଜନ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP1066174
ପ ୁ /547903 32 19 482େସୗମଯ୍ ର ନ େବଉରା ପି ସକୁା  କମୁାର େବଉରା JTV2503977
ପ ୁ /547904 20 19 483େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମିଶ ପି ଊମାକା  ମିଶ XWP1104728
ୀ /547905 25 19 484ରଶିତା ମଦୁୁଲି ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0729004

ପ ୁ /557906 58 19 485ବସ  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/386300
ୀ /557907 50 19 486ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା OR/06/043/386301

ପ ୁ /557908 50 19 487ସଶୁା  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/386303
ପ ୁ /557909 27 19 488ଭାଗଯ୍ଧର େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା XWP0468744
ପ ୁ /557910 25 19 489ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା XWP0669309
ପ ୁ /557911 35 19 490ପିୟର ନ େବଉରା ପି ପେମାଦ େବଉରା JTV2504231
ପ ୁ /567912 31 19 491ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ସକୁା  ଚରଣ େବେହରା XWP0263954
ୀ /567913 73 19 492ସନୁା ଭ ସା ରାମଚ  ଭ JTV2305340
ୀ /567914 42 19 493ଜୟ ୀ ଭ ପି ରାମଚ  ଭ JTV2305035
ପ ୁ /567915 40 19 494ସେ ାଷ କମୁାର ଭ ପି ରାମଚ  ଭ JTV2303980
ୀ /577916 50 19 495ପତିମା ବରାଳ ସା ଗେତଶର ବରାଳ OR/06/043/386313
ପ ୁ /577917 50 19 496ଗଗନ ବରାଳ ପି ଅରକ୍ଷିତ ବରାଳ XWP1262005
ପ ୁ /577918 47 19 497ଅେଶାକ ବରାଳ ପି ପରିକ୍ଷିତ ବରାଳ OR/06/043/387024
ପ ୁ /577919 46 19 498ଗେଣଶ ବରାଳ ପି ଅରକ୍ଷିତ ବରାଳ OR/06/043/387031
ୀ /577920 45 19 499ରଂଜନା ବରାଳ ସା ଗଗନ ବରାଳ JTV2303899
ପ ୁ /577921 43 19 500ବିେଘନ୍ଶର ବରାଳ ପି ଅରକ୍ଷିତ ବରାଳ XWP0655969
ୀ /577922 34 19 501ସଜୁାତା ବରାଳ ସା ବିେଘନ୍ଶର ବରାଳ XWP0263863
ୀ /577923 28 19 502ମଧସିୁତା ବରାଳ ପି ଗେତଶର ବରାଳ XWP0468538
ପ ୁ /577924 25 19 503ମେନାଜ କମୁାର ବରାଳ ପି ଗେତଶର ବରାଳ XWP0669457
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ପ ୁ /577925 21 19 504ମାନସ କମୁାର ବରାଲ ପି ଗଗନ ବରାଲ XWP1058221
ୀ /577926 43 19 505ଯମନୁା ଭ ସା ରାେଜ  ଭ JTV2503316
ୀ /577927 42 19 506ନମର୍ଦା ଦାସ ସା କମଳ େଲାଚନ ଦାସ XWP0281188
ୀ /587928 41 19 507କନକଲତା ଭ ସା େବଣଧୁର ଭ JTV2503506

ପ ୁ /587929 35 19 508େହମ  କମୁାର ଭ ପି ସନାତନ ଭ JTV2504249
ପ ୁ /587930 46 19 509ଦିବାକର ମହାପାତ ପି େଗାେଲଖ ମହାପାତ XWP0348144
ପ ୁ /587931 68 19 510ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଧନୀ ସାହୁ OR/06/043/386319
ୀ /587932 44 19 511ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ମହାପାତ XWP0348193
ୀ /587933 32 19 512ଜଲି ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ XWP0009217
ୀ /587934 27 19 513ପତିମା ସାହୂ ସା ନାରାୟଣ ସାହୂ XWP1066216
ୀ /587935 63 19 514ପମିଳା ସାହୁ ସା ମାଧବ ସାହୁ OR/06/043/386318
ୀ /587936 55 19 515ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/043/386320
ୀ /587937 40 19 516ଝିଲି ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ JTV2435089

ପ ୁ /587938 38 19 517ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ JTV2304863
ପ ୁ /587939 34 19 518ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ମାଧବ ଚ  ସାହୁ XWP0009225
ୀ /597940 25 19 519ଧରିତୀ ଭ ସା ମ  ୁଭ XWP1066182

ପ ୁ /597941 83 19 520ବୀର ଭ ପି ଜୟୀ ଭ XWP0779462
ୀ /597942 75 19 521ଗନୁ ଭ ସା ବିର ଭ OR/06/043/386322
ୀ /597943 63 19 522ପମିଳା ଭ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଭ XWP0348136
ୀ /597944 63 19 523ଶଶିରି ଭ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଭ OR/06/043/386325

ପ ୁ /597945 59 19 524ଅେଶାକ ଭ ପି ଭିକାରି ଭ XWP0348128
ପ ୁ /597946 58 19 525ଅଜିତ ଭ ପି ଭିକାରୀ ଭ OR/06/043/386335
ୀ /597947 54 19 526ର  ୁଭ ସା ଅେଶାକ ଭ XWP0348110
ୀ /597948 48 19 527ସବିତା ଭ ସା ଭଜିତ ଭ OR/06/043/386336

ପ ୁ /597949 48 19 528କିେଶାର ଭ ପି ଭିକାରୀ ଭ OR/06/043/386328
ପ ୁ /597950 48 19 529ରବି  ଭ ପି ବିର ଭ OR/06/043/386329
ପ ୁ /597951 48 19 530ସବୁାସ ଭ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଭ JTV2303568
ପ ୁ /597952 46 19 531ଇଶର ଭ ପି ବୀର ଭ OR/06/043/386330
ପ ୁ /597953 45 19 532ବସ  କମୁାର ଭ ପି ବୀର ଭ OR/06/043/387050
ୀ /597954 44 19 533କବିତା ଭ ସା କିେଶାର ଭ XWP0009233
ୀ /597955 43 19 534ପଭାତୀ ଭ ସା ରବୀ  ଭ JTV2308799

ପ ୁ /597956 40 19 535ନିବାସ ଭ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଭ XWP0432336
ପ ୁ /597957 40 19 536ପକାଶ ଭ ପି ଅ ର୍ଯଯ୍ାମି ଭ JTV2303576
ପ ୁ /597958 39 19 537ପି  ୁଭ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଭ JTV2304376
ପ ୁ /597959 38 19 538ମ  ୁଭ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଭ XWP0432328
ୀ /597960 37 19 539ସସିତା ଭ ସା ସବୁାଷ ଭ XWP0432302
ୀ /597961 37 19 540ରାଜଲକ୍ଷୀ ଭ ପି ଇଶରଚ  ଭ JTV2434744
ୀ /597962 35 19 541ପି ି  ଭ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଭ XWP0348060

ପ ୁ /597963 32 19 542ଦୀପକ ଭ ପି ଅେଶାକ ଭ XWP0432310
ୀ /597964 26 19 543ରୀମା ଭ ସା ପି  ୁଭ XWP1066075
ୀ /597965 25 19 544ସବିତା ଭ ସା ପକାଶ ଭ XWP0809434
ୀ /597966 23 19 545ପିୟ ା ଭ ପି ରବୀ  ଭ XWP0919787
ୀ /597967 22 19 546ଅପିର୍ତା ଭ ପି ଅଜିତ୍ ଭ XWP0969345

ପ ୁ /597968 21 19 547ମେନାଜ ଭ ପି କିେଶାର ଭ XWP0901272
ପ ୁ /597969 33 19 548ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଝରି ସାହୁ JTV2504009
ୀ /607970 33 19 549ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା କୀ ର୍ନ ସାହୁ JTV2503530
ୀ /607971 28 19 550ଲିପିସିତା ସାହୁ ପି ଅନାଥ ଚରଣ ସାହୁ XWP0347559

ପ ୁ /607972 26 19 551ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ XWP0669077
ୀ /607973 52 19 553ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ଅନାଥ ସାହୁ OR/06/043/386340
ପ ୁ /607974 47 19 554କା ିର୍କ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/387032
ୀ /607975 43 19 555କାଦମିନୀ ସାହୁ ସା ପହାଦ ସାହୁ JTV2435170
ପ ୁ /607976 35 19 556ସେୁର  ସାହୁ ପି ଲଛମନ ସାହୁ JTV2504124
ୀ /607977 35 19 557ମାମିନା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ XWP0009258
ୀ /617978 44 19 558ଡଲି ଭ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଭ JTV2435048
ପ ୁ /617979 32 19 559ସକୁା  କମୁାର ଭ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଭ JTV2504215
ପ ୁ /617980 46 19 560ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ ପି ଦିଜବର ପଧାନ JTV2434967
ୀ /617981 38 19 561ର ନା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ XWP0347583
ପ ୁ /617982 26 19 562ରାେଜଶ ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ପଧାନ XWP0655951
ପ ୁ /617983 52 19 563େଯାେଗ  ପଧାନ ପି ଦିଜବର ପଧାନ OR/06/043/386342
ୀ /627984 47 19 564ଲତା ଭ ସା ମ ରାଜ ଭ JTV2435055
ୀ /627985 52 19 565ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା େବୖରାଗି ସାହୁ XWP0655852
ପ ୁ /627986 52 19 566ଜୁଧିଷ୍◌୍ଠୀର ସାହୂ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ OR/06/043/386349
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ୀ /627987 30 19 567େମାନରମା ସାହୂ◌ୁ ସା ଦୂରଯାଓଧନ ସାହୂ◌ୁ XWP0920017
ପ ୁ /627988 25 19 568ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ସାହୁ XWP0668947
ୀ /627989 98 19 569ଉଦ ସାହୁ ସା ଭମରବର ସାହୁ OR/06/043/386348

ପ ୁ /627990 74 19 570େଦୖତାରୀ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ OR/06/043/386343
ପ ୁ /627991 68 19 571େକୖଳାସ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ OR/06/043/386345
ୀ /627992 66 19 572ରସି ସାହୁ ସା େଦୖତାରୀ ସାହୁ OR/06/043/386344
ୀ /627993 59 19 573କା ନବାଳା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/043/386346

ପ ୁ /627994 56 19 574େବୖରାଗୀ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ OR/06/043/386347
ପ ୁ /627995 46 19 575କିେଶାର ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ OR/06/043/386350
ୀ /627996 44 19 576ସସିତା ସାହୁ ସା ଯଧିୁ ିର ସାହୁ JTV2304798

ପ ୁ /627997 44 19 577ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ OR/06/043/387055
ୀ /627998 38 19 579େସାଭାଶନିି ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ XWP0009274
ୀ /627999 38 19 580ନବଜିତା ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ JTV2304061
ୀ /628000 36 19 581ସଜୂତା ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0009266
ୀ /628001 34 19 582ସସିତା ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0557983
ୀ /638002 34 19 583ତପସିନୀ ନାୟକ ପି ଧୀେର  ନାୟକ JTV2504140
ୀ /638003 93 19 584ଲାବଣଯ୍ ସିଂହ ସା ପରୁୁେଷାତମ ସିଂହ OR/06/043/386354

ପ ୁ /638004 50 19 585ଭାଗବତ ସିଂହ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସିଂହ XWP1272731
ୀ /638005 47 19 586ଗୀତା ଳି ସିଂହ ସା ଭାଗବତ ସିଂହ XWP0009282

ପ ୁ /638006 40 19 587ଆେଲାକ କମୁାର ସିଂହ ପି େକଦାରନାଥ ସିଂହ JTV2305357
ପ ୁ /638007 38 19 588ଆଶଷି ସିଂହ ପି େକଦାରନାଥ ସିଂହ JTV2308815
ପ ୁ /638008 74 19 589େକଦାରନାଥ ସିଂ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସିଂହ OR/06/043/386351
ୀ /638009 68 19 590ନଳିନୀପଭା ସିଂହ ସା େକଦାର ନାଥ ସିଂହ OR/06/043/386352

ପ ୁ /638010 40 19 591ପବିତ ସିଂହ ପି େକଦାରନାଥ ସିଂହ OR/06/043/386355
ପ ୁ /648011 80 19 592େନତାନ  ସିଂହ ପି କହଲି ସିଂହ OR/06/043/386357
ୀ /648012 78 19 593େବ  ସିଂହ ସା େନତାନ  ସିଂହ OR/06/043/386358

ପ ୁ /648013 52 19 594ରଣଜିତ ସିଂହ ପି ନୃସିଂହ ସିଂହ XWP1273432
ୀ /648014 47 19 595କା ନବାଳା ସିଂହ ସା ରଣଜିତ୍ ସିଂହ JTV2303972

ପ ୁ /648015 52 19 596ବାଉରୀବ ୁ ସିଂହ ପି େନତାନ  ସିଂହ OR/06/043/386359
ୀ /648016 45 19 597ବୀଣାପାଣି ସିଂହ ସା ବାଉରୀବ ୁ ସିଂହ XWP0009290

ପ ୁ /648017 43 19 598ମ ରାଜ ସିଂହ ପି େନତାନ  ସିଂହ OR/06/043/386364
ପ ୁ /648018 40 19 599ଅଜିତ ସିଂହ ପି ନୃସିଂହ ସିଂହ JTV2435220
ପ ୁ /648019 36 19 600ଅନିଲ କମୁାର ସିଂହ ପି େକଦାର ନାଥ ସିଂହ XWP0348011
ପ ୁ /648020 30 19 601ସସିୁଲ୍ ପତାପ ସିଂହ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସିଂ XWP0263947
ପ ୁ /648021 28 19 602ସେରାଜ ପତାପ ସିଂହ ପି ବାଉରିବ ୁ ସିଂହ XWP0347419
ପ ୁ /648022 28 19 603ବିଶଜିତ ସିଂହ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସିଂହ XWP0347435
ୀ /648023 25 19 604ପିୟ ା ସିଂହ ସା ସସୁୀଲ ପତାପ ସିଂହ XWP1066125

ପ ୁ /648024 22 19 605ରଶ ିର ନ ସିଂ ପି ର ୀତ ସିଂ XWP1058155
ୀ /658025 43 19 606ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା JTV2503373
ୀ /658026 53 19 607ର ଲତା ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ XWP0655902
ୀ /658027 44 19 608ମଂଜୁଲତା ସାହୁ ସା ଡମରୁଧର ସାହୁ JTV2434959
ୀ /658028 42 19 609ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ JTV2305407
ୀ /658029 47 19 610ଟୁନି ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/043/386368

ପ ୁ /658030 40 19 611ଡମରୁଧର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/043/386369
ୀ /668031 76 19 612କସୁମୁ େବେହରା ସା ଦିଗମର େବେହରା OR/06/043/386371

ପ ୁ /668032 58 19 613ସକୁା  ଚରଣ େବେହରା ପି ଦିଗମର େବେହରା OR/06/043/386372
ୀ /668033 52 19 614ବାସ ି େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା OR/06/043/386373

ପ ୁ /668034 33 19 615େରଣବୁାଳା େବେହରା ପି ସକୁା  ଚରଣ େବେହରା JTV2503936
ୀ /668035 28 19 616ସସିତା େବେହରା ସା ସଂେତାଷ କମୁାର େବେହରା XWP1140268
ପ ୁ /668036 44 19 617ନେରଶ କମୁାର ନାୟକ - ବହାନ  ନାୟକ JTV2503654
ୀ /668037 44 19 618ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ନେରଶ କମୁାର ନାୟକ JTV2503662
ପ ୁ /668038 37 19 619ବିଶଜିତ୍ ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ JTV2504132
ୀ /668039 31 19 620ବିଶକା ି ନାୟକ ପି ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ନାୟକ XWP0263822
ୀ /668040 28 19 621ଶଭୁାସିନୀ ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ ନାୟକ XWP0468728
ପ ୁ /678041 66 19 622ରାମକୃ  ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପ ା OR/06/043/386375
ୀ /678042 60 19 623ହରପିୟା ପ ା ସା ରାମକୃ  ପ ା OR/06/043/386376
ୀ /688043 75 19 624ଅବଳି ସିଂହ ସା େଗାରା  ସିଂହ OR/06/043/386379
ପ ୁ /688044 54 19 625ପାଣକୃ  ସିଂହ ପି େଗୗରା  ସିଂହ OR/06/043/386380
ୀ /688045 46 19 626େଲାଚନ ସିଂହ ସା ପାଣକୃ  ସିଂ XWP0263962
ୀ /688046 30 19 627ମନିଷା ସିଂହ ପି ପାଣକୃ  ସିଂହ XWP0468512
ୀ /688047 20 19 628ପିତିସିତା ସିଂହ ପି ପାଣକୃ  ସିଂହ XWP1058148
ୀ /698048 60 19 629ସଷୁମା ଭ ସା ଲକ୍ଷଣ ଭ OR/06/043/386384
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ୀ /698049 58 19 630ପମିଳା ଭ ସା ଶତୁଘନ୍ ଭ OR/06/043/386386
ପ ୁ /698050 52 19 631ନିର ନ ଭ ପି ଭାବଗାହୀ ଭ OR/06/043/386387
ୀ /698051 45 19 632ନିହାରିକା ଭ ସା ନିରଂଜନ ଭ JTV2304103

ପ ୁ /698052 40 19 633ମାନସ ର ନ ଭ ପି ଶତୁଘନ୍ ଭ JTV2309268
ପ ୁ /698053 38 19 634ମେନାଜ କମୁାର ଭ ପି ଶତୃଘନ୍ ଭ XWP0558007
ୀ /698054 34 19 635ଅନିତା ଭ ପି ଲକ୍ଷଣ ଭ XWP0009324

ପ ୁ /708055 83 19 636ଶ ର ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386390
ପ ୁ /708056 80 19 637ମକର ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386391
ୀ /708057 66 19 638ଲତା ଖୁ ିଆ ସା ଶ ର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386393
ୀ /708058 60 19 639ଅ ନା ଖୁ ିଆ ସା ମକର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386392

ପ ୁ /708059 58 19 640ସକୁା  ଖୁ ିଆ ପି ଭାବଗାହୀ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386394
ୀ /708060 48 19 641ମିନାକ୍ଷୀ ଖୁ ିଆ ସା ସକୁା  ଖୁ ିଆ OR/06/043/386395
ୀ /708061 48 19 642ଟୁକନିୁ ଖୁ ିଆ ସା ଶଶୁା  ଖୁ ିଆ XWP0921577

ପ ୁ /708062 47 19 643ପଶା  ଖୁ ିଆ ପି ଭାବଗାହୀ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386396
ପ ୁ /708063 46 19 644େଗାବି  ଖୁ ିଆ ପି ଭାବଗାହୀ ଖୁ ିଆ OR/06/043/387036
ପ ୁ /708064 45 19 645ଅନାମ ଚରଣ ଖୁ ିଆ ପି ଶ ର ଖୁ ିଆ XWP0779470
ପ ୁ /708065 41 19 646ପେମାଦ ଖୁ ିଆ ପି ମକର ଖୁ ିଆ JTV2308864
ପ ୁ /708066 41 19 647ନିର ନ ଖୁ ିଆ ପି ଶ ର ଖୁ ିଆ JTV2304335
ପ ୁ /708067 30 19 648ସନିୁଲ ଖୁ ିଆ ପି ସକୁା  କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0348052
ପ ୁ /708068 29 19 649ଶେୁଭ ୁ ଖୁ ିଆ ପି ସକୁା  କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0348045
ୀ /708069 48 19 650ନିରୂପମା ନାୟକ ସା ଶଚୀକା  ନାୟକ JTV2503365
ୀ /708070 45 19 651ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ XWP0281212
ୀ /718071 46 19 652ର ିତା ଖୁ ିଆ ପି ପନୁାନ  ଖୁ ିଆ XWP0779488
ୀ /718072 45 19 653ଅ ଳି ରାଉତ ସା େବୖରାଗୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV2504330
ୀ /728073 64 19 654ନାବନ ଖୁ ିଆ ସା ସେୁର  ଖୁ ିଆ OR/06/043/386402

ପ ୁ /728074 29 19 655ସେ ାଷ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର  ଖୁ ିଆ XWP0347492
ପ ୁ /728075 27 19 656ସେବର୍ ଶର ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର  ଖୁ ିଆ XWP0468611
ପ ୁ /738076 48 19 657ନିର ନ ଖୁ ିଆ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/386406
ୀ /738077 46 19 658ସକୁା ି ସାହୁ ମା ତରୁଣୀ ସାହୁ JTV2503423
ୀ /748078 50 19 659ରୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା JTV2435188

ପ ୁ /748079 37 19 660ଲଳିତ ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ XWP0468546
ୀ /748080 31 19 661େରାଜାଲିନ ଦାସ ସା ଲଳିତ୍ ଦାସ XWP0669127

ପ ୁ /748081 31 19 662ପଦୀପ ପଧାନ ପି ପହାଦ ପଧାନ JTV2503308
ୀ /748082 30 19 663ପଣତି ପଧାନ ପି ପହାଦ ପଧାନ XWP0347401

ପ ୁ /748083 30 19 664ଦୀପକ କମୁାର ପଧାନ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ପଧାନ XWP0317321
ପ ୁ /748084 90 19 665ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ ପଧାନ ପି କାଳ ୀ ପଧାନ OR/06/043/386409
ୀ /748085 58 19 666ପଭାତୀ ପଧାନ ସା ପହାଦ ପଧାନ OR/06/043/386408

ପ ୁ /748086 53 19 667ପହାଦ ପଧାନ ପି କାଳ ୀ ପଧାନ OR/06/043/386407
ୀ /748087 48 19 668ଧୀରମଣି ପଧାନ ସା ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ ପଧାନ OR/06/043/386415

ପ ୁ /748088 53 19 669ସକୁା ଚରଣ ସାଇଁ ପି ନୀଳମଣି ସାଇଁ OR/06/043/386413
ୀ /748089 49 19 670ସକୁା ି ସାଇଁ ସା ସକୁା  ସାଇଁ JTV2304756
ପ ୁ /748090 48 19 671ବସ  ସାଇଁ ପି ନୀଳମଣି ସାଇଁ OR/06/043/386414
ୀ /748091 32 19 672ଇତିଶୀ ସାଇଁ ସା ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0347773
ୀ /748092 25 19 673ଶଭୁସିତା ସାଇଁ ପି ସକୁା  ଚରଣ ସାଇଁ XWP0863159
ୀ /748093 23 19 674ସସିୁତା ସାଇଁ ପି ସକୁା  ଚରଣ ସାଇଁ XWP0863142

ପ ୁ /758094 47 19 675ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/043/386418
ୀ /768095 70 19 676ର ଲତା େବଉରା ସା ବିଶନାଥ େବଉରା OR/06/043/386420

ପ ୁ /768096 50 19 677ରବୀ  େବଉରା ପି ବିଶନାଥ େବଉରା OR/06/043/386422
ପ ୁ /768097 39 19 678େଦେବ  େବଉରା ପି ବିଶନାଥ େବଉରା JTV2303634
ୀ /768098 27 19 679ସୀତାରାଣୀ େବଉରା ସା େଦେବ ର େବଉରା XWP0919555
ପ ୁ /768099 25 19 680ରାେଜଶ କମୁାର େବଉରା ପି ରବି  େବଉରା XWP0669531
ୀ /778100 55 19 681ବୀଣାପାଣି ଭ ସା େକଶବ ଚ  ଭ OR/06/043/386424
ପ ୁ /778101 38 19 682ସଂଗାମ କମୁାର ଭ ପି େକଶବ ଚ  ଭ JTV2434751
ୀ /778102 35 19 683ଶବିାନୀ ଭ ସା ସ ୟ କମୁାର ଭ XWP0263905
ୀ /778103 33 19 684େସୖାଭାଗିନୀ ଭ ସା ସଂଗାମ କମୁାର ଭ XWP0729335
ପ ୁ /778104 85 19 685ଭାବଗାହୀ ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖ ୁ ିଆ XWP0655811
ୀ /778105 32 19 686େଜଯ୍ାତିଶୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଭ XWP0562793
ପ ୁ /788106 63 19 687ଗରୁୁଚରଣ ଭ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଭ XWP0009332
ୀ /788107 57 19 688େଲାଭା ଭ ସା ଗରୁୁଚରଣ ଭ OR/06/043/386432
ୀ /788108 38 19 689ଗାୟତୀ ଭ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ XWP0656017
ପ ୁ /788109 31 19 690ଚ ନ ଭ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଭ XWP0263970
ୀ /788110 26 19 691ନ ିନି ଭ୍ ସା ବିଶଜିତ ଭ୍ XWP0809525
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ପ ୁ /788111 41 19 692ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ XWP0655993
ପ ୁ /798112 52 19 693ମାଧବ େବେହରା ପି ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା XWP0669408
ୀ /798113 47 19 694ନଳିନୀ େବେହରା ସା ମାଧବ େବେହରା XWP0669390
ୀ /798114 71 19 695ଫଲୁ ଭ ସା େନତାନ  ଭ OR/06/043/386435

ପ ୁ /798115 42 19 696ର ିତ୍ ଭ ପି େନତାନ  ଭ XWP0669317
ପ ୁ /798116 39 19 697ତୀନାଥ ଭ ପି େନତାନ  ଭ JTV2304913
ୀ /798117 35 19 698େଗଲ୍ହା ଭ ସା ତିନାଥ ଭ XWP0921478
ୀ /798118 34 19 699ସଂଯକୁ୍ତା ଭ ସା ର ିତ ଭ XWP0347468

ପ ୁ /808119 74 19 700ଲଛମନ ଭ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଭ OR/06/043/386442
ୀ /808120 65 19 701ଲକ୍ଷୀ ଭ ସା ନରି ଭ OR/06/043/386438
ୀ /808121 61 19 702େଲାଚନା ଭ ସା ଲଛମନ ଭ OR/06/043/386443

ପ ୁ /808122 46 19 703ନିର ନ ଭ ପି ନରି ଭ XWP1272707
ପ ୁ /808123 41 19 704ଭଜମନ ଭ ପି ନରି ଭ XWP0009340
ପ ୁ /808124 40 19 705ପଶା  ଭ ପି ଲଛମନ ଭ JTV2341345
ୀ /808125 35 19 706ସେୁଲାଚନା ଭ ସା ନିର ନ ଭ XWP0263855
ୀ /808126 35 19 707ପଜୂା ଭ ସା ପଶା  ଭ JTV2435196
ୀ /818127 19 19 708ଇତିଶୀ େବଉରା ସା ପବିତ େମାହନ େବଉରା XWP1168640

ପ ୁ /818128 46 19 709ସୟୁର୍ମଣି ଭ ପି ବଳରାମ ଭ XWP0009365
ୀ /818129 81 19 710ବୁ ି ଭ ସା ବଳରାମ ଭ JTV2341444
ୀ /818130 43 19 711ସତଯ୍ଭାମା ଭ ସା ସ ିତାନ  ଭ JTV2341469
ୀ /818131 41 19 712କିରଣ ଭ ପି ବଳରାମ ଭ JTV2435030

ପ ୁ /818132 40 19 713ର ନ ଭ ପି ବଳରାମ ଭ JTV2341477
ୀ /818133 39 19 714ଉମିର୍ଳା ଭ ସା କିରଣ ଭ XWP0468637
ୀ /818134 37 19 715ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଭ ସା ର ନ ଭ XWP0655886

ପ ୁ /818135 29 19 716ସନିୁଲ ଭ ପି ବିଚିତାନ  ଭ XWP0347344
ପ ୁ /818136 24 19 717ସନାତନ ଭ ପି ବିଚିତ ଭ XWP0729285
ପ ୁ /818137 55 19 718ସଚିତାନ  ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ XWP0009357
ପ ୁ /828138 35 19 720ଅନ  ଭ ପି କରୁଣାକର ଭ JTV2503415
ପ ୁ /828139 29 19 721େଗାଲଖ ଚ  ଦାସ ପି କଂେଗସ ଦାସ XWP0571984
ପ ୁ /838140 66 19 722ମସାରା ବି ାଣି ପି ମ ୁଳୁ ବି ାଣି XWP0919944
ପ ୁ /838141 56 19 723ଜଗବ ୁ ଶତପଥୀ ପି ଯତୀ ନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/386459
ପ ୁ /838142 30 19 724ବିେଜଶ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବଜବ ୁ ଶତପଥୀ XWP0317222
ପ ୁ /838143 23 19 725ଶେୁଭ ୂ କମୁାର ସତପଥି ପି କପୃାସିଂଧ ୁସତପଥି XWP0809418
ପ ୁ /838144 22 19 726ରାେଜଶ ସତପଥି ପି ଜଗବ ୁ ସତପଥି XWP1058239
ପ ୁ /838145 83 19 727ଯତୀ ନାଥ ଶତପଥୀ ପି ପଦନାଭ ଶତପଥୀ OR/06/043/386456
ୀ /838146 76 19 728କମଳା ଶତପଥୀ ସା ଯତୀ  ଶତପଥୀ OR/06/043/386457

ପ ୁ /838147 60 19 729ବଜବ ୁ ଶତପଥୀ ପି ଯତୀ ନାଥ ଶତପଥୀ JTV2557759
ୀ /838148 52 19 730ବ ିତା ଶତପଥୀ ସା ବଜବ ୁ ଶତପଥୀ OR/06/043/386461

ପ ୁ /838149 51 19 731କପୃାସି ୁ ଶତପଥୀ ପି ଯତୀ ନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/386460
ୀ /838150 50 19 732ମେନାରମା ଶତପଥୀ ସା ଜଗବେନଧ ୁଶତପଥୀ XWP0009399
ୀ /838151 45 19 733ଆରତୀ ଶତପଥୀ ପି କପୃାଷି ୁ ଶତପଥୀ JTV2309235
ପ ୁ /838152 23 19 734େଦାବାଶଷି ଶତପଥୀ ପି ଜଗବ ୁ ଶତପଥୀ XWP0809426
ୀ /848153 39 19 735ମୀରା ମହା ୀ ସା ସଦାସିବ ମହା ୀ XWP0633883
ୀ /848154 54 19 736ସଜୁାତା ଶତପଥୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0655860
ୀ /848155 52 19 737ଇ ିରା ଶତପଥୀ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0115493

ପ ୁ /848156 28 19 738ସଜିୁତ ଶତପଥୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0655878
ପ ୁ /848157 26 19 739ସମିୁତ ଶତପଥୀ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0655837
ପ ୁ /848158 50 19 740ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି େକଦାରନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/000386
ପ ୁ /848159 88 19 741େକଦାରନାଥ ଶତପଥୀ ପି ପିତାମର ଶତପଥୀ OR/06/043/386463
ପ ୁ /848160 48 19 742ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି େକଦାରନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/386467
ୀ /858161 43 19 743ର  ୁନାୟକ ସା ଗେଣଷ ନାୟକ XWP0009480
ୀ /858162 40 19 744େବୖଜୟ ୀମାଳା ପ ା ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ଶତପଥୀ XWP0729194
ପ ୁ /858163 41 19 745ଶ  ୁପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଦୀନବ ୁ ଶତପଥୀ XWP0432286
ୀ /858164 30 19 746ଜୟସିତା ଶତପଥୀ ସା େଦବୀପସାଦ ଶତପଥୀ XWP0468736
ପ ୁ /858165 88 19 747ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ ପି ପଦଲାଭ ଶତପଥୀ OR/06/043/386470
ୀ /858166 59 19 748ମ ଳୁା ଶତପଥି ସା ଦୀନବ ୁ ଶତପଥି XWP0009449
ୀ /858167 50 19 749କି ିର୍ମୟୀ ଶତପଥୀ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶତପଥୀ XWP0009464
ପ ୁ /858168 46 19 750େଦବୀ ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଦୀନବ ୁ ଶତପଥୀ XWP0009472
ପ ୁ /858169 44 19 751ଶକି୍ତପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଦୀନବ ୁ ଶତପଥୀ XWP0009456
ପ ୁ /858170 44 19 752ଚି ରଂଜନ ଶତପଥୀ ପି ସେୁର  ଶତପଥୀ XWP0009407
ପ ୁ /858171 43 19 753େଶଷଦବ ଶତପଥୀ ପି ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ JTV2435311
ୀ /858172 40 19 754ସବିତା ଶତପଥି ସା ଲେକ୍ଷଶର ଶତପଥି XWP0009423
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ୀ /858173 37 19 755ସଶିତା ଶତପଥି ସା େଶଷେଦବ ଶତପଥି XWP0009431
ୀ /858174 37 19 756ଚିନୟୀ ରାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ଚିତରଂଜନ ଶତପଥୀ XWP0009415
ୀ /858175 94 19 757ତିେଳାତମା ଶତପଥୀ ସା ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/386471

ପ ୁ /858176 47 19 758ଲେକ୍ଷଶର ଶତପଥୀ ପି ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/386473
ୀ /868177 28 19 759େମାନାଲିସା େଦଓ ନ ସା ବିଶଜିତ୍ ନ XWP1140490
ୀ /868178 62 19 760ପତିମା େଦବୀ ସା ଅମିୟ ଚ  ଶତପଥି XWP0348243

ପ ୁ /868179 50 19 761ଅନିରୁ  ମିଶ ପି ବଳରାମ ମିଶ XWP0468710
ପ ୁ /868180 25 19 762ଅମିତ କମୁାର ମିଶ ପି ଅନିରୁ  ମିଶ XWP0669523
ପ ୁ /868181 36 19 763ବିଶଜିତ୍ ନ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ନ XWP1143643
ୀ /868182 48 19 764ଅ ର୍ନା ପଧାନ ସା ଅେଲଖ ଚ  ପଧାନ JTV2503688
ୀ /868183 34 19 765ମିନତୀ ପଧାନ ପି ଚ ମଣି ପଧାନ JTV2503472
ୀ /868184 36 19 766ପଜୁା ରାଜ ପି ବିନାୟକ ନ XWP1142819
ୀ /868185 42 19 767ମମତା ଶତପଥି ସା େଗାପାଳ ଶତପଥି XWP0432344
ୀ /868186 28 19 768କରିସା ଶତପଥୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଶତପଥୀ XWP0562819

ପ ୁ /868187 28 19 769ପେରଶ କମୁାର ଶତପତି ପି ସାଗର ଚ  ଶତପତି XWP0655910
ୀ /868188 25 19 770ମନିଷା ଶତପଥି ପି େଗାପାଳ ଚ  ଶତପଥି XWP0668988
ୀ /868189 24 19 771ଶଭୁା ୀ ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0729251

ପ ୁ /868190 39 19 772ରାେକଶ ଶତପଥୀ ପି ଅମିୟ ଚ  ଶତପଥୀ XWP0348250
ପ ୁ /868191 62 19 773ସାବର ଶତପଥୀ ପି ମାଧବାନ  ଶତପଥୀ OR/06/043/386477
ପ ୁ /868192 58 19 774ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ମାଧବାନ  ଶତପଥୀ OR/06/043/386481
ପ ୁ /868193 55 19 775େଗାପାଳ ଶତପଥୀ ପି ମାଧବାନ  ଶତପଥୀ OR/06/043/386483
ୀ /868194 55 19 776ମିନତୀ ଶତପଥୀ ସା ସାଗର ଶତପଥୀ OR/06/043/386480
ୀ /868195 51 19 777କଲଯ୍ାଣି ଶତପଥି ସା ନାରାୟଣ ଶତପଥି XWP0009498
ୀ /878196 28 19 778େସାନାଲୀନ ପଢ଼ୀ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ସତପଥୀ XWP1066158

ପ ୁ /878197 26 19 779କାଶନିାଥ ଶତପତି ପି ଲ ମନ ଶତପତି XWP0655928
ପ ୁ /878198 72 19 780ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥୀ ପି ବାଜ ଶତପଥୀ OR/06/043/386484
ୀ /878199 62 19 781ପମିଳା ଶତପଥୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥୀ OR/06/043/386485

ପ ୁ /878200 56 19 782ଲଛମନ ଶତପଥୀ ପି ବାଜ ଶତପଥୀ OR/06/043/386486
ୀ /878201 50 19 783ଅନୁପମା ଶତପଥୀ ସା ଲଛମନ ଶତପଥୀ OR/06/043/386488

ପ ୁ /878202 48 19 784ଘନଶଯ୍ାମ ଶତପଥୀ ପି ବାଜ ଶତପଥୀ OR/06/043/386489
ପ ୁ /878203 45 19 785େସାମନାଥ ଶତପଥୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଶତପଥୀ OR/06/043/386490
ପ ୁ /878204 37 19 786େଲାକନାଥ ଶତପଥି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥି JTV2434926
ୀ /878205 34 19 787ବିଣାପାଣି ଶତପଥି ସା େସାମନାଥ ଶତପଥି XWP0347807

ପ ୁ /878206 29 19 788ବିଶନାଥ ଶତପଥି ପି ଲଛମନ ଶତପଥି XWP0347286
ୀ /888207 43 19 789ଲିଜା ଖ ୁ ିଆ ସା ମେହ  ଖ ୁ ିଆ JTV2503993
ୀ /888208 42 19 790ଚ ା ରାଓ ମା ସରୁୁ ରାଓ JTV2504272

ପ ୁ /888209 49 19 791ମେହଶର ଶତପଥୀ ପି ବାଇଧର ଶତପଥୀ OR/06/043/386493
ପ ୁ /898210 41 19 792ପଭୁ ପସାଦ ସାହୁ ପି ପସନନ୍ ସାହୁ JTV1612514
ୀ /898211 34 19 793ସିପା ସାହୂ ସା ପଭୁ ପସାଦ ସାହୁ XWP1104785

ପ ୁ /898212 70 19 794ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ XWP1066877
ୀ /898213 55 19 795ମ ଶୁୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  ସାହୁ XWP1066950
ୀ /908214 90 19 796ସକୁଲତା େବୱା ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/387021
ୀ /908215 58 19 797କନକଲତା ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ JTV2341378
ୀ /908216 53 19 798ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ପେବାଧ ସାହୁ OR/06/043/386502
ୀ /908217 50 19 799ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ JTV2341394
ୀ /908218 48 19 800ଅନସୟୂା ସାହୁ ସା ମେନାରଂଜନ ସାହୁ JTV2341386

ପ ୁ /908219 44 19 801ମେନାେମାହନ ସାହୁ ପି ନକଳୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0468579
ପ ୁ /908220 34 19 802ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ JTV2434769
ୀ /908221 33 19 803ଅ ର୍ନା ସାହୁ ସା ମନେମାହନ ସାହୁ XWP0562835
ପ ୁ /908222 26 19 804େସୗେମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0655944
ପ ୁ /908223 24 19 805ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ପେବାଧ କମୁାର ସାହୁ XWP0729384
ୀ /908224 23 19 806ସସୀତା ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହ XWP1006659
ୀ /908225 23 19 807େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୂ XWP0994822
ୀ /908226 19 19 808େସାନାଲୀ ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ XWP1104892
ପ ୁ /908227 73 19 809ପଶା  ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/038699
ୀ /908228 68 19 810କନକଲତା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ OR/06/043/386500
ପ ୁ /908229 63 19 811ପେବାଧ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/386501
ପ ୁ /908230 57 19 812ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/386504
ପ ୁ /918231 49 19 814ସଶୁା  େବଉରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବଉରା XWP0317255
ୀ /918232 43 19 815େଶାଭାରାଣୀ େବଉରା ସା ସଶୁା  େବଉରା XWP0281170
ପ ୁ /918233 31 19 816ପିତି ର ନ େବଉରା ପି ପେମାଦ େବଉରା XWP0572115
ପ ୁ /918234 30 19 817ସ ୟ ର ନ େବଉରା ପି ସକୁା  େବଉରା XWP0317206
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ୀ /918235 21 19 818ସୟଂଶୀ େବଉରା ପି ସସୁା  େବଉରା XWP1058130
ପ ୁ /928236 60 19 819ପେମାଦ େବଉରା ପି ଧୁବଚରଣ େବଉରା OR/06/043/386516
ୀ /928237 48 19 820ବିଳାସୀ େବଉରା ସା ପେମାଦ େବଉରା OR/06/043/386517

ପ ୁ /928238 35 19 821ପିୟ ରଂଜନ େବଉରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବଉରା XWP0009548
ୀ /928239 30 19 822ରୁବିନା େବଉରା ସା ପିୟର ନ େବଉରା XWP0572032

ପ ୁ /938240 83 19 823େଭାବନି ଭ ପି ସତଯ୍ପିୟ ଭ OR/06/043/386521
ପ ୁ /938241 53 19 824ର ନ ଭ ପି େଭାବନି ଭ XWP0347260
ୀ /938242 48 19 825ସକୁା ି ଭ ସା ର ନ ଭ OR/06/043/387052

ପ ୁ /938243 46 19 826ବିଦଯ୍ତୁ ଭ ପି େଭାବନି ଭ OR/06/043/386526
ୀ /938244 40 19 827ସ ର୍ପଭା ଭ ସା ବିଦଯ୍ତୁ ଭ JTV2435154

ପ ୁ /938245 25 19 828ସନିୁଲ କମୁାର ଭ ପି ର ନ ଭ XWP0668962
ପ ୁ /948246 83 19 829ଗ ବର୍  ଭ ପି ମଦନ ଭ OR/06/043/386527
ପ ୁ /948247 52 19 830ବସ  କମୁାର ଭ ପି ଗ ବର୍  ଭ OR/06/043/386531
ୀ /948248 39 19 831ଆରତୀ ଭ ସା ବସ  ଭ JTV2435147

ପ ୁ /948249 33 19 832ଆଶଷି କମୁାର ଭ ପି ଶରତ ଚ  ଭ XWP0263897
ପ ୁ /958250 79 19 833ରାମଚ  ଭ ପି ଜଗତ ଭ JTV2304475
ପ ୁ /958251 36 19 834ପକାଶ କମୁାର ଭ ପି ରାମଚ  ଭ JTV2434736
ପ ୁ /968252 80 19 835ମ ୁଳି ଭ ପି ବାସ ୁଭ OR/06/043/386535
ପ ୁ /968253 44 19 836ରାେଜ  ଭ ପି ମଂଗଳିୁ ଭ OR/06/043/386537
ପ ୁ /968254 42 19 837ବିଜୟ କମୁାର ଭ ପି ମଂଗଳିୁ ଭ JTV2308914
ପ ୁ /968255 38 19 838ଅଜୟକମୁାର ଭ ପି ମଂଗଳିୁ ଭ JTV2435261
ୀ /968256 31 19 839ଅନିତା ଭ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଭ XWP0729301

ପ ୁ /978257 65 19 840ଅନାମ ଭ ପି ନେରାତମ ଭ OR/06/043/386540
ପ ୁ /978258 60 19 841ସନାତନ ଭ ପି ନେରାତମ ଭ OR/06/043/386541
ପ ୁ /978259 56 19 842ଅଭିମନଯ୍ ୁଭ ପି ନେରାତମ ଭ OR/06/043/386543
ୀ /978260 56 19 843ଚାରୁଲତା ଭ ସା ସନାତନ ଭ OR/06/043/386542
ୀ /978261 52 19 844ମୀତା ଭ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଭ JTV2304665

ପ ୁ /978262 50 19 845େବଣଧୁର ଭ ପି ନେରାତମ ଭ OR/06/043/386544
ୀ /978263 31 19 846ଉମିର୍ଳା ଭ ପି ସନାତନ ଭ XWP0468520

ପ ୁ /978264 29 19 847ବାବୁନି ଭ ପି ସନାତନ ଭ XWP0347245
ୀ /988265 53 19 848େରବା ସାହୁ ସା ଝରି ସାହୁ OR/06/043/386546

ପ ୁ /988266 29 19 849ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଝରି ସାହୁ XWP0348268
ୀ /988267 23 19 850ଇପସୀତା ସାହୁ ପି ଝରି ସାହୁ XWP0809608
ୀ /998268 22 19 851କାଜଲ ଭ ପି ବଂସୀଧର ଭ XWP1058106

ପ ୁ /998269 43 19 852ସ ିବ କମୁାର େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା JTV2435287
ୀ /998270 41 19 853ସଜୁାତା େଜନା ସା ସ ିବ କମୁାର େଜନା XWP0348151
ୀ /998271 22 19 854ଅମିତା େଜନା ପି ଅଭୟକମୁାର େଜନା XWP0920488

ପ ୁ /998272 22 19 855ତୁଷାର େଜନା ପି ତପନ କମୁାର େଜନା XWP1104835
ପ ୁ /998273 21 19 856ଅାଶେୁତାଷ େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0920074
ୀ /998274 19 19 857ତାଣୀଶା େଜନା ପି ତପନ କମୁାର ମିଶା XWP1104819

ପ ୁ /998275 57 19 858ସଦାଶବି ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/387033
ପ ୁ /998276 47 19 859କୀ ର୍ନ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ XWP1066943
ପ ୁ /998277 40 19 860ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଲଛମନ ସାହୁ JTV1933639
ପ ୁ /998278 40 19 861ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ଲଛମନ ସାହୁ JTV2557684
ପ ୁ /998279 37 19 862ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ଲଛମନ ସାହୁ JTV2305308
ୀ /998280 36 19 863ରଶିତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0468488
ୀ /998281 34 19 864ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ XWP0729319
ୀ /998282 31 19 865ସବିତା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ XWP0729327

ପ ୁ /998283 30 19 866ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ ମନ ସାହୁ XWP0115501
ପ ୁ /998284 28 19 867ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ XWP0347948
ପ ୁ /998285 27 19 868ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାଶବି ସାହୁ XWP0468777
ୀ /998286 22 19 869ସମୀକ୍ଷା ସାହୂ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୂ XWP1066190
ପ ୁ /998287 70 19 870ଲଛମନ ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ସାହୁ OR/06/043/386551
ୀ /998288 65 19 871ସାରିଆ ସାହୁ ସା ଲଛମନ ସାହୁ OR/06/043/386552
ପ ୁ /998289 53 19 872ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/386553
ୀ /998290 47 19 873ମମତା ସାହୁ ସା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/06/043/387053
ପ ୁ /998291 47 19 874ପହାଦ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/386554
ୀ /998292 46 19 875ଅ ଳି ସାହୁ ସା ସଦାଶବି ସାହୁ XWP0009563
ପ ୁ /998293 41 19 876ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଲଛମନ ସାହୁ OR/06/043/386556
ୀ /998294 23 19 877ସୂତିେରଖା ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ XWP0809590
ପ ୁ /1008295 83 19 878ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଭ ପି ପ  ୁଭ OR/06/043/386557
ୀ /1008296 63 19 879ଗମୁାନୀ ଭ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଭ OR/06/043/386560
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ପ ୁ /1008297 50 19 880ପରୂନ ଚଂଦ ଭ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଭ  ଉମିର୍ଳା ଭ OR/06/043/386562
ପ ୁ /1008298 50 19 881ଦାେମାଦର ଭ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଭ XWP1112986
ପ ୁ /1008299 46 19 882ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଭ ପି ପ  ୁଭ OR/06/043/386559
ୀ /1008300 45 19 883ପଭାତୀ ଭ ସା ଦାେମାଦର ଭ JTV2304426

ପ ୁ /1008301 43 19 884ଲକ୍ଷଣ ଭ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଭ JTV2305019
ପ ୁ /1008302 38 19 885ସମୁ  କମୁାର ଭ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ଭ JTV2308930
ୀ /1008303 35 19 886ମାନୁ ଭ ସା ଲକ୍ଷଣ ଭ XWP0347641

ପ ୁ /1008304 44 19 887ଭାଗଯ୍ଧର ପରିଡା ପି ଉ ମ ପରିଡା XWP0468413
ୀ /1008305 34 19 888ସେରାଜିନି ପରିଡା ସା ଭାଗଯ୍ଧର ପରିଡା XWP0572081

ପ ୁ /1018306 53 19 889ଲି ରାଜ ଭ ପି ଧୁବଚରଣ ଭ OR/06/043/386567
ୀ /1018307 52 19 890ରଂଜୁଲତା ଭ ସା ଲି ରାଜ ଭ JTV2305209

ପ ୁ /1018308 51 19 891ବଂଶୀଧର ଭ ପି ଧୁବଚରଣ ଭ OR/06/043/386568
ପ ୁ /1018309 48 19 892ମ ରାଜ ଭ ପି ଧୁବଚରଣ ଭ XWP0009589
ୀ /1018310 48 19 893ବନଜା ଭ ସା ବଂଶୀଧର ଭ JTV2304442

ପ ୁ /1018311 43 19 894େଦବରାଜ ଭ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଭ JTV2305191
ୀ /1018312 40 19 895ଯେଶାଦା ଭ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଭ JTV2305217
ୀ /1018313 32 19 896ବନଲତା ଭ ସା େଦବରାଜ ଭ XWP0347781

ପ ୁ /1018314 43 19 897ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ବଜ କିେଶାର ଦାଶ JTV2503829
ପ ୁ /1018315 38 19 898ଅନିଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ବଜ କିେଶାର ଦାଶ XWP0348276
ୀ /1018316 77 19 899ବଲୀ େଦଇ ସା ଧୁବଚରଣ ଭ OR/06/043/386565

ପ ୁ /1028317 65 19 900ଧୀେର  ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ XWP1066901
ୀ /1028318 60 19 901ର ିତା ନାୟକ ସା ଧୀେର  ନାୟକ XWP1066927

ପ ୁ /1028319 58 19 902ରବୀ  ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ OR/06/043/386573
ପ ୁ /1028320 52 19 903େଦେବ  ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ OR/06/043/386575
ୀ /1028321 51 19 904ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ରବୀ  ନାୟକ JTV2309250
ୀ /1028322 44 19 905ରିନୁବାଳା ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ JTV2309243

ପ ୁ /1028323 30 19 906ଜତିନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧୀେର  ନାୟକ XWP0328435
ୀ /1028324 27 19 907ନିେବଦିତା ନାୟକ ପି ରବୀ  ନାୟକ XWP0468504

ପ ୁ /1028325 24 19 908ଆଶଷି କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ XWP0729376
ପ ୁ /1038326 43 19 909ଆେଲାକ ଭଟ ପି ଗ ବର୍  ଭଟ XWP0009597
ପ ୁ /1038327 70 19 910ନୀଳମଣି ଭ ପି ଭମର ଭ OR/06/043/386576
ପ ୁ /1038328 34 19 911ଉେମଶ ଭ ପି ନୀଳମଣି ଭ JTV2504165
ପ ୁ /1038329 29 19 912େସାେମସ ଭ ପି ନିଳମଣି ଭ XWP0347278
ୀ /1048330 88 19 913ନିଶାମଣି ଭ ସା ବୃ ାବନ ଭ OR/06/043/386579

ପ ୁ /1048331 52 19 914କୃ ଚ  ଭ ପି ବୃ ାବନ ଭ OR/06/043/386580
ୀ /1048332 42 19 915ଅହଲଯ୍ା ଭ ସା କୃ ଚ  ଭ JTV2341485
ୀ /1058333 25 19 916ପିୟ ା ପଧାନ ପି ଗେତଶର ପଧାନ XWP0863183
ୀ /1058334 22 19 917ଜ୍ଞାନ ର ନ ପଧାନ ପି ଗେତଶର ପଧାନ XWP1058320

ପ ୁ /1058335 80 19 918େଧାଇ ପଧାନ ପି ଆନ  ପଧାନ OR/06/043/386582
ୀ /1058336 53 19 919ମାନିନୀ ପଧାନ ସା ଗେତଶର ପଧାନ JTV2308922
ୀ /1068337 75 19 920େପମଲତା େଜନା ସା ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/386590
ପ ୁ /1068338 55 19 921ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/386591
ପ ୁ /1068339 49 19 922ନାରାୟଣ ପସାଦ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/386592
ପ ୁ /1068340 40 19 923େଲାକନାଥ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା JTV2303659
ୀ /1068341 22 19 924ପତଯ୍◌ୁୁଷ। େଜନା ପି ପସନନ୍   କମୁାର େଜନା XWP1058197

ପ ୁ /1068342 39 19 925ବବିନା ପଧାନ ପି ପହାଲାଦ ପଧାନ XWP0776617
ୀ /1068343 34 19 926ସ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ବବିନ ପଧାନ XWP0729236

ପ ୁ /1068344 60 19 927ପହଲାଦ ପଧାନ ପି େକଳୁ ପଧାନ OR/06/043/386587
ୀ /1068345 58 19 928େରବତୀ ପଧାନ ସା ପହଲାଦ ପଧାନ OR/06/043/386588
ପ ୁ /1068346 40 19 929ଦିବଯ୍ସିଂହ ପଧାନ ପି ପହଲାଦ ପଧାନ JTV2304269
ପ ୁ /1078347 39 19 930ପଭାତ କମୁାର େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା JTV2304186
ୀ /1078348 37 19 931ବନିତା େଜନା ସା ପଭାତ କମୁାର େଜନା XWP0317131
ପ ୁ /1088349 58 19 932ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ଗ ବର୍  ନାୟକ OR/06/043/386598
ପ ୁ /1088350 52 19 933ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ଗ ବର୍  ନାୟକ OR/06/043/386600
ପ ୁ /1088351 25 19 934ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ XWP0729350
ପ ୁ /1088352 23 19 935ପଦୀପ ନାୟକ ପି ଫଲୁ ନାୟକ XWP0809541
ୀ /1098353 80 19 936ତୁଳସୀ ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ OR/06/043/386605
ପ ୁ /1098354 69 19 937ଅଜୟ ନାୟକ ପି ସଶୁୀଲ ନାୟକ OR/06/043/386602
ପ ୁ /1098355 58 19 938ରବୀ  ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ OR/06/043/386606
ୀ /1098356 57 19 939ପମିଳା ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ XWP0263780
ପ ୁ /1098357 49 19 940ବୃ ାବନ ନାୟକ ପି ସଶୁୀଲ ନାୟକ OR/06/043/386609
ୀ /1098358 48 19 941େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ସା ଦୀନବ ୁ ନାୟକ JTV2341311
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ୀ /1098359 45 19 942ମିନତୀ ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ JTV2341303
ୀ /1098360 45 19 943କିରଣବାଳା ନାୟକ ସା ରବୀ  ନାୟକ XWP0779496

ପ ୁ /1098361 30 19 944ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ ପି ଅଜୟ ନାୟକ XWP0263798
ପ ୁ /1098362 25 19 945ଦୟାନିଧି ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ XWP0669002
ୀ /1098363 21 19 946ପିୟଦସ ିର୍ନି ନାୟକ ପି ଦୀନବଂଧ ୁନାୟକ XWP1005651
ୀ /1098364 19 19 947ସସିତା ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ XWP1143809

ପ ୁ /1108365 81 19 948ସଧୁୀର ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386611
ୀ /1108366 69 19 949ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ସା ସଧୁୀର ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386612

ପ ୁ /1108367 55 19 950େଲାକନାଥ ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386613
ପ ୁ /1108368 53 19 951ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣି ନାୟକ XWP0468660
ୀ /1108369 52 19 952କ ନା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/043/387042
ୀ /1108370 52 19 953ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ XWP0669754

ପ ୁ /1108371 50 19 954ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386615
ପ ୁ /1108372 44 19 955ଲଳିେତ ୁ ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ଚ  ନାୟକ OR/06/043/386616
ପ ୁ /1108373 43 19 956ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧୁବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0348169
ୀ /1108374 41 19 957ମିରା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV2434819

ପ ୁ /1108375 25 19 958ତାରାପସାଦ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ XWP0669358
ପ ୁ /1118376 65 19 959ପହାଦ ନାୟକ ପି ରମାକା  ନାୟକ OR/06/043/386619
ପ ୁ /1118377 60 19 960େପମାନ  ନାୟକ ପି ରମାକା  ନାୟକ OR/06/043/386621
ୀ /1118378 58 19 961ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ପହାଦ ନାୟକ OR/06/043/386620
ୀ /1118379 51 19 962ପମିଳା ନାୟକ ସା େପମାନ  ନାୟକ OR/06/043/386623
ୀ /1118380 51 19 963ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ JTV2503290
ୀ /1118381 50 19 964ରଶିତା ନାୟକ ସା ସ ିଦାନ  ନାୟକ XWP0669739

ପ ୁ /1118382 49 19 965ସଚିଦାନ  ନାୟକ ପି ରମାକାତ  ନାୟକ OR/06/043/386622
ପ ୁ /1118383 42 19 966ରାମାନ  ନାୟକ ପି ରମାକା  ନାୟକ JTV2304210
ପ ୁ /1118384 36 19 967ପଲୁକ କମୁାର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ JTV2434728
ପ ୁ /1118385 28 19 968ଆେଲାକ କମୁାର ନାୟକ ପି େପମାନ  ନାୟକ XWP0347690
ୀ /1118386 23 19 969ଦିବଯ୍ଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ପି େପମାନ  ନାୟକ XWP0809616
ୀ /1128387 22 19 970ସୀମା ବାରିକ ସା ସଂେତାଷ ବାରିକ XWP1168657
ୀ /1128388 44 19 971ପଣତୀ ମହାପାତ ସା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ JTV2557726
ୀ /1128389 83 19 972ବିଳାସିନୀ ନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ OR/06/043/386626

ପ ୁ /1128390 70 19 973ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ଦିଗମର ନାୟକ OR/06/043/386627
ପ ୁ /1128391 59 19 974ରଜନୀକା  ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ OR/06/043/386629
ୀ /1128392 53 19 975ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ରଜନୀକା  ନାୟକ OR/06/043/386630
ୀ /1128393 53 19 976ନିହାରିକା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/043/386628

ପ ୁ /1128394 48 19 977ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ OR/06/043/386633
ପ ୁ /1128395 28 19 978ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଜନୀକା  ନାୟକ XWP0347658
ୀ /1138396 77 19 979କାଦମିନୀ ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ OR/06/043/386636

ପ ୁ /1138397 53 19 980ପଶା  ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ OR/06/043/386637
ପ ୁ /1138398 52 19 981ପଦୀପ ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ OR/06/043/386639
ପ ୁ /1138399 48 19 982ପତାପ ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ OR/06/043/386641
ପ ୁ /1148400 60 19 983ରାଜକିେଶାର ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ OR/06/043/386644
ପ ୁ /1148401 56 19 984ବଜକିେଶାର ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ OR/06/043/386646
ପ ୁ /1148402 55 19 985ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ OR/06/043/386648
ୀ /1148403 53 19 986ଆରତୀ ନାୟକ ସା ରାଜକିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/387012

ପ ୁ /1148404 50 19 987ବିର ନିାରାୟଣ ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ OR/06/043/386649
ୀ /1148405 46 19 988ଅ ଳି ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ତୁ୍ କମୁାର ନାୟକ JTV2503647

ପ ୁ /1148406 31 19 989ରଜତ ରଶି ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ XWP0317289
ୀ /1148407 26 19 990ଅ ିର୍ତା ନାୟକ ପି ବଜ କିେଶାର ନାୟକ XWP0656009
ୀ /1158408 83 19 991ସେୁଲାଚନା ପରିଡା ସା ଲ ଣ ପରିଡା OR/06/043/387001
ୀ /1158409 80 19 992ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା ରୂପ ପରିଡା OR/06/043/386652
ୀ /1158410 42 19 993ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପରିଡା ସା ଅନାମ ପରିଡା XWP0729087
ପ ୁ /1158411 41 19 994ଅନାମ ପରିଡା ପି ରୂପ ପରିଡା JTV2304459
ପ ୁ /1168412 61 19 995େଗାେଲଖ ପରିଡା ପି ବିେନାଦ ପରିଡା OR/06/043/386656
ୀ /1168413 55 19 996େଶାଭା ପରିଡା ସା େଗାେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/386657
ପ ୁ /1168414 55 19 997ରଣଜିତ ପରିଡା ପି ବିେନାଦ ପରିଡା OR/06/043/386658
ୀ /1168415 48 19 998କନକ ପରିଡା ସା ରଣଜିତ ପରିଡା JTV2309136
ପ ୁ /1168416 47 19 999ପଫଲୁ ପରିଡା ପି ବିେନାଦ ପରିଡା JTV2304905
ପ ୁ /1168417 30 19 1000ସି ାଥର୍  ପରିଡା ପି େଗାେଲଖ ପରିଡା XWP0317313
ପ ୁ /1168418 25 19 1001ନିର ନ ପରିଡା ପି ର ିତ ପରିଡା XWP0669010
ୀ /1168419 24 19 1002ପିୟ ା ପରିଡା ପି ରଣଜିତ ପରିଡା XWP0729186
ପ ୁ /1178420 56 19 1003ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା ପି ଦୀନବ ୁ ପରିଡା OR/06/043/386665
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ୀ /1178421 52 19 1004ମ ଲୁତା ପରିଡା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା OR/06/043/386666
ପ ୁ /1178422 41 19 1005ପଶା  କମୁାର ପରିଡା ପି କୃପାସି ୁ ପରିଡା JTV2304202
ୀ /1178423 32 19 1006ସଂଗୀତା ପରିଡା ସା ପଶା  ପରିଡା XWP0729244
ୀ /1178424 23 19 1007ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା XWP0863175

ପ ୁ /1188425 66 19 1008ରଘନୁାଥ ପରିଡା ପି ଆଦିକ  ପରିଡା OR/06/043/386670
ୀ /1188426 61 19 1009ସ କୁ୍ତା ପରିଡା ସା ରଘନୁାଥ ପରିଡା OR/06/043/386671

ପ ୁ /1188427 38 19 1010ରାେଜଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା JTV2304541
ପ ୁ /1188428 34 19 1011ତାପସ କମୁାର ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା JTV2434801
ପ ୁ /1198429 85 19 1012ନବଘନ ପରିଡା ପି ହାଡୁ ପରିଡା XWP0779504
ୀ /1198430 68 19 1013କମଳା ପରିଡା ସା ନବଘନ ପରିଡା OR/06/043/386673
ୀ /1198431 49 19 1014ଶୀମତି ସମିନା ପରିଡା ସା େକଶବ ପରିଡା XWP0347955

ପ ୁ /1198432 48 19 1015େକଶବ ପରିଡା ପି ନବଘନ ପରିଡା OR/06/043/386675
ୀ /1198433 43 19 1016ଋଷିନାଥ ପରିଡା ପି ନବଘନ ପରିଡା JTV2435279
ୀ /1198434 39 19 1017ସତଯ୍ଭାମା ପରିଡା ସା ଋଷିନାଥ ପରିଡା XWP0347906

ପ ୁ /1208435 49 19 1018ଶଚୀକା  ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ OR/06/043/386678
ପ ୁ /1218436 54 19 1019େବୖରାଗୀ ନାୟକ ପି ଧୁବଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/386683
ପ ୁ /1218437 24 19 1020ସୂତି କା  େସୗମଯ୍ର ନ ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ନାୟକ XWP0809533
ୀ /1228438 76 19 1021େଶୖଳବାଳା େବୱା ସା ଚ ମଣି ନାୟକ OR/06/043/386688

ପ ୁ /1228439 44 19 1022ସତଯ୍ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଚ ମଣି ନାୟକ JTV2557718
ୀ /1228440 43 19 1023ନ ିତା ନାୟକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2557700
ୀ /1238441 80 19 1024କ୍ଷୀରତୀ ନାୟକ ସା ଗ ବର୍  ନାୟକ OR/06/043/386696

ପ ୁ /1238442 57 19 1025ରାମଚ  ନାୟକ ପି ଗ ବର୍  ନାୟକ JTV2309375
ୀ /1238443 58 19 1026େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ନାୟକ XWP1272723

ପ ୁ /1238444 55 19 1027ଜେଳଶର ନାୟକ ପି ଗ ବର୍  ନାୟକ XWP1112994
ୀ /1238445 50 19 1028ମିତାଲି ନାୟକ ସା ଜେଳଶର ନାୟକ JTV2305043

ପ ୁ /1238446 34 19 1029ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ନାୟକ XWP0263871
ୀ /1238447 21 19 1030ଶିୟା ସରଣିକା ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ XWP0961250

ପ ୁ /1238448 21 19 1031େଦବବତ ନାୟକ ପି ଜେଳଶର ନାୟକ XWP0901124
ପ ୁ /1248449 80 19 1032କିଣ ୁଦାସ ପି ପରି ଦାସ OR/06/043/386698
ୀ /1248450 70 19 1033େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା କିଣ ୁଦାସ OR/06/043/386699

ପ ୁ /1248451 60 19 1034ଅେଶାକ ଦାସ ପି କିଣ ୁଦାସ OR/06/043/386700
ପ ୁ /1248452 57 19 1035ଦିଲୀପ ଦାସ ପି କିଣ ୁଦାସ OR/06/043/386701
ୀ /1248453 56 19 1036ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/043/386703

ପ ୁ /1248454 48 19 1037ଅମଲୁଯ୍ ଦାସ ପି କିଣ ୁଦାସ OR/06/043/386702
ୀ /1248455 46 19 1038ପମିଳା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ ଦାସ OR/06/043/386704

ପ ୁ /1248456 43 19 1039ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି କିଣ ୁଦାସ JTV2303998
ୀ /1248457 42 19 1040କ ନା ଦାସ ସା ଅମଲୂଯ୍ ଦାସ XWP0009639
ୀ /1248458 31 19 1041ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ XWP0562801
ୀ /1248459 30 19 1042ପତୀକ୍ଷାବାଳା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0572024

ପ ୁ /1248460 30 19 1043ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ XWP0347294
ୀ /1248461 27 19 1044ଅନିଷା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0572040
ୀ /1248462 26 19 1045ସସିତା ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ XWP0655985

ପ ୁ /1258463 83 19 1046ଶ ର ଦାସ ପି ପରି ଦାସ XWP1063759
ୀ /1258464 70 19 1047ରମା ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ OR/06/043/386706

ପ ୁ /1258465 55 19 1048ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ XWP1063429
ପ ୁ /1258466 52 19 1049ବସ  ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ OR/06/043/386708
ୀ /1258467 50 19 1050ପଭାତୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ JTV2309185
ୀ /1258468 47 19 1051ମମତା ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ JTV2309193
ୀ /1258469 41 19 1052ସକୁମୁାରୀ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ JTV2309177
ପ ୁ /1258470 40 19 1053ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ JTV2304368
ପ ୁ /1258471 40 19 1054େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ JTV2305324
ପ ୁ /1258472 22 19 1055ସତଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ XWP1058205
ପ ୁ /1258473 22 19 1056ସବୁାଷ ଦାସ ପି ବସଂତ ଦାସ XWP0968172
ପ ୁ /1258474 20 19 1057େଦବାସିସ ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ XWP1058122
ୀ /1268475 73 19 1058ପମିଳା ଦାସ ସା ଚକଧର ଦାସ XWP1066166
ପ ୁ /1268476 48 19 1059ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ OR/06/043/386712
ୀ /1268477 42 19 1060ର ିତା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ XWP0348078
ପ ୁ /1268478 40 19 1061ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ JTV2305050
ୀ /1268479 30 19 1062ପ ା ପରମିତା ଦାସ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ XWP1066141
ୀ /1268480 19 19 1063ସଭୁଦା ଦାଶ ପି ନେରଶ କମୁାର ଦାଶ XWP1180363
ପ ୁ /1278481 75 19 1064ମକର ଦାସ ପି ହରି ଦାସ OR/06/043/386713
ୀ /1278482 60 19 1065ତିେଳାତମା ଦାସ ସା ମକର ଦାସ OR/06/043/386714
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ପ ୁ /1278483 46 19 1066ଗିରୀଶ ଦାସ ପି ମକର ଦାସ OR/06/043/386715
ପ ୁ /1278484 40 19 1067ବିଭୁଦ  ଦାସ ପି ମକର ଚରଣ ଦାସ JTV1938372
ୀ /1278485 38 19 1068ସମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଗିରିସ ପସାଦ ଦାସ XWP0842187
ୀ /1288486 75 19 1069ଚ ା େଦଇ ସା ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/386717

ପ ୁ /1288487 29 19 1070ବିଜୟ କମୁାର ସା଼ହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସା଼ହୁ XWP0669556
ୀ /1288488 25 19 1071ପିୟ ା ସାହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୁ XWP0669341

ପ ୁ /1288489 22 19 1072ବିସଲ କମୁାର ସାହୂ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୂ XWP1058254
ୀ /1288490 58 19 1073ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ଧରଣୀଧର ସାହୁ OR/06/043/386721

ପ ୁ /1288491 58 19 1074ଧରଣୀଧର ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/386718
ପ ୁ /1288492 51 19 1075କା ିର୍କ ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/386720
ୀ /1298493 52 19 1076ବ ନା ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ JTV2305241
ୀ /1298494 43 19 1077ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଗେଣଶଚ  ସାହୁ XWP0729368
ୀ /1298495 20 19 1078େତଜସିନି ସାହୂ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୂ XWP1058262
ୀ /1298496 20 19 1079ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୂ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୂ XWP1058247
ୀ /1298497 19 19 1080େଦବୀ ପିୟା ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ XWP1066299
ୀ /1298498 79 19 1081ତୁଲ ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/386723

ପ ୁ /1298499 56 19 1082ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/386724
ପ ୁ /1298500 52 19 1083ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/386725
ୀ /1298501 52 19 1084ମମି ସାହୁ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ OR/06/043/386726

ପ ୁ /1308502 49 19 1085ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ OR/06/043/386729
ପ ୁ /1308503 68 19 1086ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ OR/06/043/386727
ୀ /1308504 66 19 1087ସଶୁଳିା ସାହୁ ସା ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ OR/06/043/386728

ପ ୁ /1308505 46 19 1088ଅମିୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ JTV2305118
ୀ /1308506 44 19 1089ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ JTV2305100

ପ ୁ /1318507 37 19 1090େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ JTV2304814
ୀ /1318508 31 19 1091ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0347971

ପ ୁ /1318509 64 19 1092ବାବାଜୀ ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ OR/06/043/386730
ୀ /1318510 58 19 1093ଫଲୁ ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/386731
ୀ /1328511 39 19 1094ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV2434900
ୀ /1338512 89 19 1095ମଷୁୀ ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/386738

ପ ୁ /1338513 55 19 1096ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/386743
ୀ /1338514 55 19 1097ମନରମା ଦାସ ସା ସମେର  ଦାସ OR/06/043/386742
ୀ /1338515 45 19 1098ରିନା ଦାସ ସା େହମ  କମୁାର ଦାସ JTV2305092

ପ ୁ /1338516 36 19 1099ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଦାସ JTV2434850
ପ ୁ /1338517 33 19 1100ପିୟବତ ଦାସ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଦାସ JTV2503522
ୀ /1338518 33 19 1101ଜିତା ଦାସ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଦାସ JTV2503787

ପ ୁ /1338519 32 19 1102ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଦାସ JTV2503548
ୀ /1338520 30 19 1103ରଶପିଭା ଦାସ ପି ସମେର  ଦାସ XWP0263939

ପ ୁ /1338521 24 19 1104ଶବିାଶଷି ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP0729343
ୀ /1338522 23 19 1105ପଜୂା ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ XWP0809624

ପ ୁ /1338523 22 19 1106ସାଧୀନ େଲାକନାଥ ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ XWP1058270
ୀ /1338524 19 19 1107ରିତିକା ରାଜନ ିନୀ ଦାସ ପି େହମ କମୁାର ଦାସ XWP1066307
ୀ /1348525 70 19 1108ଭାବୀ େଦଇ ସା ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/386751

ପ ୁ /1348526 49 19 1109େଜଯ୍ାତିଶ ର ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ JTV1938364
ପ ୁ /1348527 41 19 1110ସନତ ଶ ର ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ JTV2309151
ୀ /1348528 37 19 1111ସନିୁତା ସାହୁ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ XWP0347310

ପ ୁ /1348529 36 19 1112ଫାଲଗନୁୀ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV2504298
ୀ /1348530 34 19 1113ସ ି ତା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ XWP0347534

ପ ୁ /1348531 29 19 1114ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ XWP0347252
ପ ୁ /1348532 55 19 1115େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/386756
ପ ୁ /1348533 54 19 1116ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/386752
ପ ୁ /1348534 52 19 1117ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ XWP0328476
ପ ୁ /1348535 48 19 1118େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/386754
ୀ /1348536 45 19 1119ମେନାରମା ସାହୁ ସା ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ JTV2303865
ୀ /1348537 43 19 1120ବିମଳା ସାହୁ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ସାହୁ JTV2435139
ପ ୁ /1348538 43 19 1121ଶେୁଭ ୁ ଶ ର ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/386761
ୀ /1348539 40 19 1122ରୀତା ସାହୁ ସା େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ OR/06/043/386755
ପ ୁ /1348540 39 19 1123ପଥର୍ସାରଥୀ ସାହୁ ପି ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ JTV2303873
ୀ /1348541 38 19 1124ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV1612464
ପ ୁ /1358542 58 19 1125ବଲଭ ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ JTV2304830
ପ ୁ /1368543 59 19 1126କଂେଗସ େଜନା ପି ରୁଦ େଜନା OR/06/043/386775
ପ ୁ /1368544 56 19 1127ଧାତାରାମ େଜନା ପି ରୁଦ େଜନା OR/06/043/386776
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ୀ /1368545 51 19 1128ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ପି କଂେଗସ େଜନା OR/06/043/386778
ୀ /1368546 48 19 1129ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଧାତାରାମ େଜନା XWP0779512

ପ ୁ /1368547 41 19 1130େଶଷେଦବ େଜନା ପି ରୁଦ େଜନା JTV2309110
ପ ୁ /1368548 34 19 1131କୃ ିର୍ବାସ େଜନା ପି କଂେଗସ େଜନା JTV2557676
ୀ /1368549 29 19 1132ଗାୟତୀ େଜନା ପି କଂେଗସ େଜନା XWP0468629

ପ ୁ /1368550 27 19 1133େଦବାଶୀଷ େଜନା ପି କଂେଗସ େଜନା XWP0468702
ପ ୁ /1368551 25 19 1134ଶରତ କମୁାର େଜନା ପି ଧାତାରାମ େଜନା XWP0669432
ପ ୁ /1378552 77 19 1135ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି ପି ପାଣକୃ  ମହା ି OR/06/043/386780
ୀ /1378553 73 19 1136ବାସ ୀ ମହା ି ସା ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି OR/06/043/386781

ପ ୁ /1378554 50 19 1137ସଦୁୀ  ରଂଜନ ମହା ି ପି ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି OR/06/043/386782
ପ ୁ /1378555 46 19 1138ଉଦୀ  େମାହନ ମହା ି ପି ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି OR/06/043/386783
ପ ୁ /1378556 37 19 1139େସୗେମ  ମହା ି ପି ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି JTV1953207
ପ ୁ /1388557 60 19 1140ଉେପ ନାଥ ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ OR/06/043/386786
ପ ୁ /1388558 55 19 1141ଉମାକା  ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ OR/06/043/386788
ୀ /1388559 53 19 1142ପତିମା ମିଶ ପି ଉେପ ନାଥ ମିଶ OR/06/043/386787
ୀ /1388560 47 19 1143ମିନତୀ ମିଶ ସା ଉମାକା  ମିଶ JTV2305183

ପ ୁ /1388561 37 19 1144ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ଉେପ  ନାଥ ମିଶ JTV2504074
ପ ୁ /1388562 34 19 1145ସ ିବ୍ କମୁାର ମିଶ ପି ଉେପ  ନାଥ ମିଶ JTV2504173
ପ ୁ /1398563 36 19 1146ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଖୁ ିଆ ପି ପା ବ ଖୁ ିଆ JTV2435352
ପ ୁ /1398564 85 19 1147ବୁ େଦବ ରାଉତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ରାଉତ OR/06/043/386791
ୀ /1398565 70 19 1148କାମିନୀ ରାଉତ ସା ବୁ େଦବ ରାଉତ OR/06/043/386792

ପ ୁ /1398566 49 19 1149କୃ ଚ  ରାଉତ ପି ବୁ େଦବ ରାଉତ OR/06/043/386793
ପ ୁ /1398567 47 19 1150ଶରତ ରାଉତ ପି ବୁ େଦବ ରାଉତ OR/06/043/386794
ୀ /1398568 46 19 1151ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା କୃ ଚ  ରାଉତ JTV2308989

ପ ୁ /1398569 40 19 1152ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ ପି ବୁ େଦବ ରାଉତ JTV2303915
ପ ୁ /1398570 38 19 1153ନକଳୁ ରାଉତ ପି ବୁ େଦବ ରାଉତ JTV2304384
ୀ /1398571 47 19 1154ଅନିତା ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ XWP0669150
ୀ /1408572 42 19 1155ରମା ପଧାନ ସା ବୁଲା ପଧାନ XWP0776641

ପ ୁ /1408573 46 19 1156ବୁଲା ପଧାନ ପି ଅପ ିର୍ ପଧାନ JTV1938380
ପ ୁ /1418574 43 19 1157େବଣଧୁର ନାୟକ ପି କା ାଳି ଚରଣ ନାୟକ JTV2303584
ପ ୁ /1418575 90 19 1158ଦୁଶାସନ ରାଉତ ପି ରୂପ ରାଉତ OR/06/043/386796
ୀ /1418576 64 19 1159ପାବର୍ ତୀ ରାଉତ ସା ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ OR/06/043/386797

ପ ୁ /1418577 51 19 1160ଶୀକା  ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ OR/06/043/386803
ୀ /1418578 45 19 1161େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଶୀକା  ରାଉତ JTV2304632

ପ ୁ /1418579 43 19 1162ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତ ପି ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ JTV2304285
ୀ /1418580 41 19 1163ରୀତା ରାଉତ ସା କିେଶାର ଚ  ରାଉତ JTV2304640

ପ ୁ /1418581 40 19 1164ଆକଳୁ ରାଉତ ପି ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ OR/06/043/386801
ପ ୁ /1418582 38 19 1165ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ JTV2308880
ୀ /1418583 47 19 1166ଆରତୀ ରାଉତ ସା ଶଶିରି ରାଉତ XWP0468785
ୀ /1418584 38 19 1167ରୀନାବାଳା ରାଉତ ସା ଆକଳୁ ରାଉତ XWP0536144

ପ ୁ /1428585 42 19 1168ପେମାଦ ପଧାନ ପି ଦିଜବର ପଧାନ JTV2341295
ୀ /1428586 37 19 1169ସବିତା ଳି ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ XWP0669176

ପ ୁ /1428587 27 19 1170ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ପଧାନ XWP0468801
ପ ୁ /1428588 69 19 1171ଦିଜବର ପଧାନ ପି େଗାବି  ପଧାନ OR/06/043/386804
ୀ /1428589 60 19 1172ଝୁଲ ପଧାନ ସା ଦିଜବର ପଧାନ OR/06/043/386805

ପ ୁ /1428590 70 19 1173ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ପଧାନ ପି ଦିଜବର ପଧାନ XWP1272749
ୀ /1428591 48 19 1174ପତିମା ପଧାନ ସା ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ପଧାନ OR/06/043/386807

ପ ୁ /1428592 39 19 1175ବସ  ପଧାନ ପି ଦିଜବର ପଧାନ JTV2557734
ପ ୁ /1438593 44 19 1176ପଶା  ପଧାନ ପି ପଭାକର ପଧାନ OR/06/043/387020
ୀ /1438594 37 19 1177ନିେବଦିତା ପଧାନ ସା ପଶା  ପଧାନ XWP0468793
ପ ୁ /1438595 33 19 1178ଶରତ ପଧାନ ପି ସଧୁାକର ପଧାନ JTV2503563
ୀ /1438596 27 19 1179େଜଯ୍ାତିପିୟା ପଧାନ ପି ସଶୁା  ପଧାନ XWP0809277
ପ ୁ /1438597 68 19 1180ପଭାକର ପଧାନ ପି ଧଡି ପଧାନ OR/06/043/386808
ୀ /1438598 61 19 1181ସଧୁାକର ପଧାନ ସା ଧଡି ପଧାନ OR/06/043/386810
ୀ /1438599 56 19 1182ମଂଜୁଲତା ପଧାନ ସା ସଧୁାକର ପଧାନ OR/06/043/386811
ପ ୁ /1448600 33 19 1183ସେ ାଷ ପଧାନ ପି ପରିକ୍ଷିତ ପଧାନ JTV2503555
ୀ /1448601 94 19 1184ନାବ ପଧାନ ସା ଗ ବର୍  ପଧାନ OR/06/043/386813
ପ ୁ /1448602 58 19 1185ପରିକି୍ଷତ ପଧାନ ପି ଦ ବର୍  ପଧାନ OR/06/043/386814
ୀ /1448603 51 19 1186େବ ଲତା ପଧାନ ସା ପରିକି୍ଷତ ପଧାନ OR/06/043/386815
ପ ୁ /1458604 45 19 1187ମନୁ ଚରଣ ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ OR/06/043/386825
ୀ /1458605 44 19 1188ବିମଳା ପଧାନ ସା ସଦାନ  ପଧାନ XWP0468470
ୀ /1458606 44 19 1189ଝରଣା ପଧାନ ସା ମନୁ ଚରଣ ପଧାନ JTV2309045
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ପ ୁ /1458607 36 19 1190ସକୁା  ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ JTV2503597
ପ ୁ /1458608 36 19 1191କାହନ୍  ୁପଧାନ ପି କୃ  ପଧାନ JTV2503357
ପ ୁ /1458609 34 19 1192େବଣଧୁର ପଧାନ ପି କୃ  ପଧାନ JTV2503571
ୀ /1458610 31 19 1193ମଧସିୁତା ପଧାନ ସା କାହନ୍  ୁପଧାନ XWP0809566

ପ ୁ /1458611 27 19 1194େଦାଳ େଗାବି  ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ XWP0572099
ପ ୁ /1458612 75 19 1195ନାରଣ ପଧାନ ପି ବାନାମର ପଧାନ OR/06/043/386816
ପ ୁ /1458613 66 19 1196ହରି ପଧାନ ପି ବାନାମର ପଧାନ OR/06/043/386818
ୀ /1458614 64 19 1197େଶାଭାବତୀ ପଧାନ ସା ହରି ପଧାନ OR/06/043/386819

ପ ୁ /1458615 62 19 1198କୃ  ପଧାନ ପି ବାନାମର ପଧାନ OR/06/043/386820
ୀ /1458616 60 19 1199ର ନା ପଧାନ ସା ନାରଣ ପଧାନ OR/06/043/386817
ୀ /1458617 50 19 1200ଝୁନି ପଧାନ ସା କୃ  ପଧାନ OR/06/043/386821

ପ ୁ /1458618 46 19 1201କାଳ ୀ ପଧାନ ପି ନାରଣ ପଧାନ OR/06/043/386824
ୀ /1458619 45 19 1202ତୁଲସୀ ପଧାନ ସା କାଳ ୀ ପଧାନ JTV2304657

ପ ୁ /1458620 40 19 1203ସଦାନ  ପଧାନ ପି ନାରଣ ପଧାନ JTV2304582
ପ ୁ /1468621 46 19 1204ବୁ େଦବ ପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ OR/06/043/386830
ୀ /1468622 37 19 1205ମମତା ପଧାନ ସା ବୁ େଦବ ପଧାନ XWP0468751

ପ ୁ /1468623 23 19 1206ବିେଜଶ ପଧାନ ପି ବାବୁଲୀ ପଧାନ XWP0961078
ପ ୁ /1468624 80 19 1207ଭରତ ପଧାନ ପି କୀ ର୍ନ ପଧାନ OR/06/043/386826
ୀ /1468625 74 19 1208େହମଲତା ପଧାନ ସା ଭରତ ପଧାନ OR/06/043/386827

ପ ୁ /1468626 53 19 1209ବାବୁଲି ପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ OR/06/043/386828
ପ ୁ /1468627 48 19 1210ରବୀ  ପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ OR/06/043/386829
ୀ /1468628 46 19 1211ନିମର୍ଳା ପଧାନ ସା ବାବୁଲି ପଧାନ JTV2309086

ପ ୁ /1468629 40 19 1212ପପ ୁପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ JTV2308823
ୀ /1478630 55 19 1213ପ ଜିନୀ ରାଉତ ସା ଭରତ ରାଉତ OR/06/043/386833

ପ ୁ /1478631 38 19 1214ଦିଲୁ ରାଉତ ପି ଭରତ ରାଉତ JTV2503845
ପ ୁ /1478632 45 19 1215ଗା ୀ ରାଉତ ପି ଭରତ ରାଉତ XWP0444406
ୀ /1478633 40 19 1216ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ଦିଲୁ ରାଉତ XWP0536169
ୀ /1478634 34 19 1217ପଭାତୀ ରାଉତ ସା ଗା ି ରାଉତ XWP0444414

ପ ୁ /1478635 29 19 1218ପଦୀପ ରାଉତ ପି ଭରତ ରାଉତ XWP0669192
ୀ /1478636 25 19 1219ସନିୁତା ରାଉତ ପି ଭରତ ରାଉତ XWP0669200

ପ ୁ /1488637 63 19 1220ମାଗି ପରିଡା ପି ନରସିଂହ ପରିଡା XWP0263756
ୀ /1488638 58 19 1221ବିଶକିା ପରିଡା ସା ମାଗି ପରିଡା XWP0263749

ପ ୁ /1488639 40 19 1222ପଫଲୁ ପରିଡା ପି ମାଗି ପରିଡା XWP0263764
ୀ /1488640 35 19 1223ମମତା ପରିଡା ସା ପଫଲୁ ପରିଡା XWP0263772

ପ ୁ /1488641 74 19 1224ରାମଚ  ପାତ ପି ଭଗବାନ ପାତ OR/06/043/386836
ୀ /1488642 58 19 1225ର ନା ପାତ ସା ରାମଚ  ପାତ OR/06/043/386837
ୀ /1488643 41 19 1226ମାତା ପାତ ସା ପଳୟ କମୁାର ପାତ JTV2304491
ୀ /1488644 31 19 1227ବନିତା ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ XWP0468769

ପ ୁ /1498645 70 19 1228ସିେ ଶର ମହା ି ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ମହା ି OR/06/043/386838
ୀ /1498646 62 19 1229ରମାବତୀ ମହା ି ସା ସିେ ଶର ମହା ି OR/06/043/386839

ପ ୁ /1498647 41 19 1230ପବିତ ମହା ି ପି ସିେ ଶର ମହା ି OR/06/043/386840
ୀ /1498648 39 19 1231ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ପବିତ ମହା ି XWP0317180

ପ ୁ /1508649 55 19 1232ବିମଳ ଚ  ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/386843
ପ ୁ /1508650 52 19 1233ବିଜନ କମୁାର ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/386845
ୀ /1508651 51 19 1234ଡଲିବାଳା ମହା ି ସା ବିମଳ ଚ  ମହା ି OR/06/043/386847

ପ ୁ /1508652 48 19 1235ବିଭୂତି ଚରଣ ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/386846
ୀ /1508653 45 19 1236ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ବିଜନ କମୁାର ମହା ି JTV2305142
ୀ /1508654 40 19 1237ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ବିଭୂତି ଚରଣ ମହା ି JTV2304996
ୀ /1508655 28 19 1238ସ ର୍ଲତା ମହା ି ପି ବିମଳ ଚ  ମହା ି XWP0562850
ୀ /1508656 21 19 1239ପଜୂା ମହ ି ପି ବିଜନ କମୁାର ମହ ି XWP0921387
ପ ୁ /1518657 40 19 1240େମାହନ ଖୁ ିଆ ପି େଗାପାଳ ଖୁ ିଆ JTV2308849
ୀ /1518658 40 19 1241କାମାକ୍ଷି ମହା ି ସା ମେନାଜ ମହା ି XWP0809517
ପ ୁ /1518659 82 19 1242ଲଛମନ ମହା ି ପି ଭାଗବତ ମହା ି OR/06/043/386848
ୀ /1518660 72 19 1243ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/386849
ୀ /1518661 64 19 1244ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ଲଛମନ ମହା ି OR/06/043/386851
ପ ୁ /1518662 62 19 1245ପ ାନନ ମହା ି ପି ଭାଗବତ ମହା ି OR/06/043/386852
ପ ୁ /1518663 53 19 1246ସଦାଶୀଵ ମହା ୀ ପି ଲଛମନ ମହା ି OR/06/043/386854
ପ ୁ /1518664 49 19 1247ଶ ଷର୍ଣ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/386855
ପ ୁ /1518665 46 19 1248ମକର ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/386857
ୀ /1518666 46 19 1249ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ପ ାନନ ମହା ି OR/06/043/386853
ପ ୁ /1518667 45 19 1250େଦେବ  ମହା ି ପି ଲଛମନ ମହା ି OR/06/043/387025
ୀ /1518668 44 19 1251ଭଗବତୀ ମହା ି ସା ଶ ଷର୍ ଣ ମହା ି JTV2304392
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ୀ /1518669 44 19 1252କ ନା ମହା ି ସା ଚକଧର ମହା ି JTV2304400
ପ ୁ /1518670 44 19 1253ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/387040
ପ ୁ /1518671 43 19 1254ଜୟ  ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି JTV2304566
ପ ୁ /1518672 43 19 1255ଚକଧର ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/386856
ପ ୁ /1518673 42 19 1256ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି JTV2308831
ପ ୁ /1518674 40 19 1257ବନମାଳି ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି JTV2303675
ୀ /1518675 38 19 1258ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା େଦେବ  ମହା ି XWP0317156
ୀ /1518676 33 19 1259ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ଜୟ  ମହା ି XWP0729020
ୀ /1518677 32 19 1260ନ ିତା ମହା ି ସା ମକର ମହା ି XWP0562777
ୀ /1518678 39 19 1261ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା େମାହନ ଖୁ ିଆ XWP0729137

ପ ୁ /1518679 63 19 1262ଝରି ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/043/386545
ପ ୁ /1528680 36 19 1263ସେ ାଷକମୁାର ପଧାନ ପି ନକଳୁ ପଧାନ JTV2435253
ପ ୁ /1528681 31 19 1264ଧୀେର  ପଧାନ ପି ନକଳୁ ପଧାନ XWP0317164
ପ ୁ /1528682 62 19 1265ନକଳୁ ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ OR/06/043/386860
ୀ /1528683 58 19 1266ବନିତା ପଧାନ ସା ନକଳୁ ପଧାନ OR/06/043/386862

ପ ୁ /1528684 54 19 1267ବିକଳ ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ OR/06/043/386861
ୀ /1528685 43 19 1268େଗାଲାପ ପଧାନ ସା ବିକଳ ପଧାନ OR/06/043/387051

ପ ୁ /1538686 40 19 1269ଶରତ ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହା ି OR/06/043/386868
ପ ୁ /1538687 59 19 1270ବିଜୟ ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ JTV2503753
ପ ୁ /1538688 29 19 1271ଅଜୟ ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ XWP0468454
ୀ /1538689 29 19 1272ବବିତା ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ XWP0468462
ୀ /1538690 27 19 1273ଶଭୁଶୀ ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ XWP0468496

ପ ୁ /1538691 58 19 1274ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ ପି ରାମଚ  ପଧାନ OR/06/043/386866
ୀ /1538692 51 19 1275ରଂଜିତା ପଧାନ ସା ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ OR/06/043/386867
ୀ /1538693 40 19 1276ଆରତୀ ପଧାନ ପି ରାମଚ  ପଧାନ OR/06/043/386869
ୀ /1548694 64 19 1277ବାଳାମଣି ପଧାନ ସା ଚ ମଣି ପଧାନ OR/06/043/387054

ପ ୁ /1548695 54 19 1278ଅେଲଖ ଚ  ପଧାନ ପି ଚ ମଣି ପଧାନ OR/06/043/386871
ୀ /1558696 82 19 1279ନିଶାମଣି ଖୁ ିଆ ସା େଗାପାଳ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386873

ପ ୁ /1558697 62 19 1280ଗଗନ ଖୁ ିଆ ପି େଗାପାଳ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386874
ୀ /1558698 55 19 1281ଭାରତୀ ଖୁ ିଆ ସା ଗଗନ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386875

ପ ୁ /1558699 51 19 1282ଜନା ର୍ ନ ଖୁ ିଆ ପି େଗାପାଳ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386876
ୀ /1558700 46 19 1283ଆରତୀ ଖୁ ିଆ ସା ଜନା ନ ଖୁ ିଆ JTV2305233

ପ ୁ /1558701 34 19 1284ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ ପି ଗଗନବିହାରୀ ଖୁ ିଆ JTV2435204
ପ ୁ /1558702 31 19 1285ନିର ନ ଖୁ ିଆ ପି ଗଗନ ଖୁ ିଆ XWP0317198
ୀ /1558703 28 19 1286ମଣିବାଳା ଖୁ ିଆ ସା ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ XWP0809269

ପ ୁ /1568704 92 19 1287ଗ ବର୍  ଖ ୁ ିଆ ପି ବିେନାଦ ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/386882
ପ ୁ /1568705 82 19 1288ବୁ ନାଥ ଖ ୁ ିଆ ପି ବିଶ ିଖ ୁ ିଆ OR/06/043/386877
ୀ /1568706 74 19 1289ସାରିଆ ଖ ୁ ିଆ ସା ଗ ବର୍  ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/386883
ୀ /1568707 73 19 1290ନୟନା ଖ ୁ ିଆ ସା ବୁ ନାଥ ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/386878

ପ ୁ /1568708 60 19 1291ପହଲାଦ ଖ ୁ ିଆ ପି ବୁ ନାଥ ଖ ୁ ିଆ XWP0009688
ୀ /1568709 56 19 1292ଶକୁ ଳା ଖ ୁ ିଆ ସା ପହଲାଦ ଖୁ ିଆ OR/06/043/387007
ୀ /1568710 29 19 1293ମଧସିୁତା ଖୁ ିଆ ପି ପହଲାଦ ଖୁ ିଆ XWP0347864
ୀ /1568711 25 19 1294ରଶିତା ଖୁ ିଆ ପି ପହଲାଦ ଖୁ ିଆ XWP0729152

ପ ୁ /1578712 58 19 1295ଲକ୍ଷୀଧର ଖୁ ିଆ ପି ଗ ବର୍  ଖୁ ିଆ OR/06/043/386884
ପ ୁ /1578713 55 19 1296କାଳ ୀ ଖୁ ିଆ ପି ଗ ବର୍  ଖୁ ିଆ OR/06/043/386885
ପ ୁ /1578714 52 19 1297ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଖୁ ିଆ ପି ଗ ବର୍  ଖୁ ିଆ OR/06/043/387026
ୀ /1578715 52 19 1298େଗାଲାପ ଖୁ ିଆ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/387034
ୀ /1578716 40 19 1299ସସିତା ଖୁ ିଆ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଖୁ ିଆ JTV2305084
ୀ /1578717 40 19 1300ଛବି ଖୁ ିଆ ସା କାଳ ୀ ଖ ୁ ିଆ JTV2305076
ପ ୁ /1578718 31 19 1301ସନିୁଲ୍ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଲକ୍ଷୀଦର ଖୁ ିଆ XWP0264002
ପ ୁ /1578719 20 19 1302ଶୀଧର ଖ ୁ ିଆ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ଖୁ ିଆ XWP1058056
ପ ୁ /1588720 82 19 1303ପା ବ ଖ ୁ ିଆ ପି ବିେନାଦ ଖୁ ିଆ OR/06/043/386886
ୀ /1588721 66 19 1304ସଷୁମା ଖୁ ିଆ ସା ପା ବ ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/386887
ପ ୁ /1588722 33 19 1305ରବି  ଖୁ ିଆ ପି ପା ବ ଖ ୁ ିଆ JTV2503589
ପ ୁ /1598723 80 19 1306େଯାଗୀ ଖୁ ିଆ ପି ସାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/386892
ପ ୁ /1598724 53 19 1307ମେହ  ଖୁ ିଆ ପି େଯାଗୀ ଖୁ ିଆ OR/06/043/387060
ୀ /1598725 56 19 1308ସରୁୁ ରାଓ ସା କାଳିଆ ରାଓ OR/06/043/387016
ୀ /1598726 46 19 1309ମୀରା ଳି ଶତପଥୀ ସା ମେହଶର ଶତପଥୀ JTV2341329
ୀ /1608727 59 19 1310ଉଲାସ େବୱା ସା ନାରାୟଣ ପରିଡା XWP1066919
ପ ୁ /1618728 24 19 1311ଦିଲିପ କମୁାର ଭ ପି ଲି ରାଜ ଭ XWP0729210
ୀ /1618729 48 19 1312ପ ୁ ିତା ରାଉତରାୟ ସା ଧଡି ରାଉତରାୟ XWP0317172
ପ ୁ /1618730 61 19 1313ହାଡିବ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ଅନାଦି ରାଉତରାୟ OR/06/043/386897
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ୀ /1618731 56 19 1314ସେରାଜିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ହାଡିବ ୁ ରାଉତରାୟ OR/06/043/386899
ପ ୁ /1618732 52 19 1315ଧଡି ରାଉତରାୟ ପି ଅନାଦି ରାଉତରାୟ OR/06/043/386900
ପ ୁ /1628733 82 19 1316ଅେଲଖ ଚରଣ ଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ JTV2303758
ୀ /1628734 60 19 1317ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/386903

ପ ୁ /1628735 49 19 1318ଚ େମାହନ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/387043
ୀ /1628736 43 19 1319ସସିତା ଦାସ ସା ଚ େମାହନ ଦାସ JTV2309383
ୀ /1628737 24 19 1320ପିୟ ା ଦାସ ପି ଚଂଦ େମାହନ ଦାସ XWP0921171
ୀ /1638738 40 19 1321ନିରୁପମା ରାଉତରାୟ ସା ସନୁୀଲ ରାଉତରାୟ XWP0842096
ୀ /1638739 25 19 1322ସସିତା ରାଉତରାୟ ସା ବିର  ିକମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0809400
ୀ /1638740 73 19 1323ଅପ ର୍ା ରାଉତରାୟ ସା ବାଳକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/386906
ୀ /1638741 66 19 1324ଟୁନି ରାଉତରାୟ ସା ବିଚିତାନ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/386908

ପ ୁ /1638742 47 19 1325ସନୁୀଲ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବାଳକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/386913
ୀ /1638743 46 19 1326ଝରଣା ରାଉତରାୟ ସା ସଧୁୀର ରାଉତରାୟ OR/06/043/386912

ପ ୁ /1638744 42 19 1327ଜିେତ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାଉତରାୟ JTV2308856
ପ ୁ /1638745 39 19 1328ମେହ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାଉତରାୟ JTV2309326
ପ ୁ /1638746 53 19 1329ସଧୁୀର କମୁାର ରାଉତ ରାଯ ପି ବାଳକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/386911
ପ ୁ /1638747 42 19 1330ବିର  ିକମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବିଚିତାନ  ରାଉତରାୟ JTV2303691
ପ ୁ /1638748 39 19 1331ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ ପି ବିଚିତାନ  ରାଉତରାୟ JTV1938398
ପ ୁ /1638749 25 19 1332ସଂେତାଷ ରାଉତରାଏ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ରାଉତରାଏ XWP1058288
ପ ୁ /1648750 52 19 1333ଭା ର ଭୂୟଁା ପି ପଭାକର ଭୂୟଁା OR/06/043/386917
ପ ୁ /1648751 50 19 1334କାଦନ୍ ୁଚରଣ ଭୂୟଁା ପି ପଭାକର ଭୂୟଁା OR/06/043/386918
ପ ୁ /1648752 46 19 1335େବଣଧୁର ଭୂୟଁା ପି ପଭାକର ଭୂୟଁା OR/06/043/387023
ୀ /1648753 46 19 1336ସୀମା ଭୂୟଁା ସା ଭା ର ଭୂୟଁା XWP0779520
ୀ /1648754 42 19 1337ପଦାବତୀ ଭୂୟଁା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଭୂୟଁା XWP0009753
ୀ /1648755 39 19 1338ରଶୀତା ଭୂୟଁା ସା େବଣଧୁର ଭୂୟଁା JTV2434884

ପ ୁ /1648756 35 19 1339ସନୁୀଲ ଭୂୟଁା ପି ପଭାକର ଭୂୟଁା JTV2503803
ୀ /1648757 28 19 1340ଅନୁପମା ଭୂୟଁା ସା ସନୁୀଳ କମୁାର ଭୂୟଁା XWP0971127

ପ ୁ /1648758 27 19 1341ସରୁଜ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଭା ର ଭୂୟଁା XWP0669226
ପ ୁ /1648759 23 19 1342ମେନାଜ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଭା ର ଭୂୟଁା XWP0809475
ୀ /1648760 70 19 1343ସବୁାସୀ େଦଇ ସା ପଭାକର ଭୂୟଁା OR/06/043/386915

ପ ୁ /1648761 54 19 1344ତପନ େସନାପତି ପି ମରୂଲିଧର େସନାପତି XWP0009746
ୀ /1648762 50 19 1345ମାଳତୀ େସନାପତି ସା ତପନ େସନାପତି JTV2435162

ପ ୁ /1648763 31 19 1346ଚ ନ କମୁାର େସନାପତି ପି ତପନ କମୁାର େସନାପତି XWP0347369
ପ ୁ /1648764 28 19 1347ହାପିନ େସନାପତି ପି ତପନ କମୁାର େସନାପତି XWP0347351
ୀ /1658765 64 19 1348ଶରତ ଭୂୟଁା ପି ହାଲୁ ଭୂୟଁା OR/06/043/386920

ପ ୁ /1658766 61 19 1349ଭରତ ଚ  ଭୂୟଁା ପି ହାଲୁ ଭୂୟଁା OR/06/043/386921
ୀ /1658767 59 19 1350ଲକ୍ଷୀ ଭୂୟଁା ସା ଶରତ ଭୂୟଁା OR/06/043/386923

ପ ୁ /1658768 58 19 1351ଆରତ ଭୂୟଁା ପି ହାଲୁ ଭୂୟଁା OR/06/043/386922
ୀ /1658769 56 19 1352ବିନତା ଭୂୟଁା ସା ଶରତ ଚ  ଭୂୟଁା OR/06/043/386924
ୀ /1658770 53 19 1353ପତିମା ଭୂୟଁା ସା ଆରତ ଭୂୟଁା OR/06/043/386925

ପ ୁ /1658771 41 19 1354ଧେନଶର ଭୂୟଁା ପି ଭରତ ଚ  ଭୂୟଁା JTV2304897
ପ ୁ /1658772 40 19 1355ସେ ାଷ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଶରତ ଚ  ଭୂୟଁା JTV2309318
ୀ /1658773 37 19 1356କନିୁବାଳା ଭୂୟଁା ସା ଧେନଶର ଭୂୟଁା XWP0468694

ପ ୁ /1658774 36 19 1357ଦିବାକର ଭୂୟଁା ପି ଭରତ ଚ  ଭୂୟଁା JTV2304772
ପ ୁ /1658775 36 19 1358ତୁଷାର କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଭରତ ଚ  ଭୂୟଁା JTV2503464
ପ ୁ /1658776 34 19 1359ନିରାକାର ଭୂୟଁା ପି ଭରତ ଚ  ଭୂୟଁା JTV2503811
ୀ /1658777 34 19 1360ସସିତା ଭୂୟଁା ପି ଶରତ ଭୂୟଁା JTV2503704
ୀ /1658778 34 19 1361ଅନୁପମା ଭୂୟଁା ସା ଦିବାକର ଭୂୟଁା XWP0468595
ୀ /1658779 30 19 1362ସଜୁାତା ଭୂୟଁା ପି ଆରତ ଭୂୟଁା XWP0669101
ୀ /1658780 30 19 1363ମଧସିୁତା ଭୂୟଁା ପି ଆରତ ଭୂୟଁା XWP0729293
ପ ୁ /1668781 84 19 1364ରଘନୁାଥ ଭୂୟଁା ପି େବୖ ବ ଭୂୟଁା OR/06/043/386935
ୀ /1668782 73 19 1365ତନୁଲତା ଭୂୟଁା ସା ରଘନୁାଥ ଭୂୟଁା OR/06/043/386936
ୀ /1668783 42 19 1366ବାସ ୀ ଭୂୟଁା ସା ଫକିର ଭୂୟଁା JTV2504157
ପ ୁ /1668784 41 19 1367ଫକୀର ଭୁୟଁା ପି ରଘନୁାଥ ଭୁୟଁା JTV2341360
ୀ /1668785 40 19 1368ସବିତା ଭୂୟଁା ସା ଶ ର ଭୂୟଁା XWP0729178
ପ ୁ /1668786 40 19 1369ଶ ର ଭୁୟଁା ପି ରଘନୁାଥ ଭୁୟଁା JTV2309367
ପ ୁ /1678787 85 19 1370ଧଡି ଭୂୟଁା ପି େବୖ ବ ଭୂୟଁା OR/06/043/386937
ୀ /1678788 75 19 1371ପାଟ ଭୂୟଁା ସା ଧଡି ଭୂୟଁା OR/06/043/386938
ପ ୁ /1678789 47 19 1372ଅଭିମନଯ୍ ୁଭୂୟଁା ପି ଧଡି ଭୂୟଁା OR/06/043/386940
ପ ୁ /1678790 42 19 1373ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଭୁୟଁା ପି ଧଡି ଭୁୟଁା JTV2503902
ପ ୁ /1678791 40 19 1374ନିରଂଜନ ଭୁୟଁା ପି ଧଡି ଭୁୟଁା JTV1938422
ୀ /1678792 39 19 1375ନିରୂପମା ଭୂୟଁା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଭୂୟଁା JTV2503878
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ୀ /1678793 34 19 1376ଗାୟତୀ ଭୂୟଁା ସା ନିର ନ ଭୂୟଁା XWP0009985
ୀ /1688794 34 19 1377ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାପତି େବେହରା XWP0729061

ପ ୁ /1838795 65 19 1378େଗାପାଳ ଚଂଦ େବେହରା ପି ଖଲୀ େବେହରା XWP0971119
ୀ /1838796 52 19 1379କ ନା େବେହରା ସା େଗାପାଳ ଚଂଦ େବେହରା XWP0961151
ୀ /1838797 39 19 1380ସପନ୍ା କର ସା ମେନାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0655845

ପ ୁ /1838798 47 19 1381ବାବୁଲା ସାହୁ ପି ଉ ାର ସାହୁ XWP0347591
ୀ /1838799 40 19 1382ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ବାବୁଲ ସାହୁ XWP0669135
ୀ /1838800 36 19 1383ରୀନା ସାହୂ ସା କାତିର୍କ କମୁାର ସାହୂ XWP0961177

ପ ୁ /1838801 47 19 1384କାତିର୍କ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସଂତ କମୁାର ସାହୁ XWP0961102
ପ ୁ /1838802 42 19 1385ମେନାଜ କମୁାର ତିପାଠି ପି େକୖଳାସ ତିପାଠି XWP0347377
ୀ /1848803 35 19 1386ରଶିତା ମହାଖଡୁ ସା ପତାପ ଚ  ମହାଖଡୁ XWP0642348
ୀ /1848804 29 19 1387ଉମିର୍ଳା ମହାକଡୁ ସା ପକାଶ ଚ  ମହାକଡୁ XWP0571927
ୀ /10008805 33 19 1388ପ ୁ ାନ୍ଜଲି ପାତ ସା ଅସିତ କମୁାର ପାତ XWP0901298
ୀ /999998806 23 19 1389ମୀତା ପଧାନ ସା େବଣଧୁର ପଧାନ XWP0961193
ୀ /999998807 23 19 1390ମଧସିୁତା ସାହୂ ପି ଦାମୁଧର ସାହୂ XWP0974923
ୀ /RAM NAGA8808 59 19 1391େଜଯ୍ା ନ୍ା ମ ରୀ ପାଢ଼ୀ ସା ବିଭୂ ପସାଦ  LNT4542502

ପ ୁ /0018809 42 19 1392ପେବାଧ ନାୟକ ପି ସଜୁନ ନାୟକ XWP1020908
ପ ୁ /38810 69 19 1393େକଶବ ଚ  ଭ ପି ପଦନ ଭ OR/06/043/386423
ପ ୁ /38811 43 19 1394ସଂଜୟ କମୁାର ଭ ପି େକଶବ ଚରଣ ଭ JTV2435105
ପ ୁ /38812 41 19 1395ସେ ାଷ କମୁାର ଭ ପି େକଶବଚ  ଭ JTV2303816
ପ ୁ /48813 41 19 1396ଚରଣ ଭଟ ପି ବଳରାମ ଭଟ JTV2341436
ୀ /48814 35 19 1397ସବିତା କର ସା ପତାପ ଚ  କର XWP0590257

ପ ୁ /58815 38 19 1398ରାେଜଶ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ସାଗର ଶତପଥୀ JTV2434868
ପ ୁ /68816 37 19 1399ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ JTV2503514
ପ ୁ /128817 33 19 1400ନବୀନ ବାରିକ ପି ଶୀ ଭା ର ବାରିକ XWP0590463
ପ ୁ /128818 29 19 1401ର ିତ୍ ବାରିକ୍ ପି ଭା ର ବାରିକ୍ XWP0590471
ୀ /208819 36 19 1402ଅନୁପମା ଦାସ ସା ବାଳକୃ  ଦାସ XWP0669499

ପ ୁ /218820 34 19 1403ସେୁବାଧ ଖୁ ିଆ ପି ଶୀବସ  କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0590349
ୀ /238821 28 19 1404େରାଜାଲିନ େସଠୀ ସା ରବିନାରାୟଣ େସଠୀ XWP0590232
ୀ /308822 35 19 1405ସକୁା ୀ ବାରିକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ବାରିକ XWP0590265
ୀ /308823 26 19 1406ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁବାରିକ XWP0590273
ୀ /348824 29 19 1407ସଚିୁତା ସାଇଁ ସା ମାନସ ର ନ ସାଇଁ XWP0669622
ୀ /428825 29 19 1408ପିତିଶୀ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0590448

ପ ୁ /428826 25 19 1409ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0669481
ୀ /558827 39 19 1410ମମତା େବେହରା ସା ଶଶୁା  େବେହରା XWP0590240
ୀ /638828 36 19 1411ଶ ା ଳୀ ସାହୁ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ସିଂହ XWP0590356
ୀ /678829 42 19 1412ରାଜଶୀ ପ ା ପି ରାମକୃ  ପ ା XWP0590323
ୀ /708830 32 19 1413େରାଜାଲିନ୍ ଖ ୁ ିଆ ସା ପଶା  ଖ ୁ ିଆ XWP0590216
ୀ /748831 52 19 1414ପତିମା ପଧାନ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ପଧାନ XWP0669630

ପ ୁ /748832 26 19 1415ଦିେନଶ ପଧାନ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ପଧାନ XWP0590364
ପ ୁ /748833 26 19 1416ଶଭୁମ୍ ସାଇଁ ପି ସକୁା  ଚରଣ ସାଇଁ XWP0590380
ୀ /808834 27 19 1417ଗୀତା ଳୀ ଭ ସା ଭଜମନ୍ ଭ XWP0590489
ୀ /1038835 32 19 1418ମଧସିୁତା ଭ ସା ଆେଲାକ ଭ XWP0590331
ୀ /1068836 36 19 1419ରୀନା େଜନା ସା େଲାକନାଥ େଜନା XWP0656025
ୀ /1068837 25 19 1420ପତିଭା େଜନା ପି ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା XWP0669333
ୀ /1118838 35 19 1421ଝରଣା ନାୟକ ସା ରମାନ  ନାୟକ XWP0590505
ୀ /1118839 34 19 1422େଦବଶୀ ନାୟକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ XWP0590513
ୀ /1138840 53 19 1423ଗୀତାଶୀ ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ XWP0590315
ୀ /1138841 39 19 1424ମମତା ନାୟକ ସା ପତାପ ନାୟକ XWP0590299
ପ ୁ /1138842 26 19 1425େସାେମଶ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ XWP0590307
ପ ୁ /1178843 26 19 1426ନିରାକାର ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପରିଡା XWP0590208
ୀ /1278844 32 19 1427କମଳାକା ି ଦାସ ସା ବିଭୂଦ  ଦାସ XWP0590281
ୀ /1298845 27 19 1428ରାନି ସାହୁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ XWP0590190
ୀ /1308846 40 19 1429ନିରୂପମା ସାହୁ ସା ଅମିୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0590497
ପ ୁ /1308847 26 19 1430ସବୁାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ XWP0590224
ପ ୁ /1338848 25 19 1431େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP0669465
ୀ /1348849 31 19 1432ମିନତୀ ସାହୁ ସା ସନତଶ ର ସାହୁ XWP0590406
ୀ /1398850 35 19 1433ପମିଳା ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ XWP0590422
ୀ /1498851 37 19 1434ଅମିତା ମହା ି ସା ଉେପ  ମହା ି XWP0590414
ପ ୁ /1508852 26 19 1435େସୗମଯ୍ର ନ ମହା ି ପି ବିମଳ ଚ  ମହା ି XWP0590455
ପ ୁ /1518853 26 19 1436ସମିତ ମହା ି ପି ସଦାଶବି ମହା ି XWP0590430
ୀ /1518854 26 19 1437ସସିତା ମହା ି ପି ସଦାଶବି ମହା ି XWP0590182
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ପ ୁ /1528855 26 19 1438ବିକାଶ ଚ  ପଧାନ ପି ବିକଳ ଚରଣ ପଧାନ XWP0590372
ପ ୁ /1728856 28 19 1439େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP0590398
ୀ /18857 51 19 1440ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/043/387059

ପ ୁ /38858 28 19 1441ଶଭୁାଶଷି ଭ ପି ଶରତ ଚଦ୍ ଭ XWP0347823
ପ ୁ /48859 86 19 1442ସକୁା  ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ OR/06/043/386635
ୀ /58860 34 19 1443ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା େଜଯ୍ାତିଶ ର ସାହୁ XWP0347328
ୀ /68861 40 19 1444ପ ୁ ଲତା ଭୁୟଁା ପି ଅପ ିର୍ ଭୁୟଁା XWP0347450
ୀ /88862 49 19 1445ପଚଳା େଜନା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା XWP0009886

ପ ୁ /158863 26 19 1446ରଜତ କମୁାର ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ XWP0897397
ପ ୁ /158864 23 19 1447ସତଯ୍ଜିତ େଜନା ପି ଧେନଶ୍ଵର େଜନା XWP0898171
ପ ୁ /218865 53 19 1448ଅନ  ପଢିହାରୀ ପି ସବୁଳ ପଢିହାରୀ XWP0873877
ପ ୁ /998866 44 19 1449ସତଯ୍ର ନ େଜନା ପି ରମାକା  େଜନା XWP0641126
ପ ୁ /998867 42 19 1450ବିଶର ନ େଜନା ପି ରମାକା  େଜନା XWP0641118
ୀ /1418868 22 19 1451ସମପିର୍ତା ରାଉତ ପି ଶୀକା  ରାଉତ XWP0873943
ୀ /1438869 32 19 1452ସମିୁତା ପଧାନ ପି ସଧୁାକର ପଧାନ XWP0873935
ୀ /1468870 22 19 1453ପିୟଦଶର୍ନୀ ପଧାନ ପି ବାବୁଲି ପଧାନ XWP0873927

ପ ୁ /1508871 24 19 1454ଗ୍ଯାନା ର ନ ମହା ି ପି ବିମଳ ଚଂଦ ମହା ି XWP0809509
ପ ୁ /1858872 43 19 1455ମାନସ ଚ  େବେହରା ପି ନିତ୍ଯାନ  େବେହରା XWP0873893
ୀ /1858873 36 19 1456କ ନା େବେହରା ସା ମାନସ ଚ  େବେହରା XWP0873901
ୀ /1858874 26 19 1457ପି ି  କଅୁଁର ସା କାହନ୍ ଚରଣ କଅୁଁର XWP0873919

ପ ୁ /1858875 60 19 1458ବିଶନାଥ ରାଉତ ପି ବୃ ାବନ ରାଉତ XWP0873851
ୀ /1858876 47 19 1459ବିଳାଶ ରାଉତ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ରାଉତ XWP0873869
ୀ /1858877 22 19 1460ଅନିତା ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ XWP0873885

ପ ୁ /1618878 22 19 1461େଦବାଶୀଷ ରାଉତରାୟ ପି ଧଡ଼ି ରାଉତରାୟ XWP1194141
ୀ /638879 27 19 1462ଶଭୁାରାଣୀ ସିଂହ ସା ଆଶଷି ସିଂହ XWP1219104
ୀ /638880 19 19 1463ସ ୀତା ସିଂହ ପି ଭାଗବତ ସିଂହ XWP1219153

ପ ୁ /1088881 19 19 1464ଶରିିଜା କା  ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ XWP1219187
ୀ /648882 27 19 1465ସସିତା ସିଂହ ସା ଅଜିତ୍ ସିଂହ XWP1219203
ୀ /688883 19 19 1466ଶାବଣୀ ସିଂହ ପି ପାଣକୃ  ସିଂହ XWP1219237
ୀ /838884 29 19 1467ପଦାସିନୀ ଦାଶ ସା ବୃେଜଶ କମୁାର ସତପଥି XWP1221779
ୀ /1548885 19 19 1468ଅପିର୍ତା ପଧାନ ପି ଅେଲଖ ଚଦ ପଧାନ XWP1221803

ପ ୁ /598886 19 19 1469ରିତିଶ ଭ ପି ଅଜିତ ଭ XWP1221829
ୀ /638887 18 19 1470ଅ ିତା ସିଂହ ପି ଭାଗବତ ସିଂହ XWP1234764
ୀ /638888 30 19 1471ସପନ୍ା ପଭା ସାଇଁ ସା ଆଶୀଷ ସିଂହ XWP1234905

ପ ୁ /KUMBHARA8889 18 19 1472ପତୀକ କର ପି ମିହିର କର XWP1238740
ୀ /nuagarh T8890 20 19 1473ରାଜ୍ନ ୀନି ସାହୁ ସାହୁ ପି ଟୁଟୁ ସାହୁ XWP1257294

ପ ୁ /678891 20 19 1474େସକ ଅବଦୁଲ କରୀମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ କରୀମ XWP1265354
ୀ /558892 18 19 1475େମାନାଲିସା ମହା ି ପି େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା XWP1265537

ପ ୁ /1098893 21 19 1476ବୁ େଦବ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ XWP1265545
ୀ /1088894 23 19 1477ପିୟା ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ XWP1265636
ୀ /1648895 27 19 1478େରାଜିନା େସନାପତି ସା ଚ ନ କମୁାର େସନାପତି XWP1265644
ୀ /1458896 33 19 1479ବାସ ୀ ପଧାନ ସା ଶବିାନ  ପଧାନ XWP1265669
ୀ /148897 19 19 1480ତାପସୀ ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ XWP1265701
ୀ /998898 37 19 1481ଧରିତୀ ମଦୁୁଲି ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP1265719

ପ ୁ /1128899 34 19 1482ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XWP1265735
ୀ /528900 30 19 1483ଝିଲୀ ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଚ  ଦାସ XWP1265750

ପ ୁ /1128901 32 19 1484ସତଯ୍ ଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ XWP1265776
ୀ /1428902 41 19 1485ଅନୁପମା ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ XWP1265800
ୀ /999998903 24 19 1486ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ XWP1265834
ପ ୁ /648904 20 19 1487େଜଯ୍ାତି ର ନ ସିଂହ ପି ର ୀତ ସିଂହ XWP1265867
ପ ୁ /1128905 43 19 1488ଶବି ପସାଦ ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ XWP1265883
ୀ /1128906 43 19 1489ସ ର୍ ପଭା ପରିଡ଼ା ସା ଶବି ପସାଦ ପରିଡ଼ା XWP1265917
ପ ୁ /578907 19 19 1490ସେରାଜ କମୁାର ବରାଳ ପି ଗଗନ ବରାଳ XWP1265933
ପ ୁ /1108908 20 19 1491ରଜତ ରଶ ିନାୟକ ପି ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ XWP1265941
ୀ /1118909 19 19 1492ଶୁତି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ନାୟକ XWP1265966
ପ ୁ /1098910 21 19 1493େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ରବୀ  ନାୟକ XWP1266006
ପ ୁ /658911 49 19 1494ଅରୁଣ ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ XWP1266014

144 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ  -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ  -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 58ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

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.58 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

145 145/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy


