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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /-1 22 23 1ସଜୃନା ମହା ି ପି ପତିତପାବନ ମହା ି XWP1081033
ୀ /002 65 23 2ହୀରା ଚ ିଆ ପି ବୁଡାନ ସିଂହ XWP0880633
ୀ /003 69 23 3ତୁଳସୀ େହଂବମ ପି ଶାୟମା େହଂବମ XWP0880435
ୀ /004 33 23 4ରାଧିକା ମିଶା ସା ପିୟାର ନ ମିଶା XWP1084078
ୀ /005 41 23 5ଗୀତା ପ ୃ ର୍ୀ ସା ରବି ପ ୃ ର୍ୀ XWP0810663
ୀ /KACHARA6 34 23 6ରୀନା େଜନା ସା ର ନ େଜନା XWP1019512
ୀ /KACHARA7 31 23 7କବିତା ମିଶ ସା ଦୂରିତ ନାଶନ ମିଶ XWP1019504
ୀ /KACHARA8 28 23 8ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାହୂ XWP1019488
ୀ /OLD KACH9 67 23 9ପଣୁିର୍ମା ବଦରା ପି କନୁା ବଦରା XWP0878447
ୀ /OLD KACH10 27 23 10ମଧସିୁତା ବରାଲ ସା ବିେନାଦକମୁାର ବରାଲ XWP0879270
ୀ /OLD KACH11 26 23 11ରିତିସମୀତା ବରାଲ ପି କିେଶାର ବରାଲ XWP0879288
ୀ /OLD KACH12 36 23 12ଲୀନାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିକାଶ େମାହ ି XWP0879304

ପ ୁ /OLD KACH13 24 23 13ସଵୁମ େମାହ ି ପି ଆଭସା େମାହ ି XWP0877852
ୀ /OLD KACH14 28 23 14ସେରାଜିନୀ ସାହୂ ସା ସେରାଜ ସାହୂ XWP0877829

ପ ୁ /OLD KACH15 26 23 15ସନାରାମ ବଦରା ପି ଗଂଗାରାମ ବଦରା XWP0877787
ୀ /OLD KACH16 24 23 16ମିନତୀ ବଦରା ସା ସନାରାମ ବଦରା XWP0877795

ପ ୁ /0117 29 23 17େସୗମ୍ଯର ନ ମିଶ ପି େବୖକୁ ନାଥ ମିଶ XWP1103225
ପ ୁ /118 54 23 18ରଘନୁାଥ ପଧାନ ପି ଚରଣ ପଧାନ JTV1613181
ପ ୁ /119 54 23 19ସସୁା  କମୁାର ପଧାନ ପି ଦାରିବ ୁ ପଧାନ JTV2327302
ୀ /120 51 23 20ରାଧା ପଧାନ ସା ରଘନୁାଥ ପଧାନ OR/06/043/396545
ୀ /121 45 23 21ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ସଶୁା  ପଧାନ JTV1613140
ୀ /122 32 23 22ସସିତା େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ XWP0574129

ପ ୁ /123 61 23 23ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ବୁେଲଇ େସଠୀ JTV2441012
ୀ /124 60 23 24ସମିୁତା େସଠୀ ସା ନାରାୟଣ େସଠୀ XWP1273408

ପ ୁ /125 37 23 25ବଳରାମ େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ JTV2440642
ପ ୁ /126 34 23 26ଜଗନନ୍ ାଥ େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ XWP0011577
ପ ୁ /127 32 23 27କାଳ ି େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ XWP0011569
ପ ୁ /0228 27 23 28ନାେଗଶର ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0810614
ପ ୁ /229 70 23 29ନେରଶ ଚ  ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ବାରିକ OR/06/043/396575
ପ ୁ /230 64 23 30ବନମାଳି ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ବାରିକ OR/06/043/396542
ୀ /231 55 23 31କମଳା ବାରିକ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0780130
ୀ /232 50 23 32ସବିତା ବାରିକ ସା ବନମାଳି ବାରିକ OR/06/043/396006

ପ ୁ /233 35 23 33ଲେକ୍ଷଶର ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0115683
ପ ୁ /234 27 23 34ରାେକଶ ବାରିକ ପି ବନମାଳି ବାରିକ XWP0470179
ୀ /335 95 23 35ଜୟ ୀ ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ XWP0470393

ପ ୁ /336 47 23 36ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି ପରମାନ  ମିଶ OR/06/043/396016
ପ ୁ /337 26 23 37ଶମିା ଳ ପାତ ପି ଶ ର ପାତ XWP0730580
ୀ /338 24 23 38ଆର. ପ ୁ ା ପାତ ପି ଆର. ଶ ର ପାତ XWP0730598
ୀ /0439 29 23 39ମ ଳ ମୟୀ ବାରିକ ସା ଦୂେଗର୍ଶ ନାରାୟଣ ବାରିକ XWP0810986
ୀ /0440 26 23 40ସଚିୁତା ବାରିକ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ବାରିକ XWP0994715

ପ ୁ /441 77 23 41କରୁଣାକର ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ JTV2440634
ୀ /442 65 23 42ପତିଭା ବାରିକ ସା କରୁଣାକର ବାରିକ JTV2327617

ପ ୁ /443 65 23 43ଅକ୍ଷୟକମୁାର ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/396008
ୀ /444 58 23 44ସକୁା ି ବାରିକ ସା ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ OR/06/043/396013

ପ ୁ /445 54 23 45ନେର  ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/396009
ପ ୁ /446 48 23 46ଶବି ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ JTV2441038
ପ ୁ /447 46 23 47ସତଯ୍ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ XWP0559666
ପ ୁ /448 44 23 48ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ JTV2343622
ୀ /449 42 23 49ମମତା ବାରିକ ସା ନେର  ବାରିକ XWP0011593
ପ ୁ /450 41 23 50ବିର  ିନାରାୟଣ ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ JTV2327567
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ୀ /451 37 23 51ଉଷାରାଣୀ ବାରିକ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ବାରିକ JTV2482263
ପ ୁ /452 34 23 52ଦୁେଗର୍ସ ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାରିକ XWP0210880
ୀ /453 34 23 53ତିଳ ମା ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ XWP0210963
ୀ /0554 49 23 54ମ ଲୁତା ମିଶ ସା ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ମିଶ XWP0811042
ୀ /0555 33 23 55ଝିଲି ମିଶ ସା ରଶି ର ନ ମିଶି XWP0811117
ୀ /556 30 23 56ରିତା େଭାଇ ପି କୃ ଚ  େଭାଇ XWP0591826

ପ ୁ /557 26 23 57ଚ ନ େଭାଇ ପି ରତନ୍ ାକର େଭାଇ XWP0591800
ୀ /558 75 23 58ହାରାମଣି େଦବି ସା ସେୁର  ମିଶ OR/06/043/396018
ୀ /559 34 23 59ଅରୁ ତୀ େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0591818

ପ ୁ /560 27 23 60ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଜୁଝାର ସିଂହ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଜୁଝାର ସିଂହ XWP0591792
ୀ /561 57 23 61ପଭାସିନି ମିଶ ସା ରବିନାରାୟଣ ମିଶ JTV2327716

ପ ୁ /562 57 23 62ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ OR/06/043/396021
ୀ /563 54 23 63ପତିଭା ମିଶ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ JTV2327674

ପ ୁ /564 48 23 64ରବିନାରାୟଣ ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ OR/06/043/396019
ପ ୁ /565 44 23 65ବିର ନିାରାୟଣ ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ OR/06/043/396023
ୀ /566 40 23 66ସବୁାସିନୀ ମିଶ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ମିଶ JTV2327294

ପ ୁ /567 36 23 67ରଶି ର ନ ମିଶ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ JTV2482230
ପ ୁ /568 33 23 68ରମଣୀ ରଂଜନ ମିଶ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ JTV2482404
ପ ୁ /569 30 23 69ଶଶଭୁିଷଣ ମିଶ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0350280
ପ ୁ /570 28 23 70ଚି  ୁମିଶ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମିଶ XWP0470229
ୀ /571 26 23 71ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0672238
ୀ /572 38 23 72ଅନୁସୟୂା ରାଉତ ସା ଉମାକା  ରାଉତ XWP0591776
ୀ /573 35 23 73ମିନତୀ ରାଉତ ସା ଆେଲାକ ରାଉତ XWP0591768
ୀ /N.H.574 34 23 74ସରିତା େବେହରା ସା ପଶାଂତ କମୁାର େବେହରା XWP1108760

ପ ୁ /N.H.575 27 23 75ସଂଗାମ େବେହରା ପି କାଳଂଦୀ େବେହରା XWP1108166
ପ ୁ /N.H.576 20 23 76ରବୀ  େବେହରା ମା ସଂଜୂଲତା େବେହରା XWP1109586
ପ ୁ /N.H.577 33 23 77ଜଗା ଦାସ ପି କବିରାଜ ଦାସ XWP1109511
ୀ /N.H.578 28 23 78େଜଯ୍ାତି ଦାସ ସା ଜଗା ଦାସ XWP1109131

ପ ୁ /N.H.579 26 23 79ବଳିଆ ଦାସ ପି କବିରାଜ ଦାସ XWP1108810
ପ ୁ /N.H.580 20 23 80ସଭୁାଶୀଷ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚଂଦ ଦାସ XWP1108992
ୀ /n.h.581 27 23 81ରଶିେରଖା େଡାରା ସା ଅଜିତ କମୁାର େଡାରା XWP1109099

ପ ୁ /N.H.582 19 23 82ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ଗିରୀ ପି ସନାତନ ଗିରୀ XWP1108190
ୀ /N.H.583 30 23 83ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ର ନ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP1108448
ୀ /N.H.584 28 23 84ସସିତା େଜନା ସା ସେରାଜ େଜନା XWP1107036
ୀ /N.H.585 20 23 85ପଜୁାରାଣୀ େଜନା ପି େଜାେଗଂଦ େଜନା XWP1109800
ୀ /N.H.586 19 23 86େରାଜଲୀନ େଜନା ପି େଜାେଗଂଦ େଜନା XWP1109768

ପ ୁ /N.H.587 20 23 87ସତ୍ଯବତ ମିଶ ପି ପଶାଂତ କମୁାର ମିଶ XWP1108133
ୀ /N.H.588 28 23 88ପିଂକୀ ପ ା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ା XWP1107648

ପ ୁ /N.H.589 23 23 89ରାେଜଶ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା XWP1109222
ୀ /N.H.590 32 23 90େମାନାଲିସା ପରିଡ଼ା ସା ଅମିତ ରାଉତ XWP1108513
ୀ /N.H.591 24 23 91ସମିୁତା ପୁ ୀ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୂ XWP1107820
ୀ /N.H.592 24 23 92ସଭୁଶୀ ସାହୂ ସା ଅନିଲ ସାହୂ XWP1107085
ୀ /N.H.593 58 23 93ଗୀତାଂଜଳୀ େସଠୀ - କିରଣ ବାଲା ପରିଡ଼ା XWP1107176

ପ ୁ /N.H.594 29 23 94ମ  ୁସିଂହ - ମଧ ୁସିଂହ XWP1109610
ୀ /N.H.595 22 23 95ରଶୀତା ସାଇଁ ପି ବଳରାମ ସାଇଁ XWP1109677

ପ ୁ /N.H.596 19 23 96ପବିତ ସାଇଁ ପି ବଳରାମ ସାଇଁ XWP1109156
ପ ୁ /697 70 23 97ପ ୁ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ହାଡିବ ୁ ମିଶ OR/06/043/396024
ୀ /698 62 23 98ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  ମିଶ OR/06/043/396025

ପ ୁ /699 45 23 99େଜଯ୍ାତିର ନ ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ JTV2440980
ୀ /6100 43 23 100ପଭାତୀ ମିଶ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ମିଶ JTV2440998
ୀ /6101 42 23 101ଗାୟତୀ ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ମିଶ JTV2343705
ପ ୁ /6102 36 23 102ପିୟର ନ ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ JTV2459857
ୀ /6103 33 23 103ରାଧିକା ମିଶ ପି ପିୟର ନ ମିଶ XWP1007384
ପ ୁ /07104 33 23 104ଦୂରିତ ନାସନ ମିଶ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମିଶ XWP0936468
ପ ୁ /7105 81 23 105ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମିଶ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମିଶ JTV2327534
ୀ /7106 67 23 106ଲକ୍ଷୀପୀୟା ମିଶ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମିଶ OR/06/043/396029
ପ ୁ /7107 66 23 107ଲି ରାଜ ମିଶ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମିଶ OR/06/043/396028
ପ ୁ /7108 43 23 108କୃ  ଚ  ମିଶ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମିଶ JTV2327666
ପ ୁ /7109 41 23 109ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ ପି ଲା ରାଜ ମିଶ JTV2327179
ୀ /7110 38 23 110ଦୁଗର୍ତୀନାଶନିୀ ମିଶ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ମିଶ XWP0591651
ୀ /7111 51 23 111େମାନାଲିସା ପ ନାୟକ ସା ପତିତ ପାବନ ମହା ି XWP0936476
ୀ /8112 60 23 112କମଳା ମିଶ ସା ରତନ୍ ାକର ମିଶ OR/06/043/396032
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ପ ୁ /8113 52 23 113େରାହିତ ମିଶ ପି ରତନ୍ ାକର ମିଶ OR/06/043/396035
ୀ /8114 44 23 114ଚାରୁଲତା ମିଶ ସା ରାଧାକା  ମିଶ OR/06/043/396625
ୀ /8115 39 23 115ଉମିର୍ଳା ମିଶ ସା େରାହିତ ମିଶ OR/06/043/396588

ପ ୁ /8116 33 23 116େକୖଳାଶ ଚ  ମିଶ ପି ରାଧାକା  ମିଶ JTV2482396
ପ ୁ /8117 28 23 117ସତଯ୍ଜିତ ମିଶ ପି ରାଧାକା  ମିଶ XWP0350181
ପ ୁ /9118 52 23 118ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ସଲୁଭ ମହାରଣା OR/06/043/396568
ୀ /9119 45 23 119ଡଲି ମହାରଣା ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା JTV2327435
ୀ /9120 68 23 120ମିନା ମିଶ ସା ସେବର୍ ଶର ମିଶ OR/06/043/396036
ୀ /9121 22 23 121ସ ର୍ପଭା ମହ।ରଣ। ପି ରାଜ କିେଶାର ମହ।ରଣ। XWP1007343

ପ ୁ /9122 21 23 122ମେନାଜ କମୁାର ମହ।ରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହ।ରଣା XWP1007335
ପ ୁ /10123 41 23 123ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ XWP0432781
ୀ /10124 41 23 124ଶୀମତୀ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ XWP0350348
ୀ /10125 38 23 125ଅମିକା ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ JTV2482156

ପ ୁ /10126 33 23 126ନିହାର ର ନ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ XWP0573873
ୀ /11127 74 23 127ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା OR/06/043/396046

ପ ୁ /11128 38 23 128ଅନୁପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା JTV1956424
ୀ /11129 35 23 129କ ନା ମହାରଣା ସା ଅନୁପ କମୁାର ମହାରଣା XWP0730606
ୀ /12130 60 23 130ପମିଳା ମହାରଣା ସା କ ରିୁ ମହାରଣା OR/06/043/396048
ୀ /12131 56 23 131ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/396050

ପ ୁ /12132 55 23 132େଗାବି  ମହାରଣା ପି ମଣି ମହାରଣା OR/06/043/396049
ପ ୁ /12133 41 23 133କମଳ ମହାରଣା ପି କ ରୁୀ ମହାରଣା JTV2343598
ପ ୁ /12134 39 23 134ବିମଳ ମହାରଣା ପି କ ରୁୀ ମହାରଣା JTV2482180
ପ ୁ /12135 36 23 135ତିେଲାଚନ ମହାରଣା ମା ପମିଳା ମହାରଣା XWP0210872
ୀ /12136 36 23 136ରୁବିନା ମହାରଣା ସା କମଳ ମହାରଣା XWP0211060
ୀ /12137 33 23 137ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ଚ  ମହାରଣା XWP0011601
ୀ /12138 32 23 138ଝିଲି ମହାରଣା ସା ବିମଳ ମହାରଣା XWP0444547
ୀ /12139 32 23 139ମାମିନା ମହାରଣା ସା ତିେଲାଚନ ମହାରଣା XWP0905067

ପ ୁ /12140 30 23 140ଶଭୁକା  ମହାରଣା ପି େଗାବି  ଚ  ମହାରଣା XWP0574004
ପ ୁ /13141 66 23 141ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1956432
ପ ୁ /13142 39 23 142ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୂ ପି ପତାପ ଚଂଦ ସାହୂ XWP0961383
ପ ୁ /13143 29 23 143ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ XWP0350215
ପ ୁ /13144 29 23 144ର ନ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ XWP0350157
ୀ /13145 28 23 145ସିମା ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ XWP0350256

ପ ୁ /13146 28 23 146ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାହୁ XWP0944959
ୀ /13147 25 23 147େଶାୟନା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ XWP0730523

ପ ୁ /13148 58 23 148ପ ାନନ ସାହୁ ପି କ ରିୁ ସାହୁ OR/06/043/396059
ୀ /13149 57 23 149ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/043/396058
ୀ /13150 54 23 150ଛବିରାଣି ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/043/396647

ପ ୁ /13151 40 23 151ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପତାପ ଚ  ସାହୁ JTV2343283
ୀ /14152 57 23 152ସଭୁାଶୀଷ ପଂଡଵ ସା େଦେବ  ସାହୁ OR/06/043/396062

ପ ୁ /14153 67 23 153େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ ପି ଅଗଣି ସାହୁ OR/06/043/396061
ପ ୁ /14154 43 23 154ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି େଦେବ ନାଥ ସାହୁ JTV2327724
ପ ୁ /14155 37 23 155ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି େଦେବ ନାଥ ସାହୁ XWP0211011
ପ ୁ /15156 25 23 156ରଜତ କମୁାର ଦାସ ପି ପକାଶ କମୁାର ଦାସ XWP0971002
ପ ୁ /15157 53 23 157ଇ  କମୁାର ଖାସନବିସ ପି ରବି  କମୁାର ଖାସନବିସ XWP0671388
ୀ /15158 48 23 158ମ  ୁଖାସନବିସ ସା ଇ  କମୁାର ଖାସନବିସ XWP0671396
ୀ /15159 32 23 159ସରିତା ମହା ି ସା ପଦି  କମୁାର ଦାସ XWP1005180

ପ ୁ /15160 71 23 160କାଳ ି ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ OR/06/043/396063
ୀ /15161 62 23 161ସାବିତୀ ସାହୁ ସା କାଳ ି ସାହୁ OR/06/043/396064
ପ ୁ /15162 45 23 162ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ JTV2343564
ପ ୁ /15163 42 23 163ସେୁର  ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ସାହୁ JTV2327419
ୀ /15164 41 23 164ଗିତା ଳି ସାହୁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ XWP0011627
ୀ /16165 72 23 165ତୁଲ େଦଈ - ଦିଯବର ସାହୁ OR/06/043/396067
ୀ /16166 50 23 166ର ିତା ସାହୁ ସା କାଶନିାଥ ସାହୁ XWP0011635
ପ ୁ /16167 28 23 167ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0470419
ପ ୁ /16168 23 23 168ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି କାଶୀନାଥ ସାହୁ XWP0863340
ପ ୁ /16169 53 23 169ରୁଷିେକଶ ସାହୁ ପି ଦିଯବର ସାହୁ OR/06/043/396068
ପ ୁ /16170 50 23 170ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ଦିଯବର ସାହୁ OR/06/043/396066
ୀ /16171 49 23 171ମିନତୀ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/396070
ୀ /16172 47 23 172ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ରୁଷିେକଶ ସାହୁ JTV2343804
ପ ୁ /16173 46 23 173କାଶନିାଥ ସାହୁ ପି ଦିଜବର ସାହୁ OR/06/043/396071
ପ ୁ /16174 43 23 174ଭା ର ସାହୁ ପି ଦିଜବର ସାହୁ OR/06/043/396072
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ପ ୁ /16175 41 23 175ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଦିଜବର ସାହୁ OR/06/043/396073
ୀ /16176 41 23 176ସେରାଜିନି ସାହୁ ସା ଭା ର ସାହୁ XWP0011643
ୀ /16177 40 23 177ଡଲି ସାହୁ ସା ଭା ର ସାହୁ XWP0211037
ୀ /16178 34 23 178େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ XWP0210906

ପ ୁ /16179 30 23 179ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0210898
ୀ /17180 65 23 180ହଷର୍ମଣୀ େଦଈ ସା ରାଜୁ ସାହୁ OR/06/043/396075
ୀ /17181 65 23 181ହୀନ େଯନା ସା ଫଗ ୁେଯନା OR/06/043/396306
ୀ /17182 62 23 182ଅ ର୍ନା େଜନା ସା େଗାତମଚରଣ ରାଉତ XWP0591628
ୀ /17183 31 23 183ଅ ିତା ରାଉତ ପି େଗୗତମ ଚରଣ ରାଉତ XWP0810929

ପ ୁ /17184 66 23 184େଗାତମଚରଣ ରାଉତ ପି େଗାବି  ଚ  ରାଉତ XWP0591669
ୀ /17185 41 23 185ମିନତୀ ସାହୁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ XWP0350363

ପ ୁ /17186 24 23 186ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0863308
ପ ୁ /17187 57 23 187କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ରାଯ ୁସାହୁ JTV2343911
ପ ୁ /17188 52 23 188ଗୁ ଚିୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ରାଯ ୁସାହୁ OR/06/043/396079
ପ ୁ /17189 50 23 189ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ରାଯ ୁସାହୁ JTV2343903
ୀ /17190 48 23 190ଲକ୍ଷୀପୀୟା ସାହୁ ସା କୃ  ସାହୁ OR/06/043/396076
ୀ /17191 47 23 191ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2343960

ପ ୁ /17192 46 23 192ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରାଯ ୁସାହୁ OR/06/043/396077
ୀ /17193 40 23 193କବିତା ସାହୁ ସା ଗ ୁ ଚିୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2343978

ପ ୁ /17194 32 23 194ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2482313
ପ ୁ /18195 51 23 195ପଦି ା କମୁାର ମହା ି ପି ଗେଣଷ ଚଂଦ ମହା ି OR/06/043/396084
ୀ /18196 47 23 196େସଫାଳି ମହା ି ସା ପଶା  ମହା ି JTV2343457

ପ ୁ /18197 47 23 197ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଗେଣଶର ମହା ି OR/06/043/396083
ୀ /18198 45 23 198ନଳିନୀ ମହା ି ସା ପଦୀ  ମହା ି JTV2343440
ୀ /18199 44 23 199ମମତା ମହା ି ସା ଶଶୁା  ମହା ି JTV1613074

ପ ୁ /18200 39 23 200ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ଗେଣଶର ମହା ି OR/06/043/396085
ୀ /18201 20 23 201ସାସତୀ ପଧାନ ପି ସସୁା  କମୁାର ପଧାନ XWP1059385

ପ ୁ /18202 22 23 202ଚ କା  ସାଇଁ ପି ସଧୁାକର ସାଇଁ XWP0944967
ପ ୁ /19203 44 23 203ସନିୁଲି କମୁାର ଦାଶ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାଶ XWP0810796
ୀ /19204 34 23 204ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ ଦାଶ ସା ସନିୁଲି କମୁାର ଦାଶ XWP0810804
ୀ /19205 92 23 205ବାଉରୀ େଦଈ ସା ସଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/396093

ପ ୁ /19206 56 23 206ନେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ JTV2327401
ପ ୁ /19207 56 23 207ନେର  ସାଇଁ ପି ସଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/396631
ୀ /19208 50 23 208କୁ ଳା ସାଇଁ ସା ନେର  ସାଇଁ OR/06/043/396097

ପ ୁ /19209 50 23 209ଶରତ ଚ  ସ୍ଵାଇଁ ପି ସଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/396098
ୀ /19210 46 23 210ସବିତା ସାଇଁ ସା ନେର  କମୁାର ସାଇଁ JTV2327393
ୀ /19211 45 23 211ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ OR/06/043/396099
ୀ /19212 31 23 212ତପସିନୀ ସାଇଁ ପି ନେର  ସାଇଁ XWP0470401
ୀ /19213 30 23 213ତରୁଲତା ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0350330
ୀ /19214 28 23 214ଅରୁଲତା ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0470492

ପ ୁ /19215 27 23 215ମାନସ ର ନ ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0470476
ୀ /19216 21 23 216ଇ ିତା ସ୍ଵାଇଁ ପି ନେର  ସ୍ଵାଇଁ XWP0961409

ପ ୁ /20217 31 23 217ବୁ େଦବ େଭାଇ ପି ଶ ର େଭାଇ XWP0210856
ୀ /20218 70 23 218ହୀରାମଣି େଦଈ ସା ବଂଶଧିର ସାଇଁ OR/06/043/396101
ୀ /20219 44 23 219ଲିପିକା େଲ ା ସା ନ  କିେଶାର େଜନା XWP0671743

ପ ୁ /20220 75 23 220ବଂଶଧିର ସାଇଁ ପି ବାଜ ସାଇଁ OR/06/043/396100
ପ ୁ /20221 46 23 221ବଳରାମ ସାଇଁ ପି ବଂଶଧିର ସାଇଁ OR/06/043/396102
ୀ /20222 42 23 222ଅନୁପମା ସାଇଁ ସା ବଳରାମ ସାଇଁ OR/06/043/396103

ପ ୁ /21223 61 23 223ସଚିଦାନ  ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/396106
ୀ /21224 54 23 224େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ସାଇଁ ସା ସଚିଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/396107
ୀ /21225 50 23 225ଅ ନା ସାଇଁ ସା ବିଚିତାନ  ସାଇଁ OR/06/043/396111
ପ ୁ /21226 50 23 226ସଧୁାକର ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/396108
ପ ୁ /21227 46 23 227ଅମର ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/396109
ୀ /21228 46 23 228େମନକା ସାଇଁ ସା ସଧୁାକର ସାଇଁ XWP0559682
ୀ /21229 41 23 229େରାଜି ସାଇଁ ସା ଅମର କମୁାର ସାଇଁ XWP0011650
ୀ /21230 31 23 230ଦୁଗର୍ତି ନାସିନି ସାଇଁ ପି ସତିଦାନ  ସାଇଁ XWP0350116
ପ ୁ /21231 25 23 231ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି ସଧୁାକର ସାଇଁ XWP0730564
ପ ୁ /22232 76 23 232ରାଜୁକିେଶାର େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା JTV2343481
ୀ /22233 50 23 233ମିନାକମୁାରୀ େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା JTV2343465
ପ ୁ /22234 35 23 234ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା JTV2440717
ୀ /23235 50 23 235େବୖଜୟ ୀ କର ସା ର ନକମୁାର କର XWP0011676
ପ ୁ /23236 29 23 236ରାେକଶ କମୁାର କର ପି ର ନ କମୁାର କର XWP0536581
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ପ ୁ /23237 75 23 237େବୖରାଗୀ ଚରଣ ପ ା ପି ଦାେମାଦର ପ ା OR/06/043/396348
ୀ /23238 65 23 238ବାସ ି କମୁାରୀ ପ ା ସା େବୖରାଗୀ ପ ା OR/06/043/396349
ୀ /23239 41 23 239ବଷର୍ା ପ ା ସା ବିଶନାଥ ପ ା JTV2440956

ପ ୁ /23240 38 23 240ବିଶନାଥ ପ ା ପି େବୖରାଗୀ ପ ା OR/06/043/396592
ପ ୁ /23241 37 23 241ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ ା ପି େବୖରାଗି ଚରଣ ପ ା JTV2440782
ପ ୁ /23242 35 23 242ସଜିୁତ ପ ା ପି େବୖରାଗି ଚରଣ ପ ା JTV2440709
ୀ /24243 34 23 243ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0730796
ୀ /24244 34 23 244ସମିର୍ ା ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି XWP0730713
ୀ /24245 80 23 245ବସ  ମ ରୀ ମହା ି - େଗାେଲଖ ମହା ି OR/06/043/396344

ପ ୁ /24246 56 23 246ଗିରୀଶ ଚ  ମହା ି ପି େଗାେଲଖ ମହା ି OR/06/043/396345
ୀ /24247 50 23 247ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ଗିରିଶ ଚ  ମହା ି OR/06/043/396346

ପ ୁ /24248 45 23 248କି ିର୍ଚ  ମହା ି ପି େଗାେଲଖ ମହା ି OR/06/043/396556
ୀ /24249 38 23 249ସସିତା ମହା ି ସା କି ିର୍ଚ  ମହା ି JTV1956051

ପ ୁ /24250 36 23 250ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଗିରିଶ ଚ  ମହା ି JTV1679828
ପ ୁ /24251 29 23 251ଶେୁବଦଯ୍ ମହା ି ପି ଗିରିଶ ଚ  ମହା ି XWP0350306
ୀ /25252 62 23 252ସଖି େଦଈ ସା ପହାଦ ସାହୁ OR/06/043/396338

ପ ୁ /25253 50 23 253ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ JTV2343291
ୀ /25254 40 23 254ପମିଳା ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ JTV2343366
ୀ /25255 40 23 255ସକୁା ି ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ XWP0011692

ପ ୁ /25256 38 23 256ରେମଶ ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ XWP0011684
ୀ /26257 31 23 257େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ XWP0730804
ୀ /26258 31 23 258େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ XWP0730630
ୀ /26259 52 23 259ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ JTV2343796

ପ ୁ /26260 36 23 260ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ XWP0164038
ୀ /27261 78 23 261ସୀତା େଦଈ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/043/396331
ୀ /27262 77 23 262କନକଲତା ସାହୂ ସା ବସଂତ କମୁାର ସାହୂ XWP0971143

ପ ୁ /27263 54 23 263ହରିହର ସାହୁ ପି ବିରବର ସାହୁ OR/06/043/396328
ୀ /27264 46 23 264ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/396329
ୀ /27265 31 23 265ସବିତା ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ XWP0350298
ୀ /27266 29 23 266ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ସମୁ  ସାହୁ XWP0350249
ୀ /27267 28 23 267କବିତା ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ XWP0470435
ୀ /27268 27 23 268ଲତିକା ସାହୁ ସା ଗିରିଜାକ୍ତ ସାହୁ XWP0969394

ପ ୁ /27269 68 23 269ସେୁର  ସାହୁ ପି ବିରବର ସାହୁ OR/06/043/396326
ୀ /27270 58 23 270ତିେଳା ମା ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ OR/06/043/396332
ୀ /27271 57 23 271େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/396327

ପ ୁ /27272 52 23 272ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିରବର ସାହୁ OR/06/043/396007
ପ ୁ /27273 41 23 273ନିହାର ର ନ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP0011700
ୀ /27274 38 23 274ରଶତିା ସାହୁ ସା ନିହାର ରଂଜନ ସାହୁ JTV2482305

ପ ୁ /27275 37 23 275ସମୁ  ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ XWP0011718
ପ ୁ /27276 35 23 276ଗିରିଜା କା  ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ JTV2482388
ପ ୁ /28277 51 23 277ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/396322
ୀ /28278 49 23 278ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/396323
ୀ /28279 25 23 279ଶ ା ଳି ସାହୁ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ. ଅଜୟ ସାହୁ XWP0730812
ୀ /29280 65 23 280କନକମ ରି ମହା ି ସା ଧରଣୀଧର ମହା ି OR/06/043/396113

ପ ୁ /29281 55 23 281ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି JTV2327195
ୀ /29282 41 23 282େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0011726
ୀ /30283 26 23 283ପଜ୍ଞା ମହା ି ପି େକଶବଚ  ମହା ି XWP0810622

ପ ୁ /30284 78 23 284ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି OR/06/043/396115
ୀ /30285 75 23 285ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/396116
ପ ୁ /30286 52 23 286କୃ ଚ  ମହା ି ପି ବାବାଜୀ ମହା ି XWP0559708
ୀ /30287 45 23 287େଜା ନ୍ାରାଣି ମହା ି ସା କୃ ଚ  ମହା ି XWP0559690
ୀ /30288 43 23 288ସୀମା ମହା ି ସା େଗାବି  ଚ  ମହା ି XWP0780148
ୀ /30289 39 23 289ଗାୟତୀ ମହା ି ସା େକଶବ ମହା ି OR/06/043/396610
ୀ /30290 25 23 290ରୀତା ଳି ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ XWP0671552
ପ ୁ /31291 77 23 291ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି ପି ଧେୂଳଶର ମହା ି OR/06/043/396547
ପ ୁ /31292 73 23 292ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଧେୁଳଶର ମହା ି OR/06/043/396124
ପ ୁ /31293 69 23 293ର ିତ କମୁାର ମହା ି ପି ନିଳମଣୀ ମହା ି XWP0730655
ୀ /31294 64 23 294ଭାରତୀ େମାହ ି ସା ର ିତ କମୁାର ମହା ି XWP0730663
ୀ /31295 62 23 295ପଭାସୀନି ମହା ି ସା ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି XWP0011759
ୀ /31296 58 23 296ଆେଲାକମ ରୀ ମହା ି ସା ଅମଲୁଯ୍ ମହା ି OR/06/043/396125
ପ ୁ /31297 48 23 297େଗାବି  ଚ  ମହା ି ପି ବାବାଜୀ ମହା ି OR/06/043/396119
ପ ୁ /31298 44 23 298ପଳୟ କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି JTV2343341
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ପ ୁ /31299 43 23 299ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି XWP0011767
ୀ /31300 42 23 300ସ ମିତା ମହା ି ସା ପସନ ମହା ି XWP0634394

ପ ୁ /31301 42 23 301ଆଶଷି ମହା ି ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ମହା ି JTV2327732
ପ ୁ /31302 41 23 302ପଶନନ୍  କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ ମହା ି XWP0634402
ପ ୁ /31303 38 23 303ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି ପି ଅମଲୁଯ୍ ମହା ି OR/06/043/396613
ୀ /31304 21 23 304ମଧମିୁତା ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ ର ମହା ି XWP0930248
ୀ /32305 50 23 305ନିଳିମା ମହା ି ସା ଆଭାଷ ଚ  ମହା ି JTV2343747
ୀ /32306 33 23 306ସାତିଶୀ ମହା ି ସା ଉ ମ କମୁାର ମହା ି XWP0811109

ପ ୁ /32307 73 23 307ନେର  ନାଥ ମହା ି ପି ଭାଗିରଥି ମହା ି OR/06/043/396130
ୀ /32308 65 23 308ମମତା ମହା ି ସା ରବିନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/043/396134
ୀ /32309 61 23 309ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ନେର  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/396135

ପ ୁ /32310 60 23 310ନିେରଦ କମୁାର ମହା ି ପି ଭାଗିରଥି ମହା ି OR/06/043/396132
ୀ /32311 55 23 311ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି XWP0011783
ୀ /32312 55 23 312େବୖଜୟ ି ମହା ି ସା ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/396137

ପ ୁ /32313 54 23 313ଆଭାଷ ଚ  ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/043/396005
ପ ୁ /32314 46 23 314ବାଦଲ କମୁାର ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି XWP1063023
ପ ୁ /32315 45 23 315ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି ପି ଭାଗିରଥି ମହା ି JTV2343770
ୀ /32316 43 23 316ମମତା ମହା ି ସା ବାଦଲ କମୁାର ମହା ି XWP0011791

ପ ୁ /32317 42 23 317ଉ ମ କମୁାର ମହା ି ପି ନେର  ମହା ି JTV2343473
ପ ୁ /32318 41 23 318ବିକାଶ ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି JTV2343358
ପ ୁ /32319 37 23 319ଅବିନାଶ ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି JTV2482164
ପ ୁ /32320 35 23 320ପି ମ ମହା ି ପି ନେର  ନାଥ ମହା ି JTV2440840
ପ ୁ /32321 34 23 321ଶୀ ମ ମହା ି ପି ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2441004
ପ ୁ /32322 32 23 322ସତଯ୍ମ ମହା ି ପି ନିେରାଦ ମହା ି XWP0011809
ୀ /32323 22 23 323ଅ ିତା ମହା ି ପି ଆଭାସ ମହା ି XWP0936450

ପ ୁ /33324 67 23 324ବିକଳ ବରାଳ ପି ସାଧ ୁବରାଳ OR/06/043/396140
ପ ୁ /33325 67 23 325କିେଶାରଚ  ବରାଳ ପି ସାଧ ୁପରଣ ବରାଳ OR/06/043/396142
ୀ /33326 57 23 326ବିଦଯ୍ଲୁତା ବାରଳ ସା ବିକଳ ବାରଳ OR/06/043/396141
ୀ /33327 49 23 327ଅ ନା ବରାଳ ସା କିେଶାର ଚ  ବରାଳ OR/06/043/396143
ୀ /33328 47 23 328ବିଭୁ ଳୀ ବରାଳ ସା ଶଶିରିକା  ବରାଳ JTV2440907

ପ ୁ /33329 47 23 329ଶଶିରିକା  ବରାଳ ପି ସାଧ ୁବରାଳ OR/06/043/396145
ପ ୁ /33330 43 23 330ବିେନାଦ କମୁାର ବରାଳ ପି ବିକଳ ଚରଣ ବରାଳ JTV2327989
ପ ୁ /33331 39 23 331ଦି ି ର ନ ବାରଳ ପି ବିକଳି ଚରଣ ବିକଳ JTV2327997
ୀ /33332 30 23 332ମଧସିୁତା ବରାଳ ପି କିେଶାର ଚ  ବରାଳ XWP0470443
ୀ /33333 27 23 333ଅଂକିତାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବରାଳ ସା ଦି ୀର ନ ବରାଳ XWP0880401

ପ ୁ /33334 40 23 334ଉମାକା  େଜନା ପି ଉେପ  େଜନା JTV2440972
ୀ /34335 72 23 335ତାରାମଣି ବରାଳ - କାଳ ି ବରାଳ OR/06/043/396146

ପ ୁ /34336 50 23 336ରଣଜିତ କମୁାର ବରାଳ ପି କାଳ ି ବରାଳ OR/06/043/396148
ୀ /34337 50 23 337ପତିମା ବରାଳ ସା େରାହିତ ବରାଳ JTV2440832
ୀ /34338 42 23 338ରୀତା ଳୀ ବରାଳ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ବରାଳ JTV2440915

ପ ୁ /35339 74 23 339ଅନ  ଚରଣ ବରାଳ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ବରାଳ XWP0974741
ୀ /35340 55 23 340ଶାରଳା ବରାଳ ସା ଅନ  ବରାଳ XWP0634378
ୀ /35341 50 23 341କଲଯ୍ାଣି ବରାଳ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ବରାଳ OR/06/043/396157

ପ ୁ /35342 48 23 342ଭକ୍ତବ ୁ ବରାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବରାଳ OR/06/043/396153
ୀ /35343 45 23 343ଅ ର୍ନା ବରାଳ ସା ଭକ୍ତବ ୁ ବରାଳ XWP0011841

ପ ୁ /35344 40 23 344ପଭାତ କମୁାର ବରାଳ ପି ଅନ  ବରାଳ XWP0011817
ପ ୁ /35345 40 23 345ପଦୀପ କମୁାର ବରାଳ ପି ଅନ  ବରାଳ XWP0011825
ୀ /35346 40 23 346ଚିନୟୀ ବରାଳ ସା ପଭାତ କମୁାର ବରାଳ XWP0634345

ପ ୁ /35347 39 23 347ପଶା  କମୁାର ବରାଳ ପି ଅନ  ବରାଳ XWP0011833
ପ ୁ /35348 38 23 348ପବିତ କମୁାର ବରାଳ ପି ଅନ  ଚରଣ ବରାଳ XWP0011858
ୀ /35349 37 23 349ଗାୟତୀ ବରାଳ ସା ପଦିପ କମୁାର ବରାଳ XWP0634352
ପ ୁ /35350 36 23 350ସଯୂଯ୍ର୍କା  ବରାଳ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବରାଳ JTV2440816
ପ ୁ /35351 34 23 351ଚ କା  ବରାଳ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବରାଳ XWP0011866
ୀ /35352 30 23 352ରଶିରାଣୀ ବରାଳ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ବରାଳ XWP0880377
ୀ /35353 26 23 353ବନିତା ବରାଳ ସା େରାହିତ ବରାଳ XWP0810754
ପ ୁ /35354 23 23 354ତୁଷାର କା  ବରାଳ ପି ଭକ୍ତବ ୁ ବରାଳ XWP0810812
ପ ୁ /35355 46 23 355ଶରି ଚମପିଆ ପି ସନାତନ ଚମପିଆ XWP0810820
ପ ୁ /35356 43 23 356ରଜତ କମୁାର ମହା ି ପି େବୖକୁ  ମହା ି XWP0634360
ୀ /36357 53 23 357େସୗଭାଗିନି ବରାଳ ସା ଶକୁା  ଚ  ବରାଳ OR/06/043/396160
ପ ୁ /36358 42 23 358ଶଶୁା  କମୁାର ବରାଳ ପି ମାୟାଧର ବରାଳ OR/06/043/396162
ପ ୁ /36359 19 23 359ରତିକା  ବରାଳ ପି ସକୁା  ବରାଳ JTV2482214
ପ ୁ /36360 28 23 360ଶଶୀକା  ବରାଳ ପି ସକୁା  ବରାଳ XWP0350199
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ୀ /36361 40 23 361ଜୟ ୀ ସାଇଁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ବରାଳ XWP0011874
ପ ୁ /36362 40 23 362ସବୁାସ ଚ  ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାଇଁ XWP0671412
ୀ /36363 33 23 363ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ସବୁାସ ଚ  ସାଇଁ XWP0573923
ୀ /3/7364 26 23 364ସଶୁୀସିତା ସାହୁ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ସାହୁ XWP0671685

ପ ୁ /37365 52 23 365ଅଜୟ ସାସମଲ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାସମଲ JTV2343929
ୀ /37366 47 23 366ତୁଳିକା ସାସମଲ ସା ଅଜୟ ସାସମଲ JTV2343663

ପ ୁ /38367 77 23 367ଇ ମଣି େଜନା ପି ନ  େଜନା OR/06/043/396179
ୀ /38368 66 23 368େଲାଭାବତୀ େଜନା ସା ଇ ମଣି େଜନା OR/06/043/396180

ପ ୁ /38369 50 23 369ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା OR/06/043/396181
ୀ /38370 49 23 370େଜଯ୍ାତିମୟୀ େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2343416
ୀ /38371 46 23 371କିରଣବାଳା େଜନା ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଜନା OR/06/043/396182

ପ ୁ /38372 46 23 372ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା OR/06/043/396183
ପ ୁ /38373 44 23 373ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା OR/06/043/396184
ୀ /38374 40 23 374ନମିତା େଜନା ସା ଅଜୟ େଜନା XWP0011882
ୀ /38375 30 23 375ଜୟ ୀ େଜନା ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଜନା XWP0574038

ପ ୁ /38376 27 23 376ଭାଗିରଥି େଜନା ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଜନା XWP0470500
ପ ୁ /38377 29 23 377ପଦି  କମୁାର କର ପି ପଫଲୁ କମୁାର କର XWP0573865
ୀ /38378 29 23 378ନ ିନୀ ନାୟକ ସା କା ିର୍କ ନାୟକ XWP0730762

ପ ୁ /38379 56 23 379ସକୁା  ପଧାନ ପି କଳୁମଣି ପଧାନ JTV2440865
ୀ /38380 27 23 380ଆରତୀ ପଧାନ ପି ସକୁା  ପଧାନ XWP0470518
ୀ /38381 43 23 381ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ସା ଶକୁା  ପଧାନ XWP0634337

ପ ୁ /39382 63 23 382ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି ମାଗଣୁୀ େଜନା OR/06/043/396168
ୀ /39383 45 23 383ବିଳାସିନୀ େଜନା ପି ମାଗଣିୁ େଜନା OR/06/043/396643
ୀ /39384 45 23 384ଗୀତା ଳି େଜନା ସା େକୖଳାସ େଜନା JTV2327906
ୀ /39385 43 23 385ସମିୁତା େଜନା ସା ଅେଶାକ େଜନା OR/06/043/396652
ୀ /39386 37 23 386ସସିତା େଜନା ସା କପିଳ ପସାଦ େଜନା XWP0444554
ୀ /39387 29 23 387ଆରତୀ େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା XWP0350165

ପ ୁ /39388 28 23 388ଶଭୁମଶୀ େସାମଯ୍ର ନ େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0969931
ୀ /39389 21 23 389ଏଲୀନା େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0930230
ୀ /39390 33 23 390ମିନାରାଣୀ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP0573915

ପ ୁ /39391 28 23 391ବଳଭଦ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP0573899
ପ ୁ /40392 21 23 392େସୗମ୍ଯା ର ନ ଦାସ ପି ସଦାନ  ଦାସ XWP0994376
ୀ /40393 63 23 393ସିସଳୁା େଜନା ସା ସନାତନ େଜନା OR/06/043/396172

ପ ୁ /40394 62 23 394କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା XWP0164046
ୀ /40395 55 23 395ମଲୀ େଜନା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା XWP0634329
ୀ /40396 21 23 396ସେ ାସୀ େଜନା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା XWP0944975
ୀ /41397 49 23 397ସବିତା େଜନା ସା ନବ କିେଶାର େଜନା JTV2482198
ୀ /41398 46 23 398ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା ଶବି କମୁାର େଜନା JTV2343424
ୀ /41399 21 23 399ସବୁ ର୍ମୟୀ େଜନା ମା ସ ର୍ଲତା େଜନା XWP0944918
ୀ /42400 63 23 400ହୀରା ଚଂପିଆ ସା ମାଧଵ ଚଂପିଆ XWP0936377

ପ ୁ /42401 50 23 401ନାରାୟଣ େଜନା ପି ଭିକାରି େଜନା OR/06/043/396189
ୀ /42402 47 23 402କନିୁ େଜନା ସା ଗ ାଧର େଜନା JTV1679919
ୀ /42403 46 23 403ଲଳିତା େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/396190

ପ ୁ /42404 41 23 404ଗ ାଧର େଜନା ପି ଭିକାରୀ େଜନା OR/06/043/396551
ପ ୁ /42405 41 23 405ସଜିୁତ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା JTV1956010
ପ ୁ /42406 38 23 406ରଂଜିତ୍ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା JTV2482248
ୀ /42407 38 23 407ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ସଜିୁତ୍ େଜନା XWP0115691

ପ ୁ /42408 37 23 408ସଂଜିତ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା JTV2482222
ୀ /42409 36 23 409ଲୀଳାବତୀ େଜନା ସା ରଣଜିତ୍ େଜନା XWP0115709
ୀ /42410 26 23 410ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା XWP0591750
ପ ୁ /42411 37 23 411ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ XWP0936393
ୀ /42412 34 23 412ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0936385
ୀ /42413 32 23 413ପେମାଦିନ ସାଇଁ ସା ସ ୀତ େଜନା XWP0994723
ୀ /43414 50 23 414ଜୟ ି େଭାଇ ସା ଗେଣଷ େଭାଇ JTV2343952
ପ ୁ /43415 71 23 415ଶବି େଭାଇ ପି ସହୁୁକ େଭାଇ XWP1063684
ପ ୁ /43416 53 23 416ଗେଣଷ୍ େଭାଇ ପି ନକଳୁ େଭାଇ JTV1956366
ୀ /43417 50 23 417ମିନତୀ େଭାଇ ସା ରତନ୍ ାକର େଭାଇ JTV2343937
ପ ୁ /43418 46 23 418ଗେଣଷ େଭାଇ ପି ନକଳୁ େଭାଇ XWP0011908
ୀ /43419 40 23 419ମୀରା େଭାଇ ସା େଗାବି  େଭାଇ JTV2343853
ୀ /43420 30 23 420ରୀତା େଭାଇ ପି ଶବି େଭାଇ XWP0470245
ପ ୁ /43421 29 23 421ସେରାଜ େଭାଇ ପି ଶ ର େଭାଇ XWP0470369
ପ ୁ /43422 27 23 422ର ନ େଭାଇ ପି ଗେଣଷ େଭାଇ XWP0573956
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ୀ /43423 26 23 423ନୀଳାଦୀ େଭାଇ ପି ଶବି େଭାଇ XWP0573949
ପ ୁ /43424 22 23 424ଆନ  େଭାଇ ପି ରତନ୍ ାକର େଭାଇ XWP0944942
ୀ /43425 50 23 425ଉଲାସ େଦଇ ସା ଶବି େଭାଇ OR/06/043/396196
ୀ /44426 40 23 426େସୗଦାମିନୀ ବାରିକ ସା ସିବ ନାରାୟଣ ବାରିକ XWP1059195
ୀ /44427 31 23 427ଲକ୍ଷୀପିୟା େଭାଇ ସା ଅରୁଣ ଦାସ XWP0811000

ପ ୁ /44428 52 23 428ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/396204
ୀ /44429 44 23 429ଶଶୀେରଖା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2343812
ୀ /44430 44 23 430ରମାରାଣି ଦାସ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଦାସ OR/06/043/396203

ପ ୁ /44431 43 23 431ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/396573
ପ ୁ /44432 33 23 432ଅରୁଣ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0573931
ପ ୁ /44433 30 23 433ବିଶର ନ ଦାସ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ XWP0211045
ୀ /44434 23 23 434ସସିତା ଦାସ ପି ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ଦାସ XWP0810945

ପ ୁ /45435 78 23 435ଭମରବର ସାଇଁ ପି ଧେନଶର ସାଇଁ OR/06/043/396191
ୀ /45436 62 23 436କୁ ଳା ସାଇଁ ସା ଭମରବର ସାଇଁ XWP1063668

ପ ୁ /45437 37 23 437ରାଧାକା  ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ JTV1955475
ୀ /45438 35 23 438ସରସ୍ଵତୀ ସାଇଁ ସା ରାଧା କା  ସାଇଁ XWP0944900

ପ ୁ /45439 30 23 439ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ ପି ବମରବର ସାଇଁ XWP0210849
ୀ /46440 32 23 440ମାନସୀ େବେହରା ସା ମାନସ େଭାଇ XWP0574095
ୀ /46441 25 23 441ସରସତି ଭନ୍ସା ସା ରବୀ  େଭାଇ XWP0994731
ୀ /46442 85 23 442ସଜି େଭାଇ ସା ଚକଧର େଭାଇ OR/06/043/396206

ପ ୁ /46443 67 23 443ରାମଚ  େଭାଇ ପି ଚକଧର େଭାଇ OR/06/043/396207
ୀ /46444 65 23 444ଟୁକନୁୀ େଭାଇ ପି ଚକଧର େଭାଇ OR/06/043/396209
ୀ /46445 53 23 445ସେୁଲାଚନା େଭାଇ ସା ରାମଚ  େଭାଇ OR/06/043/396208

ପ ୁ /46446 44 23 446ସକୁା  େଭାଇ ପି ରାମଚ  େଭାଇ JTV1955996
ୀ /46447 43 23 447ଲତା େଭାଇ ପି ଚକଧର େଭାଇ OR/06/043/396210

ପ ୁ /46448 41 23 448ଲକ୍ଷଣ େଭାଇ ପି ଚକଧର େଭାଇ OR/06/043/396211
ପ ୁ /46449 40 23 449ମାନସ େଭାଇ ପି ବଟକୃ  େଭାଇ JTV2343523
ୀ /46450 38 23 450ସଂଜୁ େଭାଇ ପି ବଟକୃ  େଭାଇ OR/06/043/396668
ୀ /46451 38 23 451ନିରୁପମା େଭାଇ ସା ଲକ୍ଷଣ େଭାଇ OR/06/043/396078

ପ ୁ /46452 33 23 452ରବି  େଭାଇ ପି ରାମଚ  େଭାଇ XWP0115717
ପ ୁ /46453 25 23 453ବିଶଜିତ େଭାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ େଭାଇ XWP0671628
ୀ /46454 25 23 454େସାନି େଭାଇ ସା ବିଶଜିତ େଭାଇ XWP0730739

ପ ୁ /46455 22 23 455ଭ।ଗୀରଥୀ େଭାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ େଭାଇ XWP0919910
ପ ୁ /46456 76 23 456ସନାତନ ଚମପିଆ ପି ଶରି ଚମପିଆ XWP0811059
ୀ /46457 60 23 457ବାଲା ଚଂପିଆ ସା ସନାତନ ଚଂପିଆ XWP0936344
ୀ /46458 56 23 458ପାବର୍ ତୀ ଚଂପିଆ ସା ସନାତନ ଚଂପିଆ XWP0936336
ୀ /46459 39 23 459କନୁୀ ଚଂପିଆ ସା କୀତର୍ ନ ଚଂପିଆ XWP0936278
ୀ /46460 22 23 460ରିତା ଳି ମିଶ ପି େରାହିତ କମୁାର ମିଶ XWP0944934

ପ ୁ /46461 71 23 461ବିେନାଦ ପ ୁ ର୍ୀ ପି ଚଳ ପ ୁ ର୍ୀ XWP0811067
ୀ /47462 56 23 462ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଚରଣ େଭାଇ XWP0811091
ୀ /47463 73 23 463ଓଷା େଭାଇ ସା ଧବୃ େଭାଇ OR/06/043/396213
ପ ୁ /47464 58 23 464ଶବି େଭାଇ ପି ଧବୃ େଭାଇ OR/06/043/396214
ୀ /47465 48 23 465ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ଶବି େଭାଇ OR/06/043/396215

ପ ୁ /47466 45 23 466ଚରଣ େଭାଇ ପି ଧବୃ େଭାଇ OR/06/043/396658
ପ ୁ /47467 37 23 467ସେ ାଷ େଭାଇ ପି ଶବି ଚରଣ େଭାଇ JTV1956457
ପ ୁ /47468 36 23 468ସବୁାଷ େଭାଇ ପି ଶବି ଚରଣ େଭାଇ JTV1956002
ୀ /47469 56 23 469ପାବର୍ ତୀ ଚମପିଆ ସା ସନାତନ ଚମପିଆ XWP0811125
ୀ /47470 30 23 470ଛବିଲତା କା ି ସା ସେରାଜ କା ି XWP0671511

ପ ୁ /48471 60 23 471କୃ  େଭାଇ ପି ନଟବର େଭାଇ OR/06/043/396218
ୀ /48472 55 23 472ସକୁ ଳା େଭାଇ ସା କୃ  େଭାଇ OR/06/043/396219
ୀ /48473 28 23 473ସୀତା େଭାଇ ପି କୃ ଚ  େଭାଇ XWP0574079
ପ ୁ /48474 27 23 474ସଦୁଶର୍ନ େଭାଇ ପି କୃ  ଚ  େଭାଇ XWP0671594
ପ ୁ /49475 74 23 475କା ିର୍କ େଭାଇ ପି ଧବେଳଶ୍ଵର େଭାଇ OR/06/043/396220
ୀ /49476 57 23 476େଗାଲାପ େଭାଇ ସା କା ିର୍କ େଭାଇ OR/06/043/396221
ପ ୁ /49477 48 23 477କପିଳ େଭାଇ ପି ଧଡି େଭାଇ OR/06/043/396223
ପ ୁ /49478 46 23 478ଫକିର େଭାଇ ପି ଧେନଶ୍ଵର େଭାଇ XWP1063676
ୀ /49479 43 23 479କମୁଦିୁନି େଭାଇ ସା ଫକିର େଭାଇ OR/06/043/396669
ପ ୁ /49480 38 23 480କାହନ୍  ୁେଭାଇ ପି କା ିର୍କ େଭାଇ XWP0011924
ୀ /49481 37 23 481ସମିୁତା େଭାଇ ସା କାହନ୍  ୁେଭାଇ XWP0115725
ୀ /49482 36 23 482ସବିତା େଭାଇ ସା କପିଳ େଭାଇ XWP0730747
ପ ୁ /49483 36 23 483େବଣଧୁର େଭାଇ ପି କା ିର୍କ େଭାଇ JTV2440899
ୀ /49484 31 23 484େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େଭାଇ ସା େବଣଧୁର େଭାଇ XWP0730770
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ପ ୁ /49485 20 23 485ପକାଶ େଭାଇ ପି ପସା  େଭାଇ XWP1059310
ୀ /50486 77 23 486ଓଷାବତୀ େଭାଇ ସା ଦାରିକାନାଥ େଭାଇ OR/06/043/396226

ପ ୁ /50487 55 23 487ଶରତ େଭାଇ ପି ଦାରିକାନାଥ େଭାଇ OR/06/043/396227
ପ ୁ /50488 50 23 488ବସ  େଭାଇ ପି ଦାରିକାନାଥ େଭାଇ OR/06/043/396229
ୀ /50489 46 23 489ପତିମା େଭାଇ ସା ଶରତ େଭାଇ OR/06/043/396228
ୀ /50490 40 23 490ମାମିନା େଭାଇ ସା ବସ  େଭାଇ XWP0011932

ପ ୁ /50491 35 23 491ସ ୟ େଭାଇ ପି ଶରତ େଭାଇ JTV2440691
ପ ୁ /50492 29 23 492ମେନାଜ େଭାଇ ପି ଶରତ େଭାଇ XWP0470450
ପ ୁ /50493 29 23 493ଅଜିତ େଭାଇ ପି ଶରତ ଚ  େଭାଇ XWP0574103
ୀ /50494 28 23 494କବିତା େଭାଇ ସା ସ ୟ େଭାଇ XWP0730788

ପ ୁ /50495 27 23 495ରଜତ େଭାଇ ପି ବସ  େଭାଇ XWP0470385
ପ ୁ /50496 26 23 496ବିକାଶକମୁାର େଭାଇ ପି ବିଚିତକମୁାର େଭାଇ XWP0591719
ପ ୁ /50497 21 23 497ସେରାଜ େଭାଇ ପି ଶରତ େଭାଇ XWP0994384
ପ ୁ /51498 66 23 498ଅରକି୍ଷତ େଭାଇ ପି େଚମ େଭାଇ OR/06/043/396232
ପ ୁ /51499 47 23 499ବିଚିତ େଭାଇ ପି ଅରକି୍ଷତ େଭାଇ OR/06/043/396234
ୀ /51500 45 23 500ରମା େଭାଇ ସା ବିଚିତ େଭାଇ XWP0011940
ୀ /51501 40 23 501ଲକ୍ଷୀପିୟା େଭାଇ ସା ସଧୁାକର େଭାଇ JTV2343556

ପ ୁ /51502 40 23 502ସଚିନ େଭାଇ ପି ଅରକି୍ଷତ େଭାଇ JTV2343580
ପ ୁ /51503 39 23 503ସଧୁାକର େଭାଇ ପି ଅଭିକି୍ଷତ େଭାଇ OR/06/043/396559
ପ ୁ /51504 39 23 504େକଦାର େଭାଇ ପି ଅରକି୍ଷତ େଭାଇ JTV1613256
ୀ /51505 38 23 505ସମିୁତା େଭାଇ ସା େକଦାର େଭାଇ XWP0164053
ୀ /51506 28 23 506ସସିତା େଭାଇ ପି ବିଚିତ େଭାଇ XWP0573998

ପ ୁ /51507 22 23 507ପକାଶ େଭାଇ ପି ବିଚିତ େଭାଇ XWP0994392
ପ ୁ /52508 44 23 508ର ନ େଭାଇ ପି ପହାଦ େଭାଇ OR/06/043/396238
ୀ /52509 39 23 509କମଳା େଭାଇ ପି ପହିଲି େଭାଇ XWP0011957
ୀ /52510 34 23 510ପତିମା େଭାଇ ସା ର ନ େଭାଇ XWP0470278

ପ ୁ /53511 68 23 511ଦହଲି େଭାଇ ପି ଭିକାରୀ େଭାଇ OR/06/043/396239
ୀ /53512 66 23 512ଦଶ ିେଭାଇ ସା ଦହଲି େଭାଇ OR/06/043/396240
ୀ /53513 50 23 513ଉମିର୍ଳା େଭାଇ ସା ଅ ୁର୍ନ େଭାଇ JTV2343531

ପ ୁ /53514 45 23 514ଅ ୁର୍ନ େଭାଇ ପି ପହଲି େଭାଇ JTV1613173
ପ ୁ /53515 41 23 515ପଶା  େଭାଇ ପି ଦହଲି େଭାଇ OR/06/043/396550
ୀ /53516 39 23 516ଅନୁସୟୁା େଭାଇ ସା ପଶା  େଭାଇ XWP0011965

ପ ୁ /53517 38 23 517ଶକୁା  େଭାଇ ପି ଦହଲି େଭାଇ JTV2440667
ୀ /53518 34 23 518ସମିତା େଭାଇ ସା ସକୁା  େଭାଇ XWP0573972

ପ ୁ /53519 28 23 519ଅମର େଭାଇ ପି ଅ ୁର୍ନ େଭାଇ XWP0470328
ୀ /53520 26 23 520ନିରୂପମା େଭାଇ ସା ଅମର େଭାଇ XWP0730614
ୀ /54521 55 23 521ମହିଳା େଦଈ ସା େପମାନ  କା ି OR/06/043/396242

ପ ୁ /54522 51 23 522କାଳ ି କା ି ପି ପିତାମର କା ି OR/06/043/396244
ୀ /54523 40 23 523ଝୁମରୁୀ କା ି ସା କାଳ ି କା ି OR/06/043/396554

ପ ୁ /54524 39 23 524ମେନାଜ କମୁାର କା ି ପି େପମାନ  କା ି JTV2343515
ପ ୁ /54525 35 23 525ସେରାଜ କା ି ପି େପମାନ  କା ି XWP0011973
ୀ /54526 32 23 526ଝୁନାରାଣୀ କା ି ସା ମେନାଜ କା ି XWP0573980
ୀ /54527 26 23 527ସନ୍ି ା ଳି ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0591784
ୀ /55528 62 23 528ପାେକଇ େଭାଇ - ଶ ର େଭାଇ OR/06/043/396553

ପ ୁ /55529 47 23 529ରେମଶ େଭାଇ ପି ଶ ର େଭାଇ OR/06/043/396549
ୀ /55530 45 23 530ସବିତା େଭାଇ ସା ରେମଶ େଭାଇ JTV2343549

ପ ୁ /55531 22 23 531ରତିକା  େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ XWP0944926
ୀ /55532 49 23 532କବିତା ମହା ି ସା ଶକୁେଦବ ମହା ି JTV1613116
ୀ /56533 70 23 533ପଦି େଯନା ସା ଧଡି େଯନା JTV2327740
ପ ୁ /56534 52 23 534ବସ  େଜନା ପି ଧଡି େଜନା XWP0974782
ୀ /56535 50 23 535େଧାବି େଯନା ସା ବସ  େଯନା JTV2327757
ୀ /56536 45 23 536ମ ଲୁତା େଯନା ସା ସକୁା  େଯନା OR/06/043/396248
ୀ /57537 60 23 537ଲକ୍ଷି େଜନା ସା ମଳିୁ େଯନା OR/06/043/396250
ପ ୁ /57538 59 23 538ଧୀର େଜନା ପି ମଳିୂ େଜନା JTV2482354
ପ ୁ /57539 45 23 539ସବୁାସ େଯନା ପି ମଳିୂ େଯନା XWP0470260
ୀ /58540 70 23 540ଇ  େଦଈ ସା ସେବର୍ ଶର େଯନା OR/06/043/396254
ପ ୁ /58541 85 23 541ସେବର୍ ଶର େଯନା ପି ଉ ବ େଯନା JTV2343788
ପ ୁ /58542 57 23 542କାଳ ି େଯନା ପି ପଭାକର େଯନା JTV2327591
ପ ୁ /58543 48 23 543ପତାପ େଯନା ପି ପଭାକର େଯନା JTV2327609
ୀ /58544 46 23 544ପ ୂ ିର୍ମା େଯନା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େଯନା JTV2327625
ପ ୁ /58545 41 23 545ପ ୁ ର୍ଚ  େଯନା ପି ସେବର୍ ଶର େଯନା OR/06/043/396255
ୀ /58546 39 23 546େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େଯନା ସା କାଳ ି େଯନା XWP0559716
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ପ ୁ /58547 27 23 547ଲିପନୁା େଜନା ପି କାଳଂଦୀ େଜନା XWP0994707
ୀ /58548 22 23 548ସ୍ଵପନ୍ାରାଣୀ େଜନା ପି କାଳ ୀ େଜନା XWP0936492

ପ ୁ /59549 72 23 549ଦିବାକର େଯନା ପି ଉ ବ େଯନା OR/06/043/396261
ୀ /59550 42 23 550େଶୖଳବାଳା େଯନା ସା େଯାେଗ  େଯନା JTV2327237

ପ ୁ /59551 42 23 551ମାନସ େଯନା ପି ଶବି େଯନା XWP0470294
ପ ୁ /59552 41 23 552େଯାେଗ  େଯନା ପି ଦିବାକର େଯନା OR/06/043/396260
ପ ୁ /59553 39 23 553ପଦି  କମୁାର େଯନା ପି ଦିବାକର େଯନା JTV2327229
ପ ୁ /59554 39 23 554ନେରଶ େଯନା ପି ଶବି େଯନା XWP0470302
ୀ /59555 37 23 555ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ବିଚିତ େଜନା JTV2440790
ୀ /59556 33 23 556ପି ି  େଜନା ସା ପଦି  କମୁାର େଜନା XWP0810978

ପ ୁ /60557 67 23 557ବାବାଜୀ େଯନା ପି ଦିଜବର େଯନା OR/06/043/396264
ୀ /60558 62 23 558େଲାଭାବତୀ େଜନା ସା ଭିକାରୀ େଜନା JTV1956408
ୀ /60559 55 23 559େନେତଇ େଯନା ସା ବାବାଜୀ େଯନା OR/06/043/396265

ପ ୁ /60560 55 23 560ବସ  କମୁାର େଯନା ପି ଦିଜବର େଯନା JTV2343309
ପ ୁ /60561 40 23 561ସ ୟ େଯନା ପି ବାବାଜି େଯନା JTV2343317
ୀ /60562 37 23 562ସଂଧଯ୍।ର।ଣି େଜନା ସା ସଂଜୟ େଜନା XWP1007376

ପ ୁ /60563 34 23 563ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ବାବାଜି େଜନା JTV2440683
ୀ /60564 32 23 564ବିେନାଦିନୀ େଜନା ସା ଅଜୟ େଜନା XWP0574012

ପ ୁ /60565 30 23 565ଦିଲିପ େଯନା ପି ଭିକାରୀ େଯନା XWP0470153
ପ ୁ /60566 25 23 566ବୃ ାବନ େଜନା ପି ଭିକାରୀ େଜନା XWP0730820
ପ ୁ /61567 74 23 567େକୖଳାସ େଜନା ପି କସୁନୁ େଜନା OR/06/043/396270
ୀ /61568 71 23 568େବ  େଯନା ସା େକୖଳାସ େଯନା OR/06/043/396271
ୀ /61569 45 23 569ବୀଣା େଯନା ସା ଗେଣଶ େଯନା OR/06/043/396273

ପ ୁ /61570 45 23 570କା ିର୍କ େଯନା ପି େକୖଳାସ େଯନା OR/06/043/396274
ୀ /61571 40 23 571କିରଣ େଯନା ସା କା ିର୍କ େଯନା OR/06/043/396590
ୀ /61572 35 23 572ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା େଦେବ  େଜନା XWP0011981

ପ ୁ /61573 24 23 573ପପୁନୁ େଜନା ପି କାତିର୍କ େଜନା XWP1004951
ୀ /61574 24 23 574ରିସିକା େଜନା ସା ପପୁନୁ େଜନା XWP1019496
ୀ /62575 75 23 575ଶକୁ େବୱା ସା ହରି େଯନା OR/06/043/396278

ପ ୁ /62576 55 23 576ରାଜୁ େଯନା ପି ହରି େଯନା OR/06/043/396276
ୀ /62577 50 23 577ବିଳାସ େଯନା ସା ରାଜୁ େଯନା OR/06/043/396277

ପ ୁ /62578 42 23 578େଦେବ  େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା JTV1956341
ପ ୁ /62579 25 23 579ବିଜୟ େଜନା ପି ରାଜୁ େଜନା XWP0730705
ପ ୁ /62580 24 23 580ପତାପ କର ପି ପଫଲୁ କର XWP0730721
ପ ୁ /63581 75 23 581େବୖରାଗୀ େଯନା ପି ପଦନ େଯନା OR/06/043/396279
ୀ /63582 68 23 582ଉଷା େଯନା ସା େବୖରାଗୀ େଯନା OR/06/043/396280
ୀ /63583 41 23 583ବିଦୁ େଯ଼ନା ସା ପତାପ େଯ଼ନା JTV1956390

ପ ୁ /63584 40 23 584ପତାପ େଯନା ପି େବୖରାଗୀ େଯନା OR/06/043/396281
ପ ୁ /64585 68 23 585ଅେଲଖ େଯନା ପି ବୁେଲଇ େଯନା OR/06/043/396285
ପ ୁ /64586 60 23 586ଦୁଃଶାସନ େଯନା ପି ବୁେଲଇ େଯନା JTV2343325
ୀ /64587 52 23 587ବିଳାସ େଯନା ସା ଦୁଃଶାସନ େଯନା XWP0730507
ୀ /64588 50 23 588ଅଲି େଯନା ସା ଅେଲଖ େଯନା OR/06/043/396286

ପ ୁ /64589 32 23 589ସଶୁା  କମୁାର େଯନା ପି ଅେଲଖ େଯନା XWP0470484
ପ ୁ /64590 29 23 590ସେରାଜ େଯନା ପି ଦୁଃଶାସନ େଯନା XWP0470351
ୀ /64591 21 23 591ସୀତା ଳୀ େଜନା ପି କା ର୍ୀକ େଜନା XWP1007368
ୀ /65592 65 23 592ବାସ ି େଜନା ସା ରବି େଜନା JTV2440964

ପ ୁ /65593 54 23 593ଅଭିମନଯ୍ ୁେଯନା ପି ବୀର େଯନା OR/06/043/396290
ୀ /65594 50 23 594କୁ ି େଯନା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଯନା OR/06/043/396291

ପ ୁ /65595 45 23 595ରବି  େଯନା ପି ବୀର େଯନା OR/06/043/396293
ପ ୁ /65596 43 23 596କବିଚ  େଯନା ପି ବୀର େଯନା JTV2327245
ୀ /65597 43 23 597ଗୀତା ଳୀ େଯନା ସା ରବି  େଯନା XWP0470252
ପ ୁ /65598 40 23 598ଛବି ନାରାୟଣ େଯନା ପି ବୀର େଯନା OR/06/043/396295
ପ ୁ /65599 38 23 599ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା ପି ରବି େଜନା JTV2440758
ୀ /65600 34 23 600ଅ ନା େଜନା ସା ଲକ୍ଷିଧର େଜନା JTV2440873
ପ ୁ /65601 31 23 601ସନିୁଲ େଯନା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଯନା XWP0470211
ପ ୁ /65602 31 23 602ଅନିଲ େଯନା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଯନା XWP0470146
ୀ /65603 31 23 603ମକୁତା େଯନା ସା ଛବି ନାରାୟଣ େଜନା XWP0730622
ପ ୁ /65604 29 23 604ତିେଲାଚନ େଜନା ପି ର ନ େଜନା XWP0350207
ପ ୁ /65605 34 23 605ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2440774
ୀ /67606 65 23 606ସରୁତୀ େଯନା - ଚ ମଣି େଯନା OR/06/043/396301
ପ ୁ /67607 45 23 607ର ନ େଯନା ପି ଚ ମଣି େଯନା OR/06/043/396302
ୀ /67608 41 23 608ଉମା େଜନା ସା ର ନ େଜନା JTV2482339
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ପ ୁ /67609 39 23 609ଗନୁା େଯନା ପି ଚ ମଣି େଯନା XWP0012005
ପ ୁ /67610 38 23 610ଟୁକ ୁେଜନା ପି ଚ ମଣି େଜନା JTV2440725
ୀ /67611 33 23 611ମମତା େଜନା ସା ଟୁକ ୁେଜନା XWP0905018
ୀ /68612 65 23 612ଇ ୁ େଜନା ସା ଇ ମଣୀ େଜନା XWP0012021

ପ ୁ /68613 44 23 613ବଜ କିେଶାର େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା JTV1955426
ପ ୁ /68614 40 23 614େମାହନ େଯନା ପି ଫଗ ୁେଯନା OR/06/043/396307
ୀ /68615 35 23 615େଦବକୀ ପିୟଦଶର୍ନି େଜନା ସା େମାହନ େଜନା XWP0012013
ୀ /68616 31 23 616ଶଶିତା େଜନା ସା ବଜକିେଶାର େଜନା XWP0573964

ପ ୁ /68617 58 23 617ପବିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0730473
ୀ /68618 46 23 618ସକୁା ି ସାହୁ ସା ପବିତ କମୁାର ସାହୁ XWP0730697

ପ ୁ /68619 31 23 619ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପବିତ କମୁାର ସାହୁ XWP0730689
ୀ /69620 27 23 620ମାନସୀ େବେହରା ସା ପବିତ େଜନା XWP0810853

ପ ୁ /69621 64 23 621ସାଗର େଜନା ପି େଧାଇ େଜନା XWP0012039
ୀ /69622 59 23 622ଭାବ େଜନା ସା ସାଗର େଜନା JTV1956382

ପ ୁ /69623 39 23 623ବିଚିତ େଜନା ପି ସାଗର େଜନା XWP0780155
ପ ୁ /69624 36 23 624ପବିତ େଜନା ପି ସାଗର େଜନା JTV2440733
ୀ /69625 24 23 625ଦି ୀ ପଭା ମହାପାତ ସା ଜିେତଂଦ ମହାପାତ XWP1019470

ପ ୁ /70626 24 23 626ଚିତର ନ ମିଶ ପି େରାହିତ ମିଶ XWP0671610
ପ ୁ /70627 27 23 627ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାହୁ XWP0470377
ୀ /70628 83 23 628ପ ୂ ର୍ବାସୀ ସାହୁ ସା ଦାଶରଥି ସାହୁ OR/06/043/396314

ପ ୁ /70629 63 23 629ଧବୃଚରଣ ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ OR/06/043/396317
ୀ /70630 40 23 630ନୟନା ସାହୁ ସା ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/396642

ପ ୁ /71631 72 23 631େଗୗରା  ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ OR/06/043/396318
ୀ /71632 42 23 632ରଶିତା ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ XWP0012047
ୀ /71633 33 23 633ରାେଜଶରୀ ସାହୁ ସା ମାନସ ର ନ ସାହୁ XWP0211128
ୀ /71634 55 23 634ପ ଜିନି ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/043/396319

ପ ୁ /71635 45 23 635ପତାପ ଚ  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ JTV2343861
ପ ୁ /71636 35 23 636ମାନସ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ JTV2440857
ୀ /72637 28 23 637ଝରଣା ପ ୃ ି ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ XWP0810994

ପ ୁ /72638 72 23 638ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/06/043/396340
ପ ୁ /72639 41 23 639ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ JTV2327575
ୀ /72640 42 23 640ଲିଲି ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV2440881

ପ ୁ /72641 20 23 641ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP1059328
ପ ୁ /72642 51 23 642ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ JTV2327468
ପ ୁ /72643 44 23 643କମଳାକା  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ JTV2343432
ୀ /72644 39 23 644ସରସତୀ ସାହୁ ସା କମଳା କା  ସାହୁ JTV2440949

ପ ୁ /72645 40 23 645ସନାତନ ସିଂ ପି େଗୗରା  ସିଂ XWP0810861
ପ ୁ /73646 38 23 646ପେମାଦ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ JTV1955285
ୀ /73647 30 23 647ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ XWP0730531

ପ ୁ /73648 78 23 648େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ପାଣ ୁସାହୁ XWP0012054
ପ ୁ /73649 42 23 649ଭା ର ଚ  ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/043/396358
ୀ /74650 66 23 650ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/396360

ପ ୁ /74651 52 23 651ବିଚିତାନ  ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/396639
ପ ୁ /74652 51 23 652ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/396362
ୀ /74653 45 23 653ମମତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0432773

ପ ୁ /74654 44 23 654ସଚିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/396567
ୀ /74655 41 23 655ଜୟ ି ସାହୁ ସା ବିଚିତାନ  ସାହୁ JTV2343846
ୀ /74656 38 23 656ସାପନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସଚିତ କମୁାର ସାହୁ XWP0012062

ପ ୁ /74657 28 23 657ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0350314
ୀ /74658 27 23 658େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0573881
ୀ /74659 25 23 659ରଶୀମୟୀ ସାହୁ - ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0863316
ପ ୁ /74660 23 23 660ରଣଜିତ ସାହୁ - ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0863324
ୀ /74661 48 23 661ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2343838
ପ ୁ /74662 43 23 662ବିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2327922
ୀ /75663 55 23 663ସଭୁଦା ସାହୁ ସା ଶବି ପସାଦ ସାହୁ OR/06/043/396366
ପ ୁ /75664 40 23 664ରଣଜିତ୍ ସାହୁ ପି ସିବ ପସାଦ ସାହୁ JTV2327880
ୀ /75665 37 23 665ପଶା ି ସାହୁ ସା ଅଜିତ ସାହୁ XWP0671784
ୀ /75666 34 23 666ମିଲି ସାହୁ ସା ରଣଜିତ ସାହୁ XWP0671776
ପ ୁ /75667 60 23 667ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି େଗାପି ସାହୁ OR/06/043/396365
ପ ୁ /75668 39 23 668ରଣଜିତ ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ XWP0264051
ୀ /75669 37 23 669ଆରତି ସାହୁ ସା ସ ୟ ସାହୁ XWP0210807
ପ ୁ /75670 35 23 670ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ JTV1955277
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ପ ୁ /76671 28 23 671ଅରୁଣ େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା XWP0350355
ୀ /76672 22 23 672ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ପି େରାହିତ କମୁାର ମିଶ XWP0944983

ପ ୁ /76673 43 23 673ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଗମକ ସାହୁ OR/06/043/396566
ୀ /76674 40 23 674କନିୁଲତା ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0350223
ୀ /76675 33 23 675େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଣି ସାହୁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ XWP0672253

ପ ୁ /76676 33 23 676ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧୃବଚରଣ ସାହୁ XWP0012088
ୀ /76677 30 23 677ଅନସୟୂା ସାହୁ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ XWP0672279

ପ ୁ /76678 27 23 678ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ XWP0470203
ପ ୁ /76679 60 23 679ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଦିଗମର ସାହୁ OR/06/043/396370
ପ ୁ /76680 54 23 680ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି ଦିଗମର ସାହୁ OR/06/043/396372
ୀ /76681 53 23 681େହମଲତା ସାହୁ ସା ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/396371
ୀ /76682 46 23 682କୁ ଳା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/043/396373

ପ ୁ /76683 41 23 683ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ JTV2327658
ପ ୁ /76684 39 23 684ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ JTV2327773
ୀ /77685 82 23 685ଉମା େବେହରା ସା କାଳ ି େବେହରା OR/06/043/396376

ପ ୁ /77686 77 23 686କାଳ ି େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା OR/06/043/396375
ପ ୁ /77687 53 23 687ବାବାଜୀ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/043/396380
ପ ୁ /77688 48 23 688େଦେବ  େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/043/396378
ୀ /77689 46 23 689ମିନତୀ େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/396379
ୀ /77690 43 23 690ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା JTV2482321
ୀ /77691 31 23 691ମନିୁ େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା XWP0350140

ପ ୁ /77692 24 23 692ସାଧୀନ େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା XWP0671719
ପ ୁ /77693 22 23 693ସବୁାସ େବେହରା ପି େଦେବ ର େବେହରା XWP0936443
ୀ /78694 71 23 694ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/043/396383

ପ ୁ /78695 68 23 695ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା OR/06/043/396382
ପ ୁ /78696 45 23 696େକଳୁଚରଣ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା OR/06/043/396384
ୀ /78697 44 23 697ଜାନକୀ େବେହରା ସା େକଳୁଚରଣ େବେହରା JTV2343820
ୀ /78698 38 23 698ମମତା େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା JTV2440675

ପ ୁ /79699 55 23 699ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/043/396385
ପ ୁ /79700 53 23 700େରାହିତ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0264069
ୀ /79701 50 23 701ଆରତୀ େବେହରା ସା ସେବର୍ ଶର େବେହରା OR/06/043/396386

ପ ୁ /79702 49 23 702ଦିବାକର େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/043/396387
ୀ /79703 45 23 703ସମିୁତା େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା JTV2343739
ୀ /79704 44 23 704ସକୁା ି େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା JTV2343721
ୀ /79705 41 23 705ବିଣାପାଣୀ େବେହରା ସା େରାହିତ େବେହରା OR/06/043/396615

ପ ୁ /79706 41 23 706ପ ାନନ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା XWP1113083
ପ ୁ /79707 35 23 707ସ ୟ େବେହରା ପି ସେବର୍ ଶର େବେହରା JTV2440766
ୀ /79708 32 23 708ଟିକିନା େବେହରା ପି ସେବର୍ ଶର େବେହରା XWP0012104
ୀ /79709 29 23 709ରାଜଶୀ େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା XWP0350132
ୀ /79710 28 23 710େସାନି େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା XWP0730481

ପ ୁ /79711 27 23 711ଜିେତ  େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା XWP0730499
ୀ /79712 27 23 712ସସୁୀ ଅପିର୍ତା େବେହରା ସା ସଂଜୟ େବେହରା XWP0905034
ୀ /79713 26 23 713ସାଗତିକା େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା XWP0730671

ପ ୁ /79714 24 23 714ପିୟ ର ନ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା XWP0810952
ପ ୁ /79715 20 23 715ସଭୁମ ସମୀର ପିୟଦସର୍ୀ ପି ସମୀର କମୁାର େଲ ା XWP1105683
ପ ୁ /79716 47 23 716ଭ କିେଶାର ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ XWP0591735
ପ ୁ /79717 38 23 717ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ XWP0591701
ୀ /79718 38 23 718ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ଭ କିେଶାର ସାହୁ XWP0591727
ୀ /79719 33 23 719ସବିତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ XWP0591693
ପ ୁ /80720 79 23 720ବଟ ଦାସ ପି େଧାେବଇ ଦାସ JTV1956374
ପ ୁ /80721 42 23 721ରେମଶ ଦାସ ପି ବଟ ଦାସ XWP0634287
ପ ୁ /80722 39 23 722ସେବର୍ ଶର ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ JTV2327914
ୀ /80723 38 23 723ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ XWP0634295
ୀ /80724 30 23 724ପଭାତୀ ଦାସ ସା ସେବର୍ ଶର ଦାସ XWP0591743
ପ ୁ /80725 41 23 725ନେରଶ ଦାଶ ପି ବଟକୃ  ଦାଶ JTV2327641
ୀ /80726 36 23 726ପ ୁ ଲତା ପେଲଇ ସା ନେରଶ ଦାସ XWP0211078
ପ ୁ /81727 47 23 727ଦିଗମର ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାସ JTV2327872
ୀ /82728 70 23 728ପତିଭା ରାଉଳ ସା ଡା.ରାଜକିେଶାର ରାଉଳ JTV1613207
ପ ୁ /82729 46 23 729ବିଶର ନ ରାଉଳ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉଳ JTV2327971
ପ ୁ /82730 38 23 730ପ ୁ ିତା ରାଉଳ ପି ଡା.ରାଜକିେଶାର ରାଉଳ OR/06/043/396671
ୀ /83731 73 23 731େସବତୀ ପାତ ସା ଜେମଶର ପାତ JTV1967413
ପ ୁ /83732 44 23 732େଦବଦ  ପାତ ପି ଜେମଶର ପାତ OR/06/043/396402
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ୀ /83733 44 23 733ରୀନା ପାତ ପି ଜେମଶର ପାତ JTV1955962
ପ ୁ /83734 40 23 734ଦୂଗର୍ାମାଧବ ପାତ ପି ଜେମଶର ପାତ JTV1955988
ପ ୁ /84735 60 23 735ଧରଣୀଧର ପଧାନ ପି ବରଯ ୁପଧାନ XWP0559724
ୀ /84736 56 23 736ନୟନା ପଧାନ ସା ଧରଣିଧର ପଧାନ OR/06/043/396405

ପ ୁ /84737 40 23 737ଧନ ୟ ପଧାନ ପି ଧରଣୀଧର ପଧାନ JTV2328003
ପ ୁ /84738 37 23 738ଜେନଜୟ ପଧାନ ପି ଧରଣୀଧର ପଧାନ JTV1956044
ପ ୁ /85739 27 23 739ସାଗ େବେହରା ମା କାଳଂଦୀ େବେହରା XWP0919779
ପ ୁ /85740 26 23 740ପଦିଆ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା XWP0730549
ୀ /85741 26 23 741ରୀନା େବେହରା ସା ପଦିଆ େବେହରା XWP0730556
ୀ /85742 25 23 742ଝାରଣା େବେହରା ସା ସଂଗାମ େବେହରା XWP0905042
ୀ /85743 50 23 743କା ନ େଦଇ ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା XWP0012120
ୀ /86744 45 23 744କନକ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା XWP0012146

ପ ୁ /86745 25 23 745ପଣୂର୍ ଚଂଦ େବେହରା ମା କନକ େବେହରା XWP0961540
ୀ /86746 73 23 746ଚ ା ଦାସ ସା ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/043/396560

ପ ୁ /87747 36 23 747କାଳ ୀ େଭାଇ ପି ହରି େଭାଇ XWP0012153
ୀ /87748 38 23 748ବାସ ି େଦଇ ସା ହରି େଭାଇ OR/06/043/396312
ୀ /88749 52 23 749ରମା େବେହରା ସା ହରି େବେହରା OR/06/043/396541

ପ ୁ /88750 25 23 750ହିମାଂଶ ୁେବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା XWP1013358
ୀ /88751 22 23 751ମାନସୀ ଦାସ ସା ହିମାଂଶ ୁେବେହରା XWP1008515

ପ ୁ /89752 49 23 752ବିେବକାନ  ପରିଡା ପି ଭମରବର ପରିଡା JTV2482412
ୀ /89753 47 23 753କିରଣବାଳା ପରିଡା ସା ବିେବକାନ  ପରିଡା XWP0012179
ୀ /89754 40 23 754ସତିୃ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ XWP0905091

ପ ୁ /89755 72 23 755ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାଇଁ OR/06/043/396414
ୀ /89756 59 23 756ବାସ ି ସାଇଁ ସା ବଂଶଧିର ସାଇଁ OR/06/043/396415

ପ ୁ /89757 46 23 757ଜ୍ଞାନର ନ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ JTV2327344
ପ ୁ /89758 40 23 758ମେନାର ନ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ JTV2327369
ପ ୁ /90759 28 23 759ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ XWP0573907
ପ ୁ /90760 24 23 760ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ XWP0730838
ୀ /90761 23 23 761ସସୀତା ସାହୂ ପି ଗଂଗାଧର ସାହୂ XWP0961425

ପ ୁ /90762 56 23 762ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ OR/06/043/396412
ୀ /90763 50 23 763ଯେଶାଦା ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ OR/06/043/396413

ପ ୁ /91764 55 23 764ନୃସିଂହ ରଣା ପି କାଳିଆ ରଣା OR/06/043/396410
ୀ /91765 50 23 765ନଳିନୀ ରଣା ସା ନୃସିଂହ ରଣା OR/06/043/396411
ୀ /91766 27 23 766ସଜୁାତା ରାଣା ପି ନୁସିଂଘା ରାଣା XWP0971135
ୀ /92767 50 23 767ରଂଯକୁ୍ତା ଯଝୁାର ସିଂହ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ସିଂହ OR/06/043/396662

ପ ୁ /92768 55 23 768ରାଧାଶଯ୍ାମ ଯଝୁାର ସିଂହ ପି େସୗରୀ ସିଂହ OR/06/043/396654
ପ ୁ /93769 85 23 769ଶୀପତି େଡାରା ପି ହାତୀ େଡାରା XWP0559740
ପ ୁ /93770 51 23 770ସନାତନ େଡାରା ପି ଶୀପତି େଡାରା OR/06/043/396422
ୀ /93771 47 23 771ସରସତୀ େଡାରା ସା ସନାତନ େଡାରା XWP0559732

ପ ୁ /93772 28 23 772ଅଜିତ କମୁାର େଡାରା ପି ସନାତନ େଡାରା XWP0470195
ପ ୁ /94773 72 23 773ଗ ବର୍  ଗିରି ପି ପାଣ ୁଗିରି JTV1613298
ୀ /94774 60 23 774େକତକୀ ଗିରି ସା ଗ ବର୍  ଗିରି OR/06/043/396417

ପ ୁ /94775 50 23 775ସନାତନ ଗିରି ପି ଗ ବର୍  ଗିରି JTV1613348
ୀ /94776 45 23 776େପମଲତା ଗିରି ସା ସନାତନ ଗିରି JTV1613322
ୀ /94777 20 23 777ସ ର୍ଲତା ଗିରୀ ପି ସନାତନ ଗିରୀ XWP1007350

ପ ୁ /95778 60 23 778ପଫଲୁ କର ପି ହାଡିବ ୁ କର OR/06/043/396449
ୀ /95779 52 23 779କମୁଦୁୁନୀ କର ସା ପଫଲୁ କର OR/06/043/396450

ପ ୁ /95780 48 23 780ବସ  କମୁାର ପେଲଇ ପି େଗାକଳୁ ପେଲଇ XWP0672071
ୀ /96781 32 23 781ପଗତି ପଭା େସଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ XWP0350231
ପ ୁ /96782 30 23 782ଅନିଲ କମୁାର େସଠୀ ପି େଗାପିନାଥ େସଠୀ XWP0211086
ୀ /96783 64 23 783ସତୀ େସଠୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ XWP0328849
ପ ୁ /96784 64 23 784ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େସଠୀ XWP0444562
ୀ /97785 75 23 785େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ବଳଭଦ ସାହୁ XWP0559765
ପ ୁ /97786 52 23 786ଜାନକୀ ବଲଭ ସାହୁ ପି ବଳଭଦ ସାହୁ XWP0559757
ୀ /97787 46 23 787ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଜାନକୀ ବଲଭ ସାହୁ XWP0559773
ପ ୁ /97788 55 23 788ସଦୁଶର୍ନ ତିପାଠୀ ପି ସତଯ୍ବାଦି ତିପାଠୀ OR/06/043/396565
ପ ୁ /98789 64 23 789ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି େକଳ ୁମହାରଣା JTV2327278
ୀ /98790 55 23 790କମଳା ମହାରଣା ସା ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/396434
ପ ୁ /98791 43 23 791ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାରଣା ପି ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/396606
ପ ୁ /98792 40 23 792ବିଜ୍ଞାନ ଚ  ମହାରଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା JTV2327385
ପ ୁ /98793 39 23 793ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପତାପ ଚ  ସାହୁ XWP0671453
ୀ /98794 28 23 794ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0671503
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ୀ /99795 34 23 795ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପଧାନ ପି ଧିେରନ କମୁାର ପଧାନ XWP0210831
ୀ /99796 31 23 796ଶମିର୍ଳା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପଧାନ ପି ଧିେରନ କମୁାର ପଧାନ XWP0210823

ପ ୁ /99797 60 23 797ଧୀେର  ପଧାନ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପଧାନ JTV2327781
ପ ୁ /99798 46 23 798ପକାଶ ସାମଲ ପି ବି ୁଚରଣ ସାମଲ JTV2327799
ୀ /99799 38 23 799ଦମୟ ୀ ସାମଲ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାମଲ XWP0115733
ୀ /100800 68 23 800ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0591644
ୀ /100801 38 23 801ନମିତା ଦାସ ସା ସଶୁା କମୁାର ଦାସ XWP0591636

ପ ୁ /100802 72 23 802ସେୁର  ନାଥ ସାସମଲ ପି େଲାକନାଥ ସାସମଲ JTV2343879
ୀ /100803 63 23 803ଉଲାସ ସାସମଲ ସା ସେୁର ନାଥ ସାସମଲ JTV2343887

ପ ୁ /100804 50 23 804ବସ  କମୁାର ସାସମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାସମଲ JTV1613280
ୀ /100805 43 23 805ଅମିତା ସାସମଲ ସା ବସ  କମୁାର ସାସମଲ JTV2343754

ପ ୁ /100806 40 23 806ହିମାଂଶ ୁଭୁଷଣ ସାସମଲ ପି ସେୁର ନାଥ ସାସମଲ JTV2343630
ପ ୁ /100807 41 23 807ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାସମଲ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାସମଲ JTV2343499
ପ ୁ /101808 38 23 808ସବୀର ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା JTV1955525
ପ ୁ /101809 36 23 809ସମୀର ଖଁା ପି ନାଦିର ଖଁା JTV1956358
ୀ /101810 31 23 810ନୁସରତ ପରବିନ ପି ନାଦିର ଖାନ XWP0264077
ୀ /101811 60 23 811ସାବରା ପରବିନ ସା ନାଦିରା ଖଁା JTV2327864
ୀ /102812 62 23 812ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା OR/06/043/396445

ପ ୁ /102813 43 23 813କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା JTV1955350
ୀ /103814 63 23 814ହାରାମଣି େବେହରା ସା ମାଧବ େବେହରା OR/06/043/396452

ପ ୁ /103815 40 23 815ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବ ନ  େବେହରା JTV2327708
ପ ୁ /103816 38 23 816ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବାନଂଦ େବେହରା XWP0536607
ପ ୁ /103817 36 23 817ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବାନ  େବେହରା JTV1955335
ପ ୁ /103818 34 23 818ଦୁଷ  କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବା ନ  େବେହରା JTV2482172
ୀ /103819 30 23 819ମାନିନି େବେହରା ସା ଜୟ  କମୁାର େବେହରା XWP0672139

ପ ୁ /103820 70 23 820ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ XWP0559815
ୀ /103821 58 23 821ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ XWP0559799
ୀ /104822 65 23 822ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା ହରିହର ଦାଶ OR/06/043/396454

ପ ୁ /104823 42 23 823ସେତଯ୍  ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ OR/06/043/396455
ପ ୁ /105824 52 23 824ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା JTV2327963
ପ ୁ /105825 44 23 825ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଲଖ ଚ  େଜନା JTV2327682
ପ ୁ /105826 42 23 826ସ ୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଲଖ ଚ  େଜନା JTV2327526
ପ ୁ /105827 41 23 827ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା XWP0559823
ୀ /105828 39 23 828ରଶତିା େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0672162
ୀ /105829 56 23 829ଶୀମତୀ ପଣୟ ବଲରୀ ମହା ି ସା ଦି ିକା  ମହାପାତ OR/06/043/396463

ପ ୁ /105830 65 23 830ମକିୁ୍ତକା  ମହାପାତ ପି ବଜକିେଶାର ମହାପାତ JTV2343333
ୀ /105831 60 23 831ମିନାକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ମକିୁ୍ତକା  ମହାପାତ OR/06/043/396459

ପ ୁ /105832 49 23 832ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ ପି ଧବୃ ମହାପାତ OR/06/043/396461
ପ ୁ /105833 45 23 833େଜଯ୍ାତିକା  ମହାପାତ ପି ବଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/043/396464
ୀ /105834 41 23 834େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତିକା  ମହାପାତ JTV2482347

ପ ୁ /105835 31 23 835ସାଦିତଯ୍ସାନୁଜ ମହାପାତ ପି ମକିୁ୍ତକା  ମହାପାତ XWP0591677
ୀ /105836 30 23 836େସାନମ୍ ସାନୁଜା ମହାପାତ ପି ଦୀ ି କା  ମହାପାତ XWP0591685
ୀ /105837 27 23 837ସାଧନା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସା ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା XWP1019462
ୀ /106838 46 23 838ଶୀମତୀ ସବୁାସିନି ମହାପାତ ସା ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ XWP0672147

ପ ୁ /106839 55 23 839ଭିକାରୀ େମାହନ ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା XWP0559831
ୀ /106840 48 23 840ଆେଲାକପଭା ପ ା ସା ଭିକାରୀ େମାହନ ପ ା XWP0634303

ପ ୁ /106841 39 23 841ରଣଜିତ ପ ା ପି ଭିକାରୀ େମାହନ ପ ା XWP0559849
ପ ୁ /106842 35 23 842ରାେଜଶ ପ ା ପି ଭିକାରୀ େମାହନ ପ ା JTV2482289
ପ ୁ /107843 51 23 843ପରୀକ୍ଷୀତ ପଧାନ ପି ନବଘନ ପଧାନ XWP0559856
ପ ୁ /107844 31 23 844ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ପଧାନ ପି ପରିକ୍ଷିତ ପଧାନ XWP0211144
ୀ /107845 45 23 845କାଦମିନୀ ପଧାନ ସା ପରୀକ୍ଷିତ ପଧାନ OR/06/043/396489
ପ ୁ /108846 22 23 846େମାତୀଲାଲ ସାହୂ ପି େଜାେଗଶ୍ଵର ସାହୂ XWP0961466
ପ ୁ /108847 50 23 847େଯାେଗଶର ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ JTV2327765
ୀ /108848 44 23 848ପତିମା ସାହୁ ସା େଯାେଗଶର ସାହୁ JTV2327823
ପ ୁ /109849 52 23 849ଉ ମ ମାଝୀ ପି ଚକଧର ମାଝୀ OR/06/043/396492
ୀ /109850 46 23 850ସକୁା ି ମାଝୀ ସା ଉ ମ ମାଝୀ OR/06/043/396493
ପ ୁ /109851 32 23 851ର ନକମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଉ ମ ମାଝି JTV2482297
ପ ୁ /110852 54 23 852ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି ମାଗ ା ଦାସ OR/06/043/396569
ୀ /110853 48 23 853ସଷୁମା ଦାସ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV1613389
ପ ୁ /110854 38 23 854ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ XWP0211151
ପ ୁ /110855 37 23 855ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ମ ଦାସ JTV1955343
ପ ୁ /111856 44 23 856ରମାକା  ମଲିକ ପି େଗାପିନାଥ ମଲିକ JTV2327310
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ପ ୁ /111857 78 23 857ବିଭୁତିଭୁଷଣ ମହା ି ପି ହୃଷିେକଶ ମହା ି OR/06/043/396494
ୀ /111858 68 23 858ସଶୁୀଳା ମହା ି ସା ବିଭୁତିଭୁଷଣ ମହା ି OR/06/043/396495

ପ ୁ /111859 46 23 859ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି ସଶୁା  ମହା ି JTV2327377
ପ ୁ /111860 61 23 860ଶୀକା  ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀ ଧର ରାଉତ JTV2327211
ପ ୁ /111861 50 23 861ଲକି୍ଷଧର ରାଉତ ପି ଡମରୁଧର ରାଉତ JTV2327286
ୀ /111862 34 23 862ତପସିନୀ ରାଉତ ପି ଶୀକା  ରାଉତ XWP0211110
ୀ /111863 32 23 863ମନସିନୀ ରାଉତ ପି ଶୀକା  ରାଉତ XWP0211102

ପ ୁ /111864 29 23 864ଶକି୍ତ ପସାଦ ରାଉତ ପି ଶୀକା  ରାଉତ XWP0350173
ୀ /112865 38 23 865ଚାରୁବାଳା ମହାପାତ ସା ନୀଳମଣି ରାଣା XWP0211169
ୀ /112866 69 23 866ଶାମ ପଧାନ ପି ତପଡୁ ପଧାନ XWP0672030
ୀ /112867 68 23 867ବା ରୀ ପଧାନ ସା ମ ଳା ପଧାନ XWP0671958
ୀ /112868 52 23 868ଅ ିମା ପଧାନ ସା ଅପଣନ୍ା ପଧାନ XWP0672089

ପ ୁ /112869 37 23 869ଶାଧର ପଧାନ ପି ସାମ ପଧାନ XWP0671982
ୀ /112870 28 23 870ରାେମଶୀ ପଧାନ ସା ଯଗୁଳ ପଧାନ XWP0671974

ପ ୁ /112871 70 23 871ଅଗାଧ ୁରଣା ପି ମଷୁା ରଣା OR/06/043/396503
ୀ /112872 55 23 872ସଶୁୀଳା ରଣା ସା ଅଗାଧ ୁରଣା OR/06/043/396504

ପ ୁ /112873 49 23 873ହାଡିବ ୁ ରଣା ପି ଅଗାଧ ୁରଣା OR/06/043/397218
ପ ୁ /112874 48 23 874ରବି ରଣା ପି ଗିରିଆ ରଣା JTV2440741
ପ ୁ /Plot no 1875 46 23 875ନୀଳମଣି ରଣା ପି ଅଗାଧ ୁରଣା XWP1201037
ୀ /112876 45 23 876ସେରାଜିନୀ ରଣା ସା ରବି  କମୁାର ରଣା JTV2440808
ୀ /112877 43 23 877ପଭାତୀ ରଣା ସା ହାଡିବ ୁ ରଣା JTV2327898

ପ ୁ /112878 56 23 878ପଦି  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV2327849
ୀ /112879 48 23 879ନିେବଦିତା ସାହୁ ସା ପଦି  କମୁାର ସାହୁ JTV2327831

ପ ୁ /112880 41 23 880ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV2327815
ୀ /112881 40 23 881ବାସ ି ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ XWP0634311

ପ ୁ /113882 56 23 882କାଳ ି େବେହରା ପି ବାମନ େବେହରା OR/06/043/396476
ୀ /113883 47 23 883କମଳା େବେହରା ସା କାଳ ି େବେହରା OR/06/043/396477
ୀ /113884 46 23 884ନଳିନୀ ପଭା େବେହରା ସା େକଳୁଚରଣ େବେହରା JTV1955368

ପ ୁ /113885 45 23 885େକଳୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ବାମନ େବେହରା JTV1955293
ୀ /113886 33 23 886େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା XWP0470237
ୀ /113887 32 23 887େରାଜାଲିନ େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା XWP0470427

ପ ୁ /113888 29 23 888ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା XWP0350264
ୀ /113889 27 23 889ତୃ ୀ ମଈ େବେହରା ସା ପଭାତ କମୁାର େବେହରା XWP0905083
ୀ /113890 45 23 890ରାଜଶୀ ମହାପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV2327476

ପ ୁ /113891 80 23 891ଲକ୍ଷିଧର ସାମ ରାୟ ପି େଚେମଇ ଁସାମ ରାୟ JTV2327559
ପ ୁ /113892 54 23 892ଅତୁଲ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାମ ରାୟ JTV2327187
ୀ /113893 47 23 893ପଣତି ସାମ ରାୟ ସା ଅତୁଲ କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV2327807
ୀ /114894 52 23 894ରୀନାଲତା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV1955467

ପ ୁ /114895 42 23 895ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା JTV1955459
ପ ୁ /114896 34 23 896ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା XWP0115741
ୀ /114897 33 23 897ନମିତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା XWP0115758
ପ ୁ /114898 29 23 898ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା XWP0115766
ପ ୁ /114899 24 23 899ପପ ୁଗରୁୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ଗରୁୁ XWP0730572
ୀ /114900 34 23 900ଶଭୁସିତା ମହାପାତ ସା ଦିେନଶ କମୁାର େଜନା XWP0671768

ପ ୁ /114901 60 23 901ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା ପି ଉଦୟ ନାଥ ପ ା JTV1679844
ୀ /114902 51 23 902ବିେନାଦିନୀ ପ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା JTV1679851
ୀ /114903 31 23 903ସମିୁତା ପ ା ପି ଅେଶାକ ପ ା XWP0573857
ୀ /114904 60 23 904ରାଗିଣି ଲତା ରାଉତ ସା ଶୀକା  ରାଉତ JTV2343275

ପ ୁ /114905 29 23 905ଅନିଲ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0350272
ପ ୁ /114906 59 23 906ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV2343945
ୀ /114907 43 23 907ପମିଳା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ JTV1613371
ପ ୁ /115908 50 23 908ରେମଶ େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା JTV1956036
ୀ /115909 39 23 909ଟୁନି େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା JTV1956028
ୀ /115910 67 23 910େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ଯଧିୁ ିର ମହା ି OR/06/043/396506
ପ ୁ /115911 52 23 911ଚି ର ନ ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି JTV2327930
ୀ /115912 44 23 912ଶମିର୍ଳା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି JTV2327948
ପ ୁ /115913 42 23 913ପଦି  କମୁାର ମହ ି ପି ହରିହର ମହା ି JTV2327633
ପ ୁ /115914 38 23 914ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ହରିହର ମହା ି JTV1955418
ୀ /115915 46 23 915େହମରାଣୀ ରାଉତ ସା ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ JTV1955319
ୀ /115916 45 23 916ପତିମା ରାଉତ ସା ଦିପକ କମୁାର ରାଉତ XWP0012187
ପ ୁ /115917 42 23 917ରବି  େସଠୀ ପି ପାଣ ୁେସଠୀ XWP0730648
ୀ /116918 58 23 918କିରଣ େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/396509
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ପ ୁ /116919 38 23 919ଅଂଶମୁାନ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା XWP0350090
ପ ୁ /117920 52 23 920ପନୁ ନାଏକ ପି କ ପର୍  ନାଏକ XWP0810788
ପ ୁ /117921 78 23 921ଅପଣନ୍ା ପଧାନ ପି କିଟାମା ପଧାନ XWP0671917
ପ ୁ /117922 72 23 922ମ ୁଲୁ ପଧାନ ପି ଲ ଆ ପଧାନ XWP0672006
ୀ /117923 32 23 923ମା ି  ପଧାନ ସା ଶୀ ଧର ପଧାନ XWP0671891

ପ ୁ /117924 32 23 924କାଲା ପଧାନ ପି ମ ଳା ପଧାନ XWP0671925
ୀ /117925 65 23 925େପମଲତା ରାଉତ ସା ଦିବାକର ରାଉତ OR/06/043/396534

ପ ୁ /117926 51 23 926ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ ପି ଶୀନାଥ ରାଉତ JTV1955301
ପ ୁ /117927 45 23 927ଆେଲାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦିବାକର ରାଉତ JTV2327484
ପ ୁ /117928 29 23 928ଧନ ୟ ରାଉତ ପି ଉେପ  ନାଥ ରାଉତ XWP0350322
ୀ /117929 27 23 929ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ XWP0470468

ପ ୁ /117930 40 23 930ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଶତପଥି JTV2343648
ପ ୁ /118931 42 23 931ରତନ୍ ାକର ମଲିକ ପି େଗାପିନାଥ ମଲିକ JTV2327260
ୀ /119932 40 23 932ସ ଲୁତା େବେହରା ସା ସନୁୀଳ େବେହରା XWP0811083
ୀ /119933 50 23 933ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କବିରାଜ ଦାସ XWP0672303

ପ ୁ /119934 27 23 934ଦିପନୁା ଦାସ ପି କବିରାଜ ଦାସ XWP0810960
ୀ /119935 21 23 935ସପନା ଦାସ ସା ଦିପନୁା ଦାସ XWP1106889

ପ ୁ /119936 38 23 936ଫିଟର େହମମ ପି ହରି େହମମ XWP0811075
ୀ /119937 33 23 937ଫଲୁ େହମମ ସା ଫିଟର େହମମ XWP0811018
ୀ /119938 68 23 938ବାଇଆଣୀ ପଧାନ ସା ଶଯ୍ାମ ପଧାନ XWP0671867
ୀ /119939 46 23 939ମତୁାଲୁ ପଧାନ ସା ରେମଶ ପଧାନ XWP0671834

ପ ୁ /119940 46 23 940ବିକା ପଧାନ ପି ମ ୁଳୁ ପଧାନ XWP0671859
ପ ୁ /119941 32 23 941ଅଜୟ ପଧାନ ପି ବିକା ପଧାନ XWP0672022
ପ ୁ /119942 32 23 942ବିଜୟ ପଧାନ ପି ସାମ ପଧାନ XWP0671875
ୀ /119943 38 23 943ଅନୁସୟା ସାହୁ ସା ତିନାଥ ସାହୁ XWP0811034

ପ ୁ /119944 41 23 944ପଶା  କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଶତପଥୀ XWP0559864
ପ ୁ /119945 43 23 945ଦିଲିପ ଶତପଥି ପି ଅନାଦି ଶତପଥି OR/06/043/396003
ୀ /119946 42 23 946ଗୀତା ଳୀ ଶତପଥୀ ସା ଦିଲିପ ଶତପଥୀ JTV1955392

ପ ୁ /119947 41 23 947ମେନାଜ ଶତପଥି ପି ଅନାଦି ଶତପଥି OR/06/043/396473
ପ ୁ /120948 82 23 948ଜଗବ ୁ ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/396515
ୀ /120949 72 23 949ସ ୁ ରୀ ନାୟକ ସା ଜଗବ ୁ ନାୟକ OR/06/043/396516
ୀ /121950 45 23 950କ ନା ପ ା ସା ରବିନାରାୟଣ ପ ା JTV1955384

ପ ୁ /121951 45 23 951ରବିନାରାୟଣ ପ ା ପି ପରମାନ  ପ ା OR/06/043/396015
ପ ୁ /121952 40 23 952ଅବିନାଶ ପ ା ପି ପରମାନ  ପ ା XWP0012203
ପ ୁ /122953 57 23 953ମେହଶର ମଲିକ ପି ରଥ ମଲିକ XWP0672113
ୀ /122954 52 23 954େରଣ ୁମଲିକ ସା ମେହଶର ମଲିକ XWP0672204

ପ ୁ /122955 27 23 955ଅନିଲ କମୁାର ମଲିକ ପି ମେହଶର ମଲିକ XWP0672097
ପ ୁ /122956 55 23 956ଶକୁେଦବ ମହା ି ପି ବିରବର ମହା ି JTV1613108
ପ ୁ /122957 23 23 957ଦୟାସାଗର ମହା ି ପି ଶକୁେଦବ ମହା ି XWP0810937
ପ ୁ /122958 63 23 958ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିଗାମର ନାୟକ XWP0559872
ୀ /122959 61 23 959ନିହାରିକା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XWP0115774
ପ ୁ /122960 34 23 960ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2482255
ପ ୁ /122961 32 23 961ସତଯ୍ଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2482149
ୀ /123962 62 23 962ଦୁଗର୍ାେଦଇ େଭ ି ସା ଅରକି୍ଷତ େଭ ି JTV1956465
ୀ /123963 26 23 963ଲକ୍ଷୀ େଭ ି ସା ପଣୂର୍ଚ  େଭ ି XWP0810606
ୀ /124964 40 23 964ସତଯ୍ଭମା ଶତପଥି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଶତପଥି JTV1613363
ୀ /125965 66 23 965ପଣୁିର୍ମା ବଦରା ପି ଗ ାଧର ବଦରା XWP0936237

ପ ୁ /125966 44 23 966ର ନ ବରାଡ ପି ହାଡିବ ୁ ବରାଡ JTV1956416
ପ ୁ /125967 53 23 967ଭଗବାନ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା JTV1955327
ୀ /125968 34 23 968ଉଷ।ରାଣୀ ଦାସ ସା ରତିକା  ଦାସ XWP1109255
ୀ /125969 25 23 969ଚ ା ପ ୂ ି ସା ଦାମା ପ ୂ ି XWP0905059
ୀ /125970 61 23 970ଚମପା ପ ୁ ର୍ୀ ସା ବିେନାଦ ପ ୁ ର୍ୀ XWP0810879
ପ ୁ /125971 38 23 971କାଳି ପ ୂ ିର୍ ପି ବିଜୟ ପ ୂ ିର୍ XWP0810689
ୀ /125972 25 23 972ଜି ି  ପ ୂ ର୍ୀ ସା ନିଖିଲି ମହା ି XWP0810705
ପ ୁ /125973 21 23 973ଜିତୁ ପ ୂ ିର୍ ପି ରବି ପ ୂ ିର୍ XWP0810697
ୀ /125974 63 23 974େରବତୀ ରାଉତ୍ ସା ମନୁଚରଣ ରାଉତ୍ XWP0211177
ପ ୁ /125975 42 23 975ରମାକା  ରାଉତ ପି ମନୁଚରଣ ରାଉତ XWP0130021
ପ ୁ /125976 40 23 976ଉମାକା  ରାଉତ ପି ମନୁଚରଣ ରାଉତ XWP0012237
ପ ୁ /125977 23 23 977ଅମିତ ରାଉତ ପି େଗୗତମ ଚରଣ ରାଉତ XWP0810911
ୀ /125978 41 23 978ଅନୁସୟା ରାଉତ ସା ରମାକା  ରାଉତ XWT0115782
ପ ୁ /125979 53 23 979ଅଜିତ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାମ ରାୟ JTV1679893
ପ ୁ /125980 56 23 980ରବି  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଶବିରାମ ସାଇଁ JTV1679869
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ୀ /125981 44 23 981ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ରବି  ନାଥ ସାଇଁ JTV1679877
ୀ /125982 32 23 982ବଷର୍ା ତିରିଆ ସା ସନାତନ ତିରିଆ XWP0936351
ୀ /126983 42 23 983ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ XWP0810846

ପ ୁ /126984 41 23 984କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV2440931
ୀ /126985 39 23 985ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2440923
ୀ /126986 47 23 986େଜଯ୍ାତିମର୍ୟି ସାମ ରାୟ ସା ଅନିଲ କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV1613165

ପ ୁ /126987 32 23 987ବିଜ ତରିଆ ପି କମରୁାମ ତିରିଆ XWP0810895
ପ ୁ /127988 61 23 988ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ XWP0536532
ୀ /127989 56 23 989ତିେଳା ମା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/396594

ପ ୁ /127990 32 23 990େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ XWP0470310
ପ ୁ /127991 51 23 991ଅନିଲ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଲକି୍ଷଧର ସାମ ରାୟ JTV1613157
ପ ୁ /128992 50 23 992ଅରବି  ଦାଶ ପି ବାଇଧର ଦାଶ XWP0164061
ୀ /128993 47 23 993ମିନତୀ ଦାଶ ସା ଅରବି  ଦାଶ XWP0164079
ୀ /128994 26 23 994ସ ର୍ା ଦାଶ ପି ଅରବି  ଦାଶ XWP0672220

ପ ୁ /128995 51 23 995ରେମଶ ପଧାନ ପି ବିରବର ପଧାନ XWP0671792
ୀ /128996 37 23 996ବାସ ି ପଧାନ ସା କାଲା ପଧାନ XWP0671818
ୀ /128997 37 23 997ଡମଣୀ ପଧାନ ସା ବିକା ପଧାନ XWP0672048

ପ ୁ /128998 34 23 998ଯଗୁଳ ପଧାନ ପି ମ ୁଳୁ ପଧାନ XWP0671826
ପ ୁ /128999 32 23 999ଦ  ପଧାନ ମା ଅପଣନ୍ା ପଧାନ XWP0672063
ପ ୁ /1281000 41 23 1000ରବି ପ ୂ ର୍ୀ ପି ବିେନାଦ ପ ୂ ର୍ୀ XWP0810770
ୀ /1281001 75 23 1001କା ନବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ଲକି୍ଷଧର ସାମ ରାୟ JTV2327542
ୀ /1281002 27 23 1002ବିନୟ ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ସ ୟ କମୁାର ପାଲଟାସିଂହ XWP0811026
ୀ /1321003 24 23 1003ମିନତୀ ବଦରା ସା ସନାରାମ ବଦରା XWP0936252
ୀ /1321004 66 23 1004ଜାନକୀ ବାେଗ ପି ବାଗଳି ବାେଗ XWP0810887

ପ ୁ /1321005 53 23 1005ସନିୁଲ େବେହରା ପି ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା XWP0210799
ୀ /1321006 46 23 1006ପମିଳା େବେହରା - ସନିଲି େବେହରା XWP0920041

ପ ୁ /1321007 24 23 1007ବିକମ େବେହରା ପି ସନିୁଲି େବେହରା XWP0969378
ପ ୁ /1321008 38 23 1008ବାପିନା ଚମପିଆ ପି ଅନାମ ଚମପିଆ XWP0810838
ୀ /1321009 37 23 1009ସବିତା ଦଲାଇ ସା ଗେଜଂଦ େବେହରା XWP0961524
ୀ /1321010 58 23 1010ସବିତା ଦାସ ସା ଶବିାନ  ଦାସ XWP0210989

ପ ୁ /1321011 53 23 1011ଶବିାନ  ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ XWP0210971
ପ ୁ /1321012 35 23 1012ଜଗତବ ୁ ଦାସ ପି ଶବିାନ  ଦାସ XWP0210997
ପ ୁ /1321013 31 23 1013ପଶା  କମୁାର କର ପି ପଫଲୁ କମୁାର କର XWP0211136
ୀ /1321014 34 23 1014ପିପସିତା ମହାପାତ ପି ମକିୁ୍ତକା  ମହାପାତ XWP0210815

ପ ୁ /1321015 31 23 1015ଚ ନ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଉ ମ କମୁାର ମାଝୀ XWP0211052
ୀ /1321016 25 23 1016ଆଶାରାନୀ ମ ଳ ସା ବିକମ େବେହରା XWP0919720

ପ ୁ /1321017 23 23 1017ସତଯ୍ବତ ପଲାଇ ପି ଶରତ ଚ  ପଲାଇ XWP0863332
ପ ୁ /1321018 54 23 1018ଶରତ ଚ  ପେଲଇ ପି ଶଯ୍ାମ ଚରଣ ପେଲଇ XWP0210914
ପ ୁ /1321019 50 23 1019ବସ  କମୁାର ପେଲଇ ପି ଶଯ୍ାମ ଚରଣ ପେଲଇ XWP0210922
ୀ /1321020 39 23 1020ମମତା ପେଲଇ ସା ଶରତ ଚ  ପେଲଇ XWP0210930
ୀ /1321021 32 23 1021ରୁବିନା ପେଲଇ ସା ବସ  କମୁାର ପେଲଇ XWP0210948
ୀ /1321022 56 23 1022ମାନସୀ ପ ୁ ର୍ୀ ସା ଦୁବର ପ ୁ ର୍ୀ XWP0936328
ୀ /1321023 23 23 1023ବାେଲ ପ ୁ ର୍ୀ ପି ବିଜୁ ପ ୁ ର୍ୀ XWP0936310
ୀ /1321024 29 23 1024ସକୁରୂୁ ସେରନ ସା ଅେଶାକ ସେରନ XWP0810648
ୀ /1321025 42 23 1025ଗିତା ସିଂ ସା ଭିମ ସିଂ XWP0810671

ପ ୁ /1321026 44 23 1026ସନାତନ ତିରିଆ ପି ମାଧଵ ତିରିଆ XWP0936369
ପ ୁ /1331027 26 23 1027ସାନରଣା ବଦରା ପି ଗଂଗାରାମ ବଦରା XWP0936245
ୀ /1331028 43 23 1028ଶୀମତୀ ଚମପିଆ ସା ଶରି ଚମପିଆ XWP0810713

ପ ୁ /1331029 22 23 1029ବାବୁଲା ଚଂପିଆ ପି କି ର୍ନ ଚଂପିଆ XWP0936294
ୀ /1331030 33 23 1030ବି ୁପିୟା େଦଇ ସା ସକୁା  େଭାଇ XWP0573840
ପ ୁ /1331031 29 23 1031ମେନାଜ େହମମ ପି ହରି େହମମ XWP0810747
ପ ୁ /1331032 44 23 1032ନିଖିଲ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ମହା ି XWP0936203
ୀ /1331033 32 23 1033କ ନା ସାହୁ ସା ବିନୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0573832
ପ ୁ /1471034 39 23 1034ମ ୁ ସିଂ ପି ବିେନାଦ ସିଂ XWP0671461
ୀ /1471035 37 23 1035ରୁକଣୁା ସିଂ ସା ମ ୁ ସିଂ XWP0671644
ୀ /1771036 24 23 1036ମକୁତୁା ପ ୂ ର୍ୀ ପି ସନାତନ ଚମପିଆ XWP0810739
ପ ୁ /1771037 56 23 1037ଭୀମ ସିଂ ପି ପତୁ ସିଂ XWP0810721
ପ ୁ /1821038 36 23 1038ଅେଶାକ ସେରନ ପି େଛାେଟଲାଲା ସେରନ XWP0810630
ୀ /1971039 27 23 1039ଶଭୁଶୀ େଭାଇ ସା ବୁ େଦବ େଭାଇ XWP0671701
ପ ୁ /2301040 19 23 1040େଖେରାଡ କମୁାର ସାହୂ ପି ପକାଶ ଚଦ ସାହୂ XWP1070267
ୀ /2741041 40 23 1041ଜିନୀସୀତା ପ ନାୟକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି XWP1059377
ୀ /3101042 24 23 1042ଦି ୀମୟୀ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0671537
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ୀ /3391043 66 23 1043ବାଲାମା ଚମପିଆ ସା ସନାତନ ଚମପିଆ XWP0810655
ପ ୁ /3391044 26 23 1044ଅଭୟ େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା XWP0671669
ପ ୁ /3571045 20 23 1045େସୗମ୍ଯା ର ନ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP1059302
ୀ /3831046 32 23 1046ମାନିନୀ େଭାଇ ସା ସବୁାଷ େଭାଇ XWP0671479
ୀ /4051047 20 23 1047ରୀନା େଭାଇ ପି େଗାବି  ଚଦ େଭାଇ XWP1059344
ୀ /4131048 34 23 1048ଟିକିନା େଭାଇ ସା ସଚିନ େଭାଇ XWP0671487
ୀ /4131049 37 23 1049ଲକ୍ଷୀ ଚମପିଆ ସା ବାପିନା ଚମପିଆ XWP0810903

ପ ୁ /4131050 37 23 1050ବାପୀ ଚଂପିଆ ପି ଅନାମ ଚଂପିଆ XWP0936229
ପ ୁ /4131051 39 23 1051ଫିତା େହଂବମ ପି ବାଡ଼ା େହଂବମ XWP0936260
ୀ /4131052 66 23 1052ସଲା ପାଲପୀଂଗ ୂ ସା ମ ଳ ପାଲପୀଂଗ ୂ XWP0936427
ୀ /4131053 24 23 1053େଜଯ୍ାସନ୍ା ପ ୂ ର୍ୀ ସା କାଳୀ ପ ୂ ର୍ୀ XWP0936211
ୀ /4131054 66 23 1054ଲିଲୀ ମନିୁ ଟୁତୀ ସା ଚିଂଟୀ ଟୁତୀ XWP0936419

ପ ୁ /4271055 26 23 1055ଅନିଲ େଭାଇ ପି ଅଜୁର୍ ନ େଭାଇ XWP0671578
ୀ /4471056 35 23 1056ମିନତୀ େଜନା ସା ସବୁାଷ େଜନା XWP0671420

ପ ୁ /4571057 20 23 1057ଆେଲାକ େଭାଇ ପି କପିଲ େଭାଇ XWP1105667
ପ ୁ /4581058 19 23 1058ବିସ୍ଵଜୀତ େଭାଇ ପି ଫକିର େଭାଇ XWP1105402
ୀ /4891059 20 23 1059ଲକ୍ଷୀପିୟା େଭାଇ ପି ବିପିନ େଭାଇ XWP1105360
ୀ /5591060 24 23 1060ସଭୁଦା େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା XWP1105477
ୀ /5731061 23 23 1061େରବତୀ େଜନା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଜନା XWP1105436

ପ ୁ /6771062 22 23 1062କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା ପି େକଳୁ ଚରଣ େବେହରା XWP1105600
ୀ /6871063 21 23 1063ଏଲୀନା େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା XWP1105618
ୀ /7341064 19 23 1064େସୗମଯ୍ା ପୀ ଟୀ ପରିଡ଼ା ପି ବିେବକାନ  ପରିଡ଼ା XWP1070143
ୀ /7421065 20 23 1065େସୗମ୍ଯା ପୀ.ଟୀ. ପରିଡ଼ା ପି ବିେବକାନ  ପରିଡ଼ା XWP1059336
ୀ /7691066 26 23 1066ପ ୂ ିର୍ମା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ପି େକଳୁ ଚରଣ େବେହରା XWP0671693
ୀ /7691067 23 23 1067ଜୁଲସୀ େହଂବମ ପି ମାନସ େହଂବମ XWP0936302

ପ ୁ /7691068 48 23 1068ପ ୁ ର୍ା ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ା ନାୟକ XWP0936484
ୀ /7691069 37 23 1069ଡଲି ସିଂ ସା ସନାତନ ସିଂ XWP0810762
ୀ /8541070 54 23 1070ମେନାରମା ପ ା ସା ଭଗବାନ ପ ା XWP1105584
ୀ /8541071 22 23 1071ରସୀତା ପ ା ପି ଭଗବାନ ପ ା XWP1105709
ୀ /8851072 39 23 1072ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ୀ ସା ରବିନ କମୁାର େବେହରା XWP1105451

ପ ୁ /8931073 32 23 1073ନେରଶ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP1070150
ପ ୁ /9691074 20 23 1074କନୁୁ ପତୂିର୍ ପି ବିେନାଦ ପତୂର୍ ୀ XWP1059351
ୀ /9791075 56 23 1075ମାନସୀ ପତୂର୍ ୀ ସା ଦୁବୁରୁ ପତୂର୍ ୀ XWP1105519
ୀ /9861076 21 23 1076ସୀତା ବାଗା ପି ବାେଗଲା ବାଗା XWP1105428

ପ ୁ /9991077 47 23 1077କା ିର୍କ ନାୟକ ପି ବିଣା ନାୟକ XWP0730754
ୀ /10161078 23 23 1078ସକୁା ୀ ନାୟକ ସା ବାବୁଲୀ ନାୟକ XWP1105345

ପ ୁ /10401079 19 23 1079ସରୂୂ ନାଇକ ପି ପ ୁ ର୍ ନାଇକ XWP1105493
ୀ /10411080 20 23 1080ମୀତା ସିଂ ପି ସନାତନ ସିଂ XWP1105410

ପ ୁ /10471081 20 23 1081ବିେନାଦ ଚଂପିଆ ପି କୀତର୍ ନ ଚଂପିଆ XWP1105527
ପ ୁ /10641082 20 23 1082ବିେନାଦ ଚଂପଆୁ ପି କୀତର୍ ନ ଚଂପଆୁ XWP1059369
ପ ୁ /999991083 45 23 1083କି ର୍ନ ଚଂପିଆ ପି ସନାତନ ଚଂପିଆ XWP0936286
ପ ୁ /999991084 25 23 1084ଡକ୍ଟର ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ ନାୟକ XWP0936435
ପ ୁ /999991085 39 23 1085ଦାମା ପ ୁ ର୍ୀ ପି ବିଜୟ ପ ୁ ର୍ୀ XWP0936401
ପ ୁ /Old Kacha1086 20 23 1086ସଭୁମ ସମୀର ପିୟଦସର୍ୀ ମା ପ ୁ ିତା ରାଉଲ XWP1197433
ପ ୁ /6521087 21 23 1087ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP1214410
ୀ /999991088 22 23 1088ତୁ ିମୟୀ ମହା ି ପି ଶକୁେଦଵ ମହା ି XWP1214451
ୀ /999991089 23 23 1089ବଷର୍ାରାଣୀ େଯନା ସା ଦିଲିପ େଯନା XWP1214469

ପ ୁ /5151090 20 23 1090ପକାଶ େଭାଇ ପି ପଶା  େଭାଇ XWP1214501
ୀ /3131091 36 23 1091ଲିନାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିକାଶ ମହା ି XWP1214519
ୀ /6521092 21 23 1092ମନସିନୀ ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP1214543
ୀ /5951093 32 23 1093ମମତା େଜନା ପି ଅନିଲ େଜନା XWP1214568
ୀ /4181094 20 23 1094ରୀନା େଭାଇ ପି େଗାବି  ଚ  େଭାଇ XWP1214600
ପ ୁ /3581095 20 23 1095ଶଭୁକା  ବରାଳ ପି ସଶୁା  କମୁାର ବରାଳ XWP1214626
ୀ /4211096 21 23 1096ସଭୁଦା କା ି ସା ସେରାଜ େଭାଇ XWP1217975
ୀ /8961097 39 23 1097ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ମହା ି ସା ରବିନ କମୁାର ମହା ି XWP1217991
ୀ /1631098 37 23 1098ଝିଲି ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ XWP1218007
ପ ୁ /8041099 19 23 1099ସାଗତ େସୗରଭ ସାସମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାସମଲ XWP1218031
ୀ /6521100 20 23 1100ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ବିଚିତାନ  ସାହୁ XWP1218056
ୀ /191101 19 23 1101ଶାସତୀ ପଧାନ ପି ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ XWP1218064
ପ ୁ /9671102 19 23 1102ମିଥନୁ ସାହୁ ପି କୃ ଚଦ ସାହୁ XWP1221415
ପ ୁ /1891103 19 23 1103ଧନଂଜୟ ସାହୁ ପି ହୃସୀେକଶ ସାହୁ XWP1221423
ପ ୁ /3631104 19 23 1104ସଂଗାମ କମୁାର େଜନା ପି େକୖଲାଶ ଚଦ େଜନା XWP1221449
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ୀ /9511105 20 23 1105ସଶୁୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପ ା ପି ରବି ନାରାୟଣ ପ ା XWP1221456
ୀ /9561106 20 23 1106େମାନାଲିସା ମହା ୀ ପି ସକୁେଦବ ମହା ୀ XWP1221472

ପ ୁ /6431107 19 23 1107ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି କମଳକା  ସାହୁ XWP1221498
ପ ୁ /5731108 18 23 1108କି ିର୍ ର ନ ସାହୁ ପି ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ XWP1234426
ପ ୁ /5041109 18 23 1109ପି  ୁେଭାଇ ପି େକଦାର େଭାଇ XWP1234574
ୀ /1741110 18 23 1110ଗାୟତୀ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ XWP1234582

ପ ୁ /231111 19 23 1111ଧରଣୀଧର ସାଇଁ ପି କୃ  ଚ  ସାଇଁ XWP1266428
ପ ୁ /651112 18 23 1112ବି ୁ  ପସାଦ ମିଶ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମିଶ XWP1271774
ପ ୁ /3721113 19 23 1113େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP1271790
ପ ୁ /3721114 19 23 1114ସତଯ୍ବତ େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା XWP1271808
ପ ୁ /5041115 20 23 1115ଚି  ୁେଭାଇ ପି େକଦାର େଭାଇ XWP1271824
ପ ୁ /6881116 20 23 1116ଆଭାସ େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା XWP1271832
ପ ୁ /6971117 20 23 1117ମରୁଲିଧର େବେହରା ପି େକଳୁ ଚରଣ େବେହରା XWP1271840
ପ ୁ /5311118 20 23 1118ମାନସ େଭାଇ ପି ରେମଶ େଭାଇ XWP1271857
ୀ /5131119 29 23 1119ନିେବଦିତା େବେହରା ସା ଅନିଲ େଭାଇ XWP1271865
ୀ /7881120 42 23 1120ରଶି େଦଵୀ ତିପାଠୀ ସା ସଦୁଶର୍ନ ତିପାଠୀ XWP1271907
ୀ /3171121 29 23 1121େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ଶିତମ ମହା ି XWP1271915
ୀ /5881122 20 23 1122େରାଜଲୀନ ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର େଜନା XWP1271923

ପ ୁ /1231123 20 23 1123ସତଯ୍ବତ ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ XWP1271931
ୀ /2921124 46 23 1124ସିମାରାଣୀ େମାହ ି ସା େଗାବିଂଦା େମାହ ି XWP1271949
ୀ /10721125 33 23 1125ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା XWP1271956
ୀ /...1126 36 22 1ସାଗତିକା ମହା ି ସା ବବୁବାହାନ ମହା ି XWP0671297

ପ ୁ /New kacha1127 44 22 2ସତଯ୍ର ନ ଦାସମହାପାତ ପି େଭାଲାନାଥ େସଠୀ େସଠୀ XWP1027622
ପ ୁ /Nua Kacha1128 52 22 3ରେମଶଚ  େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା XWP1161371
ପ ୁ /Nuakacha1129 23 22 4ଶକି୍ତମାନ୍ ବିଶାଳ ପି ଜିେତଂଦ ବିଶାଳ XWP1143312
ପ ୁ /omfed col1130 22 22 5ରାେକଶ ସାହୁ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ ସାହୁ XWP1143270
ପ ୁ /11131 56 22 6େବୖକୁ ନାଥ ମିଶ ପି ଆଦିକ  ମିଶ OR/06/043/394002
ୀ /11132 52 22 7ଗୀତା ଳି ମିଶ ସା େବୖକୁ  ମିଶ OR/06/043/394003
ୀ /11133 52 22 8କଲଯ୍ାଣି ମିଶ ସା ଅଚଯ୍ତୁନା  ମିଶ OR/06/043/394733

ପ ୁ /11134 29 22 9ବିଶରଂଜନ ମିଶ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ମିଶ XWP0349506
ପ ୁ /11135 29 22 10େସୗମଯ୍ରଂଜନ ମିଶ ପି େବୖକୁ ନାଥ ମିଶ XWP0349514
ପ ୁ /021136 43 22 11ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ାଧାନ ମହା ି XWP0920512
ୀ /021137 37 22 12ନଳିନୀ ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0920470
ୀ /021138 23 22 13ତପସ୍ଵିନୀ ମହା ି ପି ବନବିହାରୀ ମହା ି XWP0920538

ପ ୁ /21139 52 22 14ବନବିହାରି ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି OR/06/043/394010
ୀ /21140 50 22 15େସୗଦାମିନି ମହା ି ସା ବନବିହାରୀ ମହା ି JTV2326973

ପ ୁ /21141 50 22 16ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/043/394011
ପ ୁ /21142 48 22 17ବବୁବାହନ ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/043/394012
ପ ୁ /21143 47 22 18ଅେଲଖଚ  ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି OR/06/043/394013
ୀ /21144 45 22 19ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହା ି JTV2326965
ୀ /21145 32 22 20ନିରୁପମା ମହା ି ସା ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି XWP0573436
ୀ /31146 52 22 21ଶାରୀଆ େସଠୀ ସା ସେୁର  େସଠୀ OR/06/043/394016
ୀ /31147 29 22 22ସନୁୀତା େସଠୀ ମା ସାରିୟା େସଠୀ XWP0921023

ପ ୁ /41148 58 22 23େଗାବି ଚ  ବରାଳ ପି ନେରା ମ ବରାଳ OR/06/043/394020
ୀ /41149 54 22 24େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ବରାଳ ସା େଗାବି  ବରାଳ OR/06/043/394021
ୀ /41150 29 22 25ସଂଯକୁ୍ତା ବରାଳ ପି େଗାବି ଚ  ବରାଳ XWP0591412

ପ ୁ /41151 24 22 26ରବି  ନାଥ ବରାଳ ପି େଗାବି  ଚ  ବରାଳ XWP0730341
ୀ /51152 79 22 27ଭାବି ବରାଳ ସା ଗ ବର୍  ବରାଳ OR/06/043/394023
ୀ /51153 50 22 28ପଭାତୀ ବରାଳ ସା ଅେଶାକ ବରାଳ OR/06/043/394025
ୀ /061154 23 22 29ସସୀତା ସାହୂ ପି ଜ୍ଞଯ୍।ନ ର ନ ସାହୂ XWP1007046
ପ ୁ /061155 22 22 30େସାମଯ୍ ର ନ ସାହୂ ପି ଜ୍ଞଯ୍।ନ ର ନ ସାହୂ XWP1006824
ୀ /061156 22 22 31ସଚୂୀସିତା ସାହୂ ପି ଜ୍ଞଯ୍।ନ ର ନ ସାହୂ XWP1006832
ପ ୁ /61157 84 22 32ନଟବର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ XWP0469569
ୀ /61158 42 22 33ପତିମା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ JTV2725943
ୀ /61159 37 22 34ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0350074
ପ ୁ /61160 37 22 35ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଲୁ କିେଶାର ସାହୁ JTV2507697
ୀ /61161 36 22 36ବିନତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0652461
ପ ୁ /61162 29 22 37ଶବି ଶ ର ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ XWP0349712
ପ ୁ /61163 28 22 38ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0469668
ୀ /61164 27 22 39ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ XWP0469551
ପ ୁ /61165 27 22 40ଲିପକ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0469601
ପ ୁ /61166 27 22 41ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0469684
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ପ ୁ /61167 59 22 42ନିର ନ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/06/043/394031
ୀ /61168 59 22 43େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ JTV1955798

ପ ୁ /61169 55 22 44ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/06/043/394033
ୀ /61170 52 22 45ମୀନତୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/394032

ପ ୁ /61171 48 22 46ଜ୍ଞାନର ନ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ JTV2725778
ପ ୁ /61172 45 22 47ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ JTV1955780
ୀ /61173 43 22 48ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ସାହୁ OR/06/043/394734

ପ ୁ /61174 42 22 49ନିେରାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/06/043/394035
ୀ /61175 26 22 50ନମତା ସାହୁ ପି ନିେରାଜକମୁାର ସାହୁ XWP0591370

ପ ୁ /71176 48 22 51ଭରତଚ  ଦାସ ପି ଭାଗିରଥି ଦାସ OR/06/043/394039
ୀ /71177 45 22 52ପତିମା ଦାସ ସା ଭରତ ଚ  ଦାସ JTV2325652
ୀ /71178 21 22 53ପଜୁରାଣୀ ଦାସ ପି ଭାରତ ଚ  ଦାସ XWP1054030

ପ ୁ /71179 20 22 54ଚ ନ ଦାସ ପି ଭାରତ ଚ  ଦାସ XWP1054048
ପ ୁ /81180 53 22 55ବଜବିହାରି ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ OR/06/043/394042
ପ ୁ /81181 52 22 56ବସ କମୁାର ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ XWP0591347
ୀ /81182 49 22 57ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଦାସ ସା ବସ କମୁାର ଦାସ XWP0591354
ୀ /81183 48 22 58ରୁନୁବାଳା ଦାସ ସା ବଜବିହାରୀ ଦାସ JTV2325462
ୀ /81184 78 22 59ଝୁମରୁୀ େଦଈ ସା ବା ାନିଧି ଦାସ OR/06/043/394041
ୀ /81185 29 22 60ଚା ିନୀ ଓଝା ସା ଭାଗବତ ଓଝା XWP0573659

ପ ୁ /091186 21 22 61ବିସ।ଳ ପଟନାୟକ ପି ଅଜୟ ପଟନାୟକ XWP1006857
ୀ /91187 45 22 62େସନ୍ହଜାତା ଦାସ ସା ଜଗବ ୁ ଦାସ JTV2725919
ୀ /91188 69 22 63ଉମିର୍ଳା େଦଈ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ OR/06/043/394045

ପ ୁ /101189 72 22 64ସଶୁୀଲକମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/043/394048
ପ ୁ /101190 66 22 65ଠାକରୁ ପସାଦ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/394050
ୀ /101191 63 22 66କ୍ଷୀେରାଦିନୀ ଦାସ ସା ଠାକରୁ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/394051
ୀ /101192 58 22 67ଆରତୀ ଦାସ ସା ଶୀଷ ଦାସ OR/06/043/394053

ପ ୁ /101193 58 22 68କୃ ପସାଦ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/043/394054
ୀ /101194 52 22 69ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କୃ  ପସାଦ ଦାସ XWP0536516

ପ ୁ /101195 44 22 70ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସଶୁୀଲ ଦାସ OR/06/043/394055
ପ ୁ /101196 36 22 71ମକିୁ୍ତ ପସାଦ ଦାସ ପି ଠାକରୁ ପସାଦ ଦାସ JTV2325876
ୀ /101197 34 22 72ଲିପା ଦାସ ସା ଆେଲାକ ମହା ି XWP0469924
ୀ /101198 31 22 73ଦିପା ଦାସ ପି ଶୀଷ ପସାଦ ଦାସ XWP0349720
ୀ /101199 30 22 74ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାସ XWP0810556

ପ ୁ /101200 28 22 75ଓମ ପସାଦ ଦାସ ପି ଶୀଷ ପସାଦ ଦାସ XWP0349852
ପ ୁ /111201 69 22 76ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବାମନ ଚରଣ ଦାସ OR/13/093/330818
ପ ୁ /111202 55 22 77ଶକ୍ତୀ ପସାଦ ଦାସ ପି ବାମନ  ଚରଣ ଦାସ XWP1053909
ପ ୁ /111203 54 22 78ହରେମାହନ ଦାସ ପି ବାମନ ଦାସ JTV2326726
ୀ /111204 50 22 79ମାନସୀ ଦାସ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାସ JTV1613025
ୀ /111205 46 22 80ରୀତା ଳି ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ XWP0634048
ୀ /111206 46 22 81ଅନୁସୟା ଦାସ ସା ହରେମାହନ ଦାସ JTV2326692

ପ ୁ /111207 45 22 82ସ ୟକମୁାର ଦାସ ପି ଶରତଚ  ଦାସ OR/06/043/394727
ୀ /111208 33 22 83ରଚନା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ XWP0810440
ୀ /111209 31 22 84େସାମଯ୍ାସଚୁରିତା ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ XWP0349688

ପ ୁ /111210 30 22 85ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ XWP0328831
ୀ /121211 39 22 86ଉପାସନା ଦାସ ପି ମେନାର ନ ପଢିଆରୀ XWP0730291

ପ ୁ /121212 30 22 87ଅତୁଲ ୱାସନ ଦାସ ପି ପତାପ କମୁାର ଦାସ XWP0432641
ୀ /131213 68 22 88ସରସତୀ ଦାସ ସା ଶରତଚ  ଦାସ OR/06/043/394075

ପ ୁ /131214 65 22 89ପକାଶ ଚ  ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ XWP0164012
ୀ /131215 58 22 90ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/043/394079
ୀ /131216 57 22 91ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ପକାଶ ଚ  ଦାସ JTV2725950
ୀ /131217 44 22 92ସେୁଲାଚନା ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ JTV1955947
ପ ୁ /131218 42 22 93ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ JTV2326320
ପ ୁ /131219 40 22 94ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାେନ  ଚ  ଦାସ JTV1613009
ୀ /131220 39 22 95କାକଲିୁକା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0671271
ପ ୁ /131221 38 22 96ବଦି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାେନ  ଚ  ଦାସ JTV2325769
ୀ /131222 37 22 97ସେରାଜୀନି ଦାସ ପି ଶରତଚ  ଦାସ XWP0591362
ପ ୁ /131223 36 22 98ପଳୟକମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ XWP0011106
ୀ /131224 33 22 99ଲିପିକାଅପରାଜିତା ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ XWP0011122
ୀ /131225 32 22 100ଅମିତା ଦାସ ସା ବଦି ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0921189
ୀ /131226 30 22 101ପିୟ ା ଦାସ ପି ପକାଶ ଚଦ ଦାସ XWP0349282
ୀ /131227 28 22 102ସିତା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ XWP0573766
ପ ୁ /131228 28 22 103ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ପକାଶ ଚଦ ଦାସ XWP0349472
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ୀ /131229 27 22 104ହରପିୟା ଦାସ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0920868
ୀ /131230 23 22 105ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ପଳୟ କମୁାର ଦାସ XWP0921270

ପ ୁ /141231 52 22 106େଦବପସାଦ ବରାଳ ପି ଗ ାଧର ବରାଳ JTV1956630
ପ ୁ /141232 46 22 107ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ମସ ୁ ର େବେହରା JTV1956614
ୀ /141233 62 22 108ପେମାଦା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ସନକ କମୁାର ଦାସ XWP0652628

ପ ୁ /141234 60 22 109ସନତ କମୁାର ଦାସ ପି ସେବର୍ ଶର ଦାସ OR/06/043/394082
ପ ୁ /141235 57 22 110ସନକ କମୁାର ଦାସ ପି ସେବର୍ ସର ଦାସ OR/06/043/394083
ୀ /141236 54 22 111ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଶା ନୁ ଦାସ OR/06/043/394084
ୀ /141237 53 22 112କ ନା ଦାସ ସା ସନତ ଦାସ JTV1956200

ପ ୁ /141238 51 22 113େଦେବ  ଦାସ ପି ନିହାର ର ନ ଦାସ JTV1956101
ପ ୁ /141239 47 22 114ସାରଦା ପସାଦ ଦାସ ପି ସେବର୍ ଶର ଦାସ OR/06/043/394086
ୀ /141240 39 22 115ସଲିଳା ଦାସ ସା ସାରଦାପସାଦ ଦାସ XWP0591487

ପ ୁ /141241 32 22 116ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସନତ କମୁାର ଦାସ XWP0115675
ୀ /141242 30 22 117ଶମିର୍ ା ଦାସ ପି ସନକ କମୁାର ଦାସ XWP0652693

ପ ୁ /141243 28 22 118ସ ିପ ଦାସ ପି ସନକ କମୁାର ଦାସ XWP0652529
ୀ /141244 29 22 119ଶଚିୁସିତା ମହା ି ସା ଜଗତବଂଧ ୁଦାସ XWP0469791

ପ ୁ /141245 50 22 120ବି ୁଚରଣ ପରିଡା ପି ଦୁଃଶାସନ ପରିଡା JTV1956622
ପ ୁ /151246 41 22 121କମଲ ବିଶାସ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ବିଶାସ JTV1955236
ପ ୁ /151247 72 22 122ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ XWP0777664
ପ ୁ /151248 69 22 123ପଭାସ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ OR/06/043/394092
ପ ୁ /151249 68 22 124ପସନନ୍କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ OR/06/043/394090
ପ ୁ /151250 54 22 125ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ XWP1005248
ପ ୁ /151251 47 22 126ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ JTV1955921
ୀ /151252 39 22 127ଇତୀରାଣୀ ଦାସ ପି ପଶନନ୍  ଦାସ JTV2325744

ପ ୁ /151253 39 22 128ପଦି  ଦାସ ପି ପସନନ୍  ଦାସ JTV2325496
ୀ /151254 38 22 129ପିତୀମଜ୍ଞରୀ ଦାସ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ XWP0652487
ୀ /151255 28 22 130ପଯ଼କୁ୍ତା ଦାସ ପି ପକାଶ କମୁାର ଦାସ XWP0652479

ପ ୁ /161256 84 22 131ସକୁା  ଚ  ଦାସ ପି ଖେଗଶର ଦାସ OR/06/043/394099
ପ ୁ /161257 58 22 132ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ OR/06/043/394101
ୀ /161258 51 22 133ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ JTV1955939

ପ ୁ /161259 46 22 134େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ OR/06/043/394104
ପ ୁ /161260 38 22 135ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାସ କମୁାର ଦାସ JTV2325751
ପ ୁ /161261 38 22 136ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମସ ଦାସ OR/06/043/394098
ପ ୁ /161262 33 22 137ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ JTV2507283
ପ ୁ /161263 21 22 138ହିମାଂଶ ୁଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ XWP1007020
ୀ /161264 30 22 139ବୀଜୟିନୀ ପାତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ XWP1005297
ୀ /171265 75 22 140ଆଶାଲତା େଜନା ସା ପରୁୁେଷା ମ େଜନା XWP0671206

ପ ୁ /171266 59 22 141ଅଜିତ କମୁାର େଜନା ପି ପରୁୁେଷାତମ େଜନା OR/06/043/394111
ୀ /171267 46 22 142ର ିତା େଜନା ସା ଅଜିତ େଜନା OR/06/043/394112
ୀ /171268 34 22 143େମାନାଲିସା େଜନା ପି ଅଜିତ କମୁାର େଜନା XWP0558163

ପ ୁ /171269 32 22 144ଅମିତ କମୁାର େଜନା ପି ଅଜିତ କମୁାର େଜନା XWP0558189
ପ ୁ /171270 31 22 145ଆଶଷି କମୁାର େଜନା ପି ଅଜିତ କମୁାର େଜନା XWP0558171
ପ ୁ /181271 57 22 146ସକୁା  ବାରିକ ପି ହୃଦାନ  ବାରିକ OR/06/043/394117
ୀ /181272 53 22 147ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ସକୁା  ବାରିକ OR/06/043/394118

ପ ୁ /181273 48 22 148ଗ ାଧର ବାରିକ ପି ହୃଦାନ  ବାରିକ OR/06/043/394119
ୀ /181274 46 22 149ବିେନାଦିନି ବାରିକ ସା ଗ ାଧର ବାରିକ XWP0558213

ପ ୁ /181275 32 22 150ଗେଣଶ ଚଂଦ ବାରିକ ପି ସକୁା  ଚ  ବାରିକ XWP0469890
ପ ୁ /181276 36 22 151ଅମିତାକମୁାର େଜନା ପି ଅଜିତକମୁାର େଜନା XWP0634055
ୀ /191277 60 22 152ହରଶ କମୁାରୀ ବାରିକ ସା ହୃଷୀେକଶ ବାରିକ OR/06/043/394121
ୀ /191278 41 22 153ସସିତା ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ JTV2325595
ୀ /191279 41 22 154ବନିତା ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ XWP0591503
ପ ୁ /191280 35 22 155ତିେଲାଚନ ବାରିକ ପି ସକୁା  ବାରିକ JTV2726081
ୀ /191281 35 22 156ସବିତା ବାରିକ ସା ତିେଲାଚନ ବାରିକ XWP0878116
ପ ୁ /191282 35 22 157ଗିରିଶ ଚ  ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ JTV2325579
ୀ /191283 32 22 158େଶୖେଲ ୀ ବାରିକ ସା ଗିରୀଶ ଚଦ ବାରିକ XWP1105295
ୀ /191284 31 22 159ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ XWP0591511
ପ ୁ /201285 45 22 160ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି େନତାନ  ଦାସ XWP0652685
ୀ /201286 41 22 161ପଭାତୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ XWP0652677
ପ ୁ /201287 45 22 162ଭାଗବତ େଲ ା ପି ତିେଲାଚନ େଲ ା JTV1612951
ପ ୁ /201288 85 22 163କ୍ଷୀେରାଦଚ  ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି OR/06/043/394123
ୀ /201289 78 22 164ବାସ ି ମହା ି ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି JTV2325884
ପ ୁ /201290 63 22 165ସାଧୀନେଚତା ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/043/394125
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ପ ୁ /201291 60 22 166କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି XWP0780122
ପ ୁ /201292 56 22 167ସବୁାସ ଚ  ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/043/394127
ୀ /201293 52 22 168ମମତା ମହା ି ସା ସାଧିନ େଚତା ମହା ି OR/06/043/394126

ପ ୁ /201294 52 22 169ସଶୁା  ଚ  ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/043/394130
ୀ /201295 50 22 170କୀ ିର୍ ମହା ି ସା ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି JTV2325538
ୀ /201296 46 22 171ଚିନୟୀ ମହା ି ସା ସଶୁା  ଚ  ମହା ି JTV2325835

ପ ୁ /211297 55 22 172ଅେଶାକ କମୁାର ବରାଳ ପି ଗ ବର୍  ବରାଳ OR/06/043/394024
ୀ /221298 29 22 173ଅମିତା ବରାଳ ପି ଅେଶାକ ବରାଳ XWP0730432

ପ ୁ /221299 23 22 174ଅଭିେଷକ ପଟନାୟକ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ପଟନାୟକ XWP1006923
ପ ୁ /221300 23 22 175ଆଶୀଷ ସାମ ରାୟ ପି ନିକୁ କିେଶାର ସାମ ରାୟ XWP1014919
ପ ୁ /241301 58 22 176ଗେଣଶଚ  େବେହରା ପି ବିପ େବେହରା OR/06/043/394141
ୀ /241302 52 22 177େସନ୍ହା ଳି େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା OR/06/043/394142
ୀ /241303 30 22 178ସିତା ସାଗରିକା େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚ  େବେହରା XWP0328807
ୀ /241304 27 22 179ଗୀତା ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚ  େବେହରା XWP0573410

ପ ୁ /241305 26 22 180ଗିରିଜା ଶ ର େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚ  େବେହରା XWP0652438
ୀ /241306 27 22 181ମଧସିୁତା େଜନା ପି ଗେଣଶ ଚ  େଜନା XWP0573667
ୀ /241307 53 22 182କନିୁ ମଲିକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ XWP0469932

ପ ୁ /241308 53 22 183ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ ପି ରଥୀ ମଲିକ XWP0469973
ପ ୁ /241309 28 22 184କି୍ଷେରାଦ ନାୟକ ପି ମାନସ ନାୟକ XWP0573733
ପ ୁ /241310 31 22 185ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଥାନି କମୁାର ସାହୁ XWP0573741
ୀ /241311 29 22 186ଅନିତା ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0573758

ପ ୁ /251312 93 22 187ଇଶର ଚ  େବେହରା ପି ଉଛବ େବେହରା XWP0652586
ୀ /251313 50 22 188ବନଲତା େବେହରା ସା କାଳ ୀ ଚରଣ େବେହରା JTV2726123
ୀ /251314 49 22 189ମମତା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV2326080

ପ ୁ /251315 45 22 190ପବିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା XWP0011148
ପ ୁ /251316 40 22 191ଆଶଷି୍ କମୁାର େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା JTV2325934
ପ ୁ /251317 36 22 192େଦବାଶଷି େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା JTV2725901
ପ ୁ /251318 36 22 193ସଭୁାଶଷି େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚଦ େବେହରା JTV2725976
ପ ୁ /251319 22 22 194ବିଶଜୀତ େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା XWP0920462
ୀ /251320 39 22 195ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାରଣା XWP0470112

ପ ୁ /251321 47 22 196ଧରଣୀଧର ମହାରଣା ପି ବିଶାମର ମହାରଣା XWP0652701
ୀ /251322 38 22 197କା ନ ବାଳା ମହାରଣା ସା ଧରଣୀଧର ମହାରଣା XWP0349928

ପ ୁ /251323 58 22 198ମାନସ ନାୟକ ପି େକୖଳାଶ ନାୟକ XWP0652511
ୀ /251324 48 22 199ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ମାନସ ନାୟକ XWP0652578
ୀ /251325 38 22 200ସମିୁତା ନାୟକ ସା ଦାଶରଥୀ ନାୟକ XWP0652495

ପ ୁ /251326 23 22 201ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ମାନସ କମୁାର ନାୟକ XWP0902502
ପ ୁ /251327 41 22 202ରୁଷିଆ ପଲାରୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଲାରୁ XWP0652560
ୀ /251328 37 22 203ରୁନୁ ପଲାରୁ ସା ରୁଷିଆ ପଲାରୁ XWP0652552
ୀ /251329 42 22 204ପ ୁ ା ଳୀ ସାହୂ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର େବେହରା XWP1105162
ୀ /251330 37 22 205ସଚୁରିତା ସରୁ ସା ପବିତ କମୁାର େବେହରା XWP0349910

ପ ୁ /25x1331 46 22 206ଦାଶରଥୀ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ XWP0652503
ୀ /261332 68 22 207ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଶ ଷର୍ ଣ େବେହରା OR/06/043/394152

ପ ୁ /261333 48 22 208ମେନାଜକମୁାର ମହାପାତ ପି ଅଜୟକମୁାର ମହାପାତ JTV2725810
ୀ /261334 46 22 209ଭାରତୀ ମହାପାତ ସା ମେନାଜ ମହାପାତ JTV2506954

ପ ୁ /271335 55 22 210ଭାଗିରଥି େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/394156
ପ ୁ /271336 51 22 211ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/394159
ପ ୁ /271337 50 22 212ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/394161
ପ ୁ /271338 49 22 213କମୁଦୁ କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/394160
ୀ /271339 48 22 214କ ନା େବେହରା ସା କମୁଦୁ କମୁାର େବେହରା JTV2326882
ୀ /271340 46 22 215ସକୁା ି େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା JTV2326809
ପ ୁ /271341 34 22 216ସନିୁଲକମୁାର େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା JTV2725786
ୀ /271342 28 22 217ଅମିକା େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର େବେହରା XWP0349308
ୀ /271343 27 22 218ସମିୁତା େବେହରା ସା ସନୁୀଳ କମୁାର େବେହରା XWP0936872
ପ ୁ /271344 25 22 219ସସିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0671107
ପ ୁ /271345 23 22 220ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0810598
ୀ /271346 90 22 221ନିଶାମଣି େଦଇ ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/394155
ୀ /271347 50 22 222ବାସ ି େଦଇ ସା ଭାଗିରଥି େବେହରା OR/06/043/394157
ପ ୁ /271348 32 22 223ସେୁର କମୁାର େଜନା ପି ସେ ାଷକମୁାର େଜନା XWP0591404
ପ ୁ /271349 32 22 224ବୀେର  କମୁାର େଜନା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା XWP0878611
ପ ୁ /271350 46 22 225େଗୗ ମ ପ ା ପି ଚକଧର ପ ା XWP0730226
ୀ /271351 40 22 226ବନିତା ପ ା ସା େଗୗ ମ ପ ା XWP0730234
ୀ /271352 50 22 227କାନନ ବାଳା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା JTV2325777
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ପ ୁ /281353 65 22 228େଦାଳି େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV2326957
ପ ୁ /281354 31 22 229ସି ାଥର୍  େବେହରା ପି େଦାଳି େବେହରା XWP0349555
ୀ /281355 54 22 230ଉଲି େଦଇ ସା େଦାଳି େବେହରା JTV2327104
ୀ /291356 56 22 231ପ ୁ ା େଦଇ ସା ଅନ୍ତଯଯ୍ାମୀ ଓଝା OR/06/043/394172
ୀ /291357 28 22 232ଜସିନ ମହାରାଣା ସା ଭା ର ଓଝା XWP0960781

ପ ୁ /291358 69 22 233ଚଇତନଯ୍ ଓଝା ପି ଗ ୁ ଚିୁ ଓଝା OR/06/043/394169
ପ ୁ /291359 68 22 234ରତନ୍ ାକର ଓଝା ପି ଗ ୁ ଚିୁ ଓଝା OR/06/043/394167
ୀ /291360 67 22 235ପଦାବତୀ ଓଝା ସା ଗେଣଶ ଓଝା OR/06/043/394170

ପ ୁ /291361 65 22 236ଅନ୍ତଯଯ୍ାମି ଓଝା ପି ଗ ୁ ଚିୁ ଓଝା OR/06/043/394168
ୀ /291362 63 22 237ଖୀର ଓଝା ସା ରତନ୍ ାକର ଓଝା OR/06/043/394171

ପ ୁ /291363 57 22 238ରମାକା  ଓଝା ପି ଗେଣଶ ଓଝା XWP0634063
ୀ /291364 54 22 239େରଣ ୁଓଝା ସା େଚୖତନଯ୍ ଓଝା XWP0630368
ୀ /291365 42 22 240ଜଲି ଓଝା ସା ର ନ ଓଝା XWP0349837
ୀ /291366 41 22 241ନଳୀନ ଓଝା ସା ରମାକା  ଓଝା JTV2726099

ପ ୁ /291367 40 22 242ସେ ାଷ ଓଝା ପି େଚୖତନଯ୍ ଓଝା JTV2325520
ପ ୁ /291368 39 22 243ଶଶୁା  କମୁାର ଓଝା ପି ଗେଣଷ ଓଝା JTV2325512
ପ ୁ /291369 37 22 244ଚ ନ ଓଝା ପି େଚୖତନଯ୍ ଓଝା JTV2507127
ୀ /291370 36 22 245ଇ ୁମତୀ ଓଝା ସା ସେ ାଷ ଓଝା XWP0630376

ପ ୁ /291371 35 22 246ରଶି ର ନ ଓଝା ପି େଚୖତନଯ୍ ଓଝା JTV2507069
ୀ /291372 35 22 247ସଜିତା ଓଝା ସା ରଶି ର ନ ଓଝା XWP0671156

ପ ୁ /291373 35 22 248ଭାଗବତ ଓଝା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଓଝା XWP1005529
ପ ୁ /291374 33 22 249ହାଡିବ ୁ ଓଝା ପି ରତନ୍ ାକର ଓଝା JTV2507101
ପ ୁ /291375 32 22 250ଭ ର ଓଝା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଓଝା XWP0432625
ୀ /291376 29 22 251ମମତା ଓଝା ସା ସଶୁା  ଓଝା XWP0349993
ୀ /291377 28 22 252ଟିକିନା ଓଝା ସା ଚ ନ ଓଝା XWP0349936

ପ ୁ /291378 28 22 253େସାମନାଥ ଓଝା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଓଝା XWP0469593
ୀ /291379 26 22 254ଶାବଣୀ ଓଝା ସା ହାଡିବ ୁ ଓଝା XWP0921346

ପ ୁ /291380 25 22 255ବିଶନାଥ ଓଝା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଓଝା XWP0863282
ୀ /301381 44 22 256ଶା ିଲତା େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା XWP0843979

ପ ୁ /301382 79 22 257ଜୟରାମ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/043/394175
ୀ /301383 74 22 258ଶଶେିରଖା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା OR/06/043/394731

ପ ୁ /301384 47 22 259କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଜୟୀରାମ େବେହରା OR/06/043/394177
ୀ /301385 35 22 260ସେରାଜିନି େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା JTV2507507
ୀ /301386 34 22 261କବିତା େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା JTV2506947

ପ ୁ /301387 34 22 262େକଶବ ଚ  େବେହରା ପି ଜୟିରାମ େବେହରା JTV2507424
ୀ /301388 31 22 263ଟିକୀନା େବେହରା ସା େକଶବ ଚ  େବେହରା XWP0902544

ପ ୁ /311389 75 22 264େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/043/394180
ୀ /311390 69 22 265ବିଦୁଲତା େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/043/394181

ପ ୁ /311391 48 22 266ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/043/394182
ପ ୁ /311392 43 22 267ଲେମାଦର େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା JTV2326221
ୀ /311393 38 22 268ହିନତା େବେହରା ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା XWP0350033
ୀ /311394 37 22 269ହୀନତା େବେହରା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା XWP0634071

ପ ୁ /311395 37 22 270ମେନାଜ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା XWP0432682
ୀ /311396 33 22 271ରଶିତା େବେହରା ସା ଲେମାଦର େବେହରା XWP0573618

ପ ୁ /321397 74 22 272କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା OR/06/043/394184
ୀ /321398 69 22 273ପଦାବତୀ େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା OR/06/043/394185

ପ ୁ /321399 62 22 274ଫକିର ଚରଣ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା OR/06/043/394187
ପ ୁ /321400 61 22 275ନକଳୁ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା OR/06/043/394188
ୀ /321401 47 22 276ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/394190
ୀ /321402 40 22 277କ ନା େବେହରା ପି କା ିର୍କା େବେହରା JTV2326049
ୀ /321403 39 22 278ଗୀତା େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା JTV2326031
ୀ /321404 38 22 279ପ ୁ ଲତା େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା JTV2326023
ପ ୁ /321405 34 22 280ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ପି କ୍ଷିେରାଦ େବେହରା JTV2507366
ପ ୁ /321406 33 22 281ଗେଣଶ େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା XWP0011544
ୀ /321407 31 22 282ସକୁା ି େବେହରା ପି ଫକିର ଚରଣ େବେହରା XWP0432690
ୀ /321408 30 22 283ର ିତା େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା XWP0328823
ୀ /321409 30 22 284ସସିତା େବେହରା ପି ଫକିର ଚରଣ େବେହରା XWP0558254
ପ ୁ /321410 29 22 285ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ଫକୀର ଚରଣ େବେହରା XWP1005404
ପ ୁ /321411 28 22 286ସବୁତ େବେହରା ପି ଫକିର ଚରଣ େବେହରା XWP0349696
ପ ୁ /321412 27 22 287ନିର ନ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0469502
ୀ /321413 26 22 288ରଶତିା େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0730200
ପ ୁ /321414 24 22 289ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା XWP0730218
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ପ ୁ /321415 54 22 290ରାମଚ  ବିେଶାଇ ପି ଯଧିୁ ିର ବିେଶାଇ JTV2507440
ୀ /321416 48 22 291ଜୟ ୀ ବିେଶାଇ ସା ରାମଚ  ବିେଶାଇ JTV2507630
ୀ /321417 24 22 292ପିୟ ଦଶ ିର୍ନୀ ବିେଶାୟୀ ପି ରାମଚ  ବିେଶାୟୀ XWP0810572
ୀ /321418 55 22 293ଝରଣା େବେହରା ସା ଫକୀର େବେହରା XWP1273440

ପ ୁ /331419 79 22 294ପ ାନନ େବେହରା ପି ମଣି େବେହରା JTV1956150
ପ ୁ /331420 39 22 295ସଧିୁର କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2327153
ୀ /331421 32 22 296ଚାରୁଲତା େବେହରା ସା ସଧିୁର କମୁାର େବେହରା XWP0349704

ପ ୁ /331422 29 22 297ସଶୁଲି୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ XWP0470096
ୀ /331423 74 22 298ସନୁା େଦଇ ସା ଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/394193
ୀ /331424 65 22 299ଦୁଲା େଦଇ ସା ପ ାନନ େବେହରା OR/06/043/394194

ପ ୁ /341425 57 22 300େକଦାରନାଥ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/394198
ପ ୁ /341426 54 22 301େଗୗରା  େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/394200
ୀ /341427 52 22 302କୁ ଳା େବେହରା ସା େକଦାର େବେହରା OR/06/043/394199

ପ ୁ /341428 50 22 303େସୗରା  େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/394202
ୀ /341429 49 22 304ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା େଗୗରା  େବେହରା OR/06/043/394201
ୀ /341430 44 22 305ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା େସୗରା  େବେହରା JTV1955699

ପ ୁ /341431 43 22 306ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା JTV1955707
ୀ /341432 40 22 307ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ବାଉରୀ ବ ୁ େବେହରା JTV2507408
ୀ /341433 33 22 308କବିତା େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା XWP0810515

ପ ୁ /341434 32 22 309େମାହନ େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା XWP0349811
ୀ /341435 31 22 310ସବିତା େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା XWP0810507
ୀ /341436 22 22 311ସରିତା େବେହର ପି େସୗର  େବେହର XWP1053925

ପ ୁ /341437 22 22 312ସରିତା େବେହରା ପି େସୗରାଗଂ େବେହରା XWP0878694
ପ ୁ /341438 32 22 313ଅେଶାକକମୁାର ଦାସ ପି ଶା ନୁକମୁାର ଦାସ XWP0129908
ୀ /351439 47 22 314ରାଜରାେଜଶରୀ ମହା ି ସା ତପନ ସ ୁ ର ମହା ି XWP0634089

ପ ୁ /351440 36 22 315କୃ  ପଧାନ ପି ବୁଠା ପଧାନ XWP0810531
ୀ /361441 72 22 316ପମିଳା ମହା ି ସା େଗୗରୀକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/394210
ୀ /361442 57 22 317ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି OR/06/043/394213

ପ ୁ /361443 57 22 318ମେନାର ନ ମହା ି ପି େଗୗରୀକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/394211
ପ ୁ /361444 56 22 319ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି ପି େଗୗରୀକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/394212
ୀ /361445 54 22 320ମ ଶୁୀ ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି XWP0634097
ୀ /361446 28 22 321େସାତସିନୀ ମହା ି ପି ମେନାର ନ ମହା ି XWP0469908
ୀ /361447 27 22 322ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ମହା ି ପି ମେନାର ନ ମହା ି XWP0469916

ପ ୁ /361448 23 22 323ସାରସତ ମହା ି ପି ମେନାର ନ ମହା ି XWP0810580
ୀ /371449 39 22 324କବିତା ମହା ି ସା କି ିର୍ର ନ ମହା ି XWP0652719

ପ ୁ /371450 34 22 325ଲି ନ ମହା ି ପି େଲଲିନ କମୁାର ମହା ି JTV2507234
ୀ /371451 61 22 326ନୟନାମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା େଲଲିନ କମୁାର ମହା ି JTV1612902
ୀ /371452 66 22 327ଅଂଜଳି ପଭା ସାହୁ ସା ବୃ ାବନ ଶତପଥୀ XWP0011171

ପ ୁ /371453 34 22 328େଦବାଶଷି ଶତପଥି ପି ବୃ ାବନ ଶତପଥି JTV2507531
ପ ୁ /371454 76 22 329ବୃ ାବନ ଶତପଥୀ ପି ନିଳକ  ଶତପଥୀ XWP0115592
ପ ୁ /381455 80 22 330ଶ ିଦାନ  ମହା ି ପି ନବକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/394221
ୀ /381456 73 22 331ଆଯଯ୍ର୍ବାଳା ମହା ି ସା ସଚିଦାନ  ମହା ି OR/06/043/394222

ପ ୁ /381457 49 22 332ଲଲାେଟ ୁ ମହା ି ପି ସଚିଦାନ  ମହା ି OR/06/043/394224
ପ ୁ /381458 48 22 333ଲଳିେତ ୁ ମହା ି ପି ସଚିଦାନ  ମହା ି OR/06/043/394226
ୀ /381459 46 22 334େସୗଦାମିନି ମହା ି ସା ଲଲିେତ ୁ େକଶରୀ ମହା ି XWP0670968

ପ ୁ /381460 45 22 335ସତଯ୍ ସ ୁ ର ମହା ି ପି ଶ ିଦାନ  ମହା ି JTV1956564
ୀ /381461 35 22 336ମମତା ଳୀ ମହା ି ସା ଲଲାେଟ ୁ ମହା ି XWP0652610
ୀ /381462 31 22 337ପୀତି ପଲବୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ସ ୁ ର ମହା ି XWP0670992

ପ ୁ /391463 39 22 338ଶବି ଶ ର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମେହଶର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2725679
ୀ /391464 39 22 339କଲଯ୍ାଣି ମିଶ ସା ଶବିଶଂ ର ଆଚାଯର୍ XWP0591438
ପ ୁ /391465 72 22 340ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/394229
ୀ /391466 68 22 341େକୗଶଲଯ୍ା ମହା ି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି OR/06/043/394230
ପ ୁ /391467 62 22 342ଶଶୀଭୁଷଣ ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/394231
ୀ /391468 57 22 343ନଳିନୀପଭା ମହା ି ସା ଶଶଭୁିଷଣ ମହା ି OR/06/043/394232
ୀ /391469 45 22 344ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି XWP0432716
ପ ୁ /391470 44 22 345ଧନ ୟ ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ମହା ି JTV1956572
ପ ୁ /391471 43 22 346ସ ୟକମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୁତି ମହା ି OR/06/043/394234
ପ ୁ /391472 38 22 347ଜେନଜୟ ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି XWP0444521
ୀ /391473 38 22 348ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଜେନଜୟ ମହା ି XWP0350017
ପ ୁ /391474 35 22 349େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ମହା ି JTV2507192
ପ ୁ /391475 33 22 350ସବୁାସିଷ ମହା ି ପି ଶଶଭୂିଷଣ ମହା ି JTV2507499
ପ ୁ /391476 31 22 351େସନ୍ହାସିସ ମହା ି ପି ଶଶଭୂିଷଣ ମହା ି XWP0432633
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ପ ୁ /391477 61 22 352ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ XWP0470047
ପ ୁ /391478 30 22 353ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP0470088
ପ ୁ /401479 32 22 354ବିର  ିନାରାୟଣ ମଲିକ ମା ହାରାମଣୀ ମଲିକ XWP0469676
ପ ୁ /401480 27 22 355ରବିନାରାୟଣ ମଲିକ ମା ହାରାମଣୀ ମଲିକ XWP0469981
ୀ /401481 32 22 356ବି ୁପିୟା ମଲିକ ସା ବିରନ୍ଚୀ ନାରାୟଣ ମଲିକ XWP0960872
ୀ /411482 67 22 357ସୀତା େଦଇ ସା ନ  ମଲିକ OR/06/043/394241

ପ ୁ /411483 63 22 358ପ ୁ ର୍ଚ  ମଲିକ ପି ନ  ମଲିକ OR/06/043/394242
ପ ୁ /411484 53 22 359ଅନାଥଚ  ମଲିକ ପି ନ  ମଲିକ OR/06/043/394243
ୀ /411485 41 22 360ନମିତା ମଲିକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମଲିକ XWP0591552
ୀ /411486 33 22 361ସମିୁତା ମଲିକ ସା ଅନାଥ ମଲିକ XWP0349316
ୀ /411487 33 22 362ସମିୁତା ମଲିକ ସା ଅନାଥ ଚ  ମଲିକ XWP0844183

ପ ୁ /421488 59 22 363ଶୀଧର ମଲିକ ପି କାହନ୍  ୁମଲିକ OR/06/043/394246
ପ ୁ /421489 54 22 364ସଧୁାକର ମଲିକ ପି କାହନ୍  ୁମଲିକ OR/06/043/394247
ୀ /421490 47 22 365ରଜନି ମଲିକ ସା ଶୀଧର ମଲିକ XWP0558270
ୀ /421491 43 22 366ମ ଲୁତା ମଲିକ ସା ସଧୁାକର ମଲିକ XWP0011189
ୀ /431492 54 22 367ପବୀଣା ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ OR/06/043/394251

ପ ୁ /431493 43 22 368ଲଳିତେମାହନ ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ OR/06/043/394809
ୀ /431494 38 22 369ପଭାତୀ ଦାସ ସା ଲଳିତେମାହନ ଦାସ XWP0810465

ପ ୁ /431495 37 22 370ରଣଜିତ ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ XWP0470013
ୀ /431496 29 22 371େଜଯ୍ାତିରାଣି ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ XWP0349829

ପ ୁ /431497 25 22 372ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ XWP0730192
ୀ /431498 25 22 373ପ ୁ ିର୍ମା ପାତ ସା ର ିତ ଦାସ XWP0810473

ପ ୁ /441499 22 22 374ସେୁରଶ ଚଂଦ ଦାସ ମା ଶା ିଲତା ଦାସ XWP0878140
ପ ୁ /441500 57 22 375ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ OR/06/043/394255
ୀ /441501 54 22 376େଲାଚନା ଦାସ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ JTV2326981
ୀ /441502 46 22 377ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ତପନ ଦାସ OR/06/043/394258

ପ ୁ /441503 44 22 378ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ OR/06/043/394259
ୀ /441504 44 22 379ର ଲୁତା ଦାସ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ JTV2507671

ପ ୁ /441505 43 22 380ଅନାମ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ JTV2326866
ୀ /441506 39 22 381େସାନାଲି ଦାସ ସା ଅନାମ ଦାସ JTV2507341

ପ ୁ /441507 32 22 382ସବୁାସ ଚ  ଦାସ ମା ଶା ିଲତା ଦାସ XWP0349548
ପ ୁ /441508 32 22 383ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ ମା ଶା ିଲତା ଦାସ XWP0634105
ପ ୁ /441509 29 22 384ରଶିର ନ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ XWP0349571
ୀ /441510 27 22 385ପି ନୁା ଦାସ ସା ସବୁାସ ଚ  ଦାସ XWP0810424
ୀ /451511 55 22 386ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା XWP0671198

ପ ୁ /451512 60 22 387ପଭାକର ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ JTV2326783
ୀ /451513 51 22 388କା ନ ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ JTV2326999
ୀ /451514 50 22 389ପଭାତୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ JTV2327005

ପ ୁ /451515 45 22 390ପଫଲୁ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ OR/06/043/394263
ପ ୁ /451516 44 22 391ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ JTV2325603
ୀ /451517 36 22 392ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ XWP0469627
ପ ୁ /451518 36 22 393ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ XWP0469650
ପ ୁ /451519 32 22 394େଦବଦ  ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ XWP0349399
ୀ /451520 24 22 395କବିତା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0810549
ୀ /451521 23 22 396କବିତା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0810408

ପ ୁ /451522 23 22 397ପଭାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ XWP1054055
ପ ୁ /461523 36 22 398କୃତିର୍ବାସ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ XWP0432674
ପ ୁ /471524 70 22 399ଗେଣଶଚ  େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା OR/06/043/394269
ୀ /471525 53 22 400େକୗଶଲଯ୍ା େଜନା ସା ଗେଣଶ େଜନା OR/06/043/394270
ୀ /471526 44 22 401ଅସିତା େଜନା ପି ଗେଣଶ େଜନା XWP0558296
ପ ୁ /471527 40 22 402ରବିନାରାୟଣ େଜନା ପି ଗେଣଶ ଚ  େଜନା JTV1956580
ୀ /471528 37 22 403ସସିତା େଜନା ପି ଗେଣଶ ଚ  େଜନା XWP0115576
ୀ /471529 32 22 404ରଶତିା େଜନା ପି ଗେଣଶ ଚ  େଜନା XWP0115584
ୀ /481530 41 22 405େସନ୍ହଲତା େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା JTV1955863
ପ ୁ /481531 29 22 406ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା XWP0652545
ପ ୁ /491532 55 22 407ବସ  ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ OR/06/043/394277
ପ ୁ /491533 55 22 408େହମ  ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ OR/06/043/394278
ପ ୁ /491534 40 22 409ଉଦୟ ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ XWP0634113
ପ ୁ /491535 38 22 410ଭଜମନ ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ XWP0558304
ପ ୁ /491536 37 22 411ଚି  ର ନ ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ JTV2507275
ୀ /491537 28 22 412ନମର୍ଦା ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ XWP0591586
ପ ୁ /491538 28 22 413ବିମଳ ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ XWP0591602
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ପ ୁ /491539 23 22 414ସେରାଜ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ XWP1054063
ୀ /491540 70 22 415ସେୁଲାଚନା େଦଇ ସା ବ ୁ ଦାସ OR/06/043/394276
ୀ /491541 47 22 416ଅନୀ େଦଇ ସା ବସ  ଦାସ OR/06/043/394279
ୀ /491542 44 22 417କନିୁ େଦଇ ସା େହମ  ଦାସ OR/06/043/394280
ୀ /491543 42 22 418ଟୁନି େଦଇ ସା ଭଜମନ ଦାସ JTV1956549

ପ ୁ /501544 55 22 419ଚଂଦମଣି ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ OR/06/043/394285
ୀ /501545 52 22 420ପ ୁ ିର୍ମା ଦାସ ସା ଚଂଦମଣି ଦାସ OR/06/043/394286

ପ ୁ /501546 50 22 421ବାବନ ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ OR/06/043/394287
ପ ୁ /501547 41 22 422ବି ୁ ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ JTV1955806
ପ ୁ /501548 34 22 423ଚନୟ ଦାସ ପି ଚ ମଣି ଦାସ XWP0011205
ୀ /501549 29 22 424ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ବି ୁ ଦାସ XWP0349217
ୀ /0511550 22 22 425ଜୀତମୟୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0920769

ପ ୁ /511551 66 22 426ଗୁ ଚିୁ େବେହରା ପି ବାଲୁ େବେହରା XWP0652594
ପ ୁ /511552 57 22 427ବାବୁଲି େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/043/394294
ପ ୁ /511553 57 22 428ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/043/394295
ୀ /511554 53 22 429ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା XWP0558353
ୀ /511555 51 22 430ରମାମଣି େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV1956648
ୀ /511556 47 22 431ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ବାନାମର େବେହରା XWP0652602

ପ ୁ /511557 43 22 432ବାନାମର େବେହରା ପି ଗ ୁ ଚୁୀ େବେହରା JTV2325942
ପ ୁ /511558 42 22 433ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା JTV2326551
ୀ /511559 41 22 434ସବିତା େବେହରା ପି ଗ ୁ ଚିୁ େବେହରା JTV2327021
ୀ /511560 40 22 435ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ପି ଗ ୁ ଚିୁ େବେହରା JTV2327047

ପ ୁ /511561 40 22 436ବାଗନିୁ େବେହରା ପି ଗ ୁ ଚିୁ େବେହରା JTV2325959
ୀ /511562 32 22 437ପଦିନି େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0349209

ପ ୁ /511563 29 22 438ବିଶମର େବେହରା ପି ବାବୁଲି େବେହରା XWP0349902
ପ ୁ /511564 26 22 439ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟକମୁାର େବେହରା XWP0591594
ୀ /511565 24 22 440ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0920918
ୀ /511566 79 22 441ଉମା େଦଇ ସା ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/043/394293

ପ ୁ /521567 64 22 442ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମିଶ JTV2725869
ୀ /521568 63 22 443େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ JTV2725877

ପ ୁ /521569 32 22 444ବିଧାନଚ  ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ JTV2506996
ପ ୁ /531570 44 22 445ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା JTV1955897
ପ ୁ /541571 69 22 446ନେର  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/394311
ୀ /541572 53 22 447ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ସେୁରଂଦ େବେହରା OR/06/043/394310

ପ ୁ /541573 46 22 448ଡମରୁଧର େବେହରା ପି ନେର  ନାଥ େବେହରା JTV1955376
ପ ୁ /541574 39 22 449ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା XWP0634121
ୀ /541575 36 22 450ମାମା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0671180

ପ ୁ /541576 36 22 451ପବିତ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା JTV1956135
ୀ /541577 36 22 452ସଚିୂତା େବେହରା ସା ପବିତ େବେହରା XWP0810432

ପ ୁ /541578 34 22 453ସଚିୁତ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା JTV2725893
ୀ /541579 34 22 454େଲାପାମଦୁା େବେହରା ସା ସଚିୁତ େବେହରା XWP0671222
ପ ୁ /541580 32 22 455ରାମଚ  ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ JTV2506905
ପ ୁ /541581 54 22 456ବାଇଧର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV1939156
ୀ /541582 50 22 457ଭାନୁମତୀ ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ JTV1939131

ପ ୁ /541583 52 22 458ମାଗ ୁସାଇଁ ପି ମାହଗିଆ ସାଇଁ JTV1939164
ୀ /541584 48 22 459ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ମାଗ ୁସାଇଁ JTV1939123

ପ ୁ /551585 48 22 460ରଘନୁାଥ ମାଣିକ ପି ଧଳିୂ ମାଣିକ OR/06/043/394820
ୀ /551586 45 22 461ସାବିତୀ ମାଣିକ ସା ରଘନୁାଥ ମାଣିକ OR/06/043/394836
ୀ /561587 62 22 462ଉଲାସ େଦଇ ପି ଶତୁଘନ୍ ମଲୀକ XWP0444497
ୀ /561588 44 22 463ଲିପି ମଲିକ ସା ଗଣୁନିଧି ମଲିକ XWP0634139
ପ ୁ /561589 48 22 464ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ ପି ଗ ାଧର ମଲିକ JTV1956556
ପ ୁ /561590 36 22 465ନିର ନ ମଲିକ ପି ସତୁରା ନ  ମଲିକ XWP0634147
ୀ /561591 31 22 466ଅନିତା ମଲିକ ସା ନିର ନ ମଲିକ XWP0671172
ୀ /561592 22 22 467ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମଲିକ ପି ଗଣୁନିଧି ମଲିକ XWP1008507
ପ ୁ /561593 45 22 468ଗଣୁନିଧି ମଲିକ ପି ଶତୁଘନ ମଲିକ JTV1939149
ୀ /561594 41 22 469ସମିର୍ ା ମଲିକ ସା ଗଣୁନିଧି ମଲିକ XWP0349761
ୀ /571595 56 22 470କା ନ େଦଈ ସା ବିପିନ ଚରଣ ମଲିକ XWP0558361
ପ ୁ /571596 56 22 471ନିଳମଣୀ ମଲିକ ପି ଦିନବ ୁ ମଲିକ JTV1956234
ପ ୁ /571597 41 22 472ପଦିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ମ ରଧର ମଲିକ JTV2507390
ୀ /571598 40 22 473ଅମିକା ମଲିକ ସା ନୀଳମଣି ମଲିକ JTV2507002
ପ ୁ /571599 31 22 474ପତିତପାବନ ମଲିକ ପି ବିପିନ ଚରଣ ମଲିକ XWP0634154
ୀ /571600 24 22 475ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ସା ପତିତପାବନ ମଲିକ XWP0920967
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ପ ୁ /581601 59 22 476େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ ପି େକଳୁ ମଲିକ OR/06/043/394318
ପ ୁ /581602 55 22 477ପିତବାସ ମଲିକ ପି େକଳୁ ମଲିକ OR/06/043/394319
ୀ /581603 48 22 478ମୀନା ମଲିକ ସା ପିତବାସ ମଲିକ OR/06/043/394321

ପ ୁ /581604 25 22 479ଶୀତମ ମଲିକ ପି ପିତବାସ ମଲିକ XWP0671073
ପ ୁ /591605 53 22 480ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ XWP1113091
ୀ /591606 29 22 481ବିଶର ନ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ XWP0349373

ପ ୁ /591607 27 22 482ଚି ର ନ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ XWP0469940
ୀ /591608 20 22 483େସାନାଲିକା ଦାସ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ XWP1151356
ୀ /591609 46 22 484ର ଲୁତା ମଲିକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମଲିକ OR/06/043/394324
ୀ /591610 27 22 485େମୗସମୂୀ ମଲିକ ସା ବିଶ୍ଵର ନ ଦାସ XWP0920983
ୀ /591611 34 22 486ମେହଶତା ପ ା ସା ସ ୟ ପ ା XWP0730259

ପ ୁ /601612 38 22 487େଦବାଶସି ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ JTV2507382
ପ ୁ /601613 57 22 488ନିର ନ ମଲିକ ପି େଗାପାଳ ମଲିକ OR/06/043/394329
ପ ୁ /601614 38 22 489ସାରକ ର ନ ମଲିକ ପି ଜେମଶର ମଲିକ JTV2326791
ପ ୁ /601615 67 22 490ଜେମଶର ମଲିକ ପି େଗାପାଳ ମଲିକ XWP1083641
ୀ /601616 63 22 491ଭାରତୀ ମଲିକ୍ ସା ଜେମଶର ମଲିକ XWP1083658

ପ ୁ /601617 57 22 492ଅକ୍ଷୟ ମଲିକ ପି େଗାପାଳ ମଲିକ XWP0328799
ୀ /601618 42 22 493ମାନସୀ ମଲିକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମଲିକ JTV1612944

ପ ୁ /601619 41 22 494ସତିୃ ର ନ ମଲିକ ପି ଜେମଶର ମଲିକ JTV2326353
ପ ୁ /601620 40 22 495ବିଭୁଦ  ମଲିକ ପି ଦୟାନିଧି ମଲିକ XWP0652453
ପ ୁ /601621 27 22 496େଜଯ୍ାତିର ନ ମଲିକ ପି ଜେମଶର ମଲିକ XWP0469619
ୀ /601622 27 22 497ପିୟ ା ମଲିକ ସା ସାରକ ର ନ ମଲିକ XWP1065531
ୀ /601623 27 22 498ପିୟ ା ମଲିକ ସା ସାରକା ର ନ ମଲିକ XWP1065523
ୀ /601624 33 22 499ସୀକୃତି ମଲିକ ସା ବିଭୂଦ  ମଲିକ XWP0573485
ୀ /601625 23 22 500ପଗତି ମଲିକ୍ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମଲିକ୍ XWP0810564
ୀ /601626 27 22 501ଅ ର୍ନା ମହା ି ସା ସତିୃର ନ ମଲିକ୍ XWP0878587
ୀ /611627 70 22 502ରଜି ମଲିକ ସା ନକଳୁ ମଲିକ OR/06/043/394332

ପ ୁ /611628 47 22 503ନେର କମୁାର ମଲିକ ପି ନକଳୁ ମଲିକ XWP0558395
ୀ /611629 43 22 504ଅହଲଯ୍ା ମଲିକ ସା ନେର  ମଲିକ JTV1955905

ପ ୁ /611630 20 22 505ପିକନ ମଲିକ ପି ନେର  ମଲିକ XWP1065499
ପ ୁ /621631 34 22 506ମେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ ନାୟକ JTV2725992
ୀ /621632 29 22 507ବଷର୍ା ପ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ ନାୟକ XWP0469643
ୀ /621633 25 22 508ଶଭୁସିତା ପ ନାଯକ ପି ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ପ ନାଯକ XWP1005354
ୀ /621634 21 22 509ସସୀତା ପ ନାୟକ ପି ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ XWP1006964
ୀ /621635 28 22 510ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ନାୟକ ସା ମେନାଜକମୁାର ପ ନାୟକ XWP0591495
ୀ /621636 45 22 511ଟୁନିବାଳା ପଟନାୟକ ସା ସଧୁାଂଶ ୁପଟନାୟକ JTV2325785
ୀ /621637 83 22 512ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପ ନାୟକ ସା ଧବୃ ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394335

ପ ୁ /621638 67 22 513ମଧସୁଦୁନ ପ ନାୟକ ପି ଧବୃ ପ ନାୟକ OR/06/043/394336
ପ ୁ /621639 55 22 514ରାମକୃ  ପ ନାୟକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394339
ପ ୁ /621640 54 22 515ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ପ ନାୟକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ OR/06/043/394337
ୀ /621641 50 22 516ନିହାର ନଳିନି ପ ନାୟକ ସା ମଧ ୁପ ନାୟକ OR/06/043/394338
ୀ /621642 45 22 517ଭାରତୀ ପ ନାୟକ ସା ରାମକୃ  ପ ନାୟକ JTV2726008
ୀ /631643 39 22 518ବିେଶସରୀ ପ ନାୟକ ସା କମଳା ଚ  ପ ନାୟକ XWP1053891
ୀ /631644 35 22 519ଗାୟତି ପ ନାୟକ ସା କେରଶ ପ ନାୟକ XWP0591388

ପ ୁ /631645 43 22 520କେରଶ ପଟନାୟକ ପି କରୁଣାକର ପଟନାୟକ JTV2326254
ପ ୁ /631646 52 22 521କିେଶାରଚ  ପ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ପ ନାୟକ OR/06/043/394342
ପ ୁ /631647 49 22 522କମଳ ଚ  ପ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ପ ନାୟକ OR/06/043/394345
ୀ /631648 49 22 523ର ିତା ପ ନାୟକ ସା କିେଶାର ଚ  ପ ନାୟକ JTV1612928

ପ ୁ /641649 71 22 524ଶରତ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ଜେନଜୟ ପ ନାୟକ OR/06/043/394346
ୀ /641650 65 22 525ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା ଶରତ ପ ନାୟକ OR/06/043/394347
ୀ /651651 24 22 526ସତିୃେରଖା ମହା ି ସା ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ XWP0936823
ପ ୁ /651652 76 22 527ଭଗବାନ ପ ନାୟକ ପି ଯେନଯୟ ପ ନାୟକ OR/06/043/394349
ୀ /651653 38 22 528ସପୁଭା ପ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପ ନାୟକ JTV2326817
ପ ୁ /651654 34 22 529ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପ ନାୟକ JTV2507374
ପ ୁ /661655 55 22 530କାହନ୍  ୁଚରଣ ବରାଳ ପି ଦଇତାରୀ ବରାଳ XWP0778464
ପ ୁ /661656 87 22 531େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ ପି ଚି ାମଣି ପ ନାୟକ OR/06/043/394351
ୀ /661657 48 22 532ଅନୁସୟା ପଟନାୟକ ସା ବିର  ିପଟନାୟକ JTV2326825
ପ ୁ /661658 47 22 533ନ କିେଶାର ପଟନାୟକ ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ପଟନାୟକ OR/06/043/394762
ୀ /671659 33 22 534େମାନାଲିସା ପ ନାୟକ ସା ଶବି ପସାଦ ପ ନାୟକ XWP0573527
ପ ୁ /671660 81 22 535ପ ୁ ର୍ାନ  ପ ନାୟକ ପି ଶ ଷର୍ଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394361
ୀ /671661 69 22 536ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା ପ ୁ ର୍ାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/394362
ପ ୁ /671662 42 22 537ବିଶଜିତ ପ ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ନ  ପ ନାୟକ JTV2325629
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ପ ୁ /671663 39 22 538ଶବି ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ପ ନାୟକ JTV2326338
ପ ୁ /681664 27 22 539ପିତମ ପରିଡା ପି େପମାନ  ପରିଡା XWP0573428
ୀ /681665 32 22 540ମହାେଶତା ପ ନାୟକ ସା ଆଦିତଯ୍ ପ ନାୟକ XWP0573402

ପ ୁ /681666 32 22 541ସମିତ ପ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ପ ନାୟକ XWP0573493
ପ ୁ /681667 37 22 542ଆଦିତ୍ଯ ପଟନାୟକ ପି ଡମରୁଧର ପଟନାୟକ XWP0994780
ପ ୁ /681668 60 22 543ଡମରୁଧର ପ ନାୟକ ପି ପଦଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394366
ୀ /681669 56 22 544େଗୗରୀବାଳା ପ ନାୟକ ସା ଡମରୁଧର ପ ନାୟକ OR/06/043/394368

ପ ୁ /681670 40 22 545ନିର ନ ପଧାନ ପି ଭାଗବତ ପଧାନ XWP0591560
ୀ /681671 33 22 546ପଜୂାରାଣୀ ପଧାନ ସା ନିର ନ ପଧାନ XWP0573634
ୀ /691672 38 22 547େଶୖବାଳିନୀ ପ ନାୟକ ସା ରାେକଶ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0730267
ୀ /691673 31 22 548ପଭାସିନୀ ପ ନାୟକ ସା ଆେଲାକ ପ ନାୟକ XWP0730358
ୀ /691674 44 22 549େସନ୍ହଲତା ପ ନାୟାକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ନାୟାକ XWP1054089
ୀ /691675 80 22 550େକ୍ଷତମଣୀ ପଟନାୟକ ସା ରାଜ କିେଶାର ପଟନାୟକ XWP0432617

ପ ୁ /691676 49 22 551ରେମଶ ପଟନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାକ ପଟନାୟକ XWP0558569
ପ ୁ /691677 41 22 552ଆେଲାକ ପଟନାୟକ ପି ବଜକିେଶାର ପଟନାୟକ JTV2326759
ପ ୁ /691678 45 22 553ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବଜ ପ ନାୟକ OR/06/043/394374
ପ ୁ /691679 44 22 554ଅଜୟକମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବଜ ପ ନାୟକ OR/06/043/394375
ୀ /691680 43 22 555ଅନୁ ପ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2326742

ପ ୁ /701681 25 22 556ଆକାଶ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ XWP0730408
ପ ୁ /701682 37 22 557ରାେକଶ ପଟନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପଟନାୟକ JTV2326361
ୀ /701683 43 22 558ସଶୁଳିା ପ ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ XWP0558577
ୀ /711684 32 22 559କ ନା ମହା ି ସା ନିଳମଣି ମହା ି XWP0591479

ପ ୁ /711685 77 22 560ଦୟାନିଧି ମହା ି ପି ସହେଦବ ମହା ି OR/06/043/394381
ୀ /711686 55 22 561ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ଦୟାନିଧି ମହା ି OR/06/043/394382

ପ ୁ /711687 49 22 562ନୀଳମଣି ମହା ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା ି OR/06/043/394383
ପ ୁ /711688 34 22 563ଲେକ୍ଷଶର ମହା ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା ି JTV2507556
ପ ୁ /721689 56 22 564ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ବରାଳ ପି ଜତି  କମୁାର ବରାଳ JTV2507093
ପ ୁ /721690 34 22 565ସେୁରଶ ବାରିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ XWP0671230
ୀ /721691 54 22 566ଅ ନା େବେହରା ସା ବସ କମୁାର ତରାଇ XWP0591461
ୀ /721692 34 22 567ଲକ୍ଷିପିୟା ପ ନାୟକ ସା ରଶିର ନ ପ ନାୟକ XWP0349670
ୀ /721693 29 22 568ଦିବଯ୍ା େସଫାଳି ପ ନାୟକ ପି ରଂଜିତ ପ ନାୟକ XWP0469700

ପ ୁ /721694 24 22 569ରାହୁଲ ପ ନାୟକ ପି ର ିତ୍ ପ ନାୟକ XWP0730366
ପ ୁ /721695 22 22 570େରାହନ ପ ନାୟକ ପି ରମନୀ ର ନ ପ ନାୟକ XWP1006030
ପ ୁ /721696 41 22 571ରଶରି ନ ପଟନାୟକ ପି ରଜନିକା  ପଟନାୟକ OR/06/043/394807
ୀ /721697 26 22 572ଲିପସା ପ ନାୟକ ପି ରଣଜିତ ପ ନାୟକ XWP0671164

ପ ୁ /721698 61 22 573ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ପ ନାୟକ OR/06/043/394386
ୀ /721699 56 22 574େରଣବୁାଳା ପ ନାୟକ ସା ରଜନୀ ପ ନାୟକ OR/06/043/394388

ପ ୁ /721700 55 22 575ରଣଜିତ ପ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ପ ନାୟକ OR/06/043/394387
ପ ୁ /721701 49 22 576ରମଣିର ନ ପ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ପ ନାୟକ OR/06/043/394390
ୀ /721702 48 22 577ମାୟାଲତା ପ ନାୟକ ସା ରଣଜିତ ପ ନାୟକ OR/06/043/394389
ୀ /721703 47 22 578ସିପା ପ ନାୟକ ସା ରମଣି ର ନ ପ ନାୟକ JTV2507226
ପ ୁ /721704 39 22 579ରାେକଶ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ JTV2326411
ୀ /721705 33 22 580ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ବାରିକ XWP0671248

ପ ୁ /721706 29 22 581ବସ କମୁାର ତରାଇ ପି େଗୗରା ଚରଣ ତରାଇ XWP0591339
ପ ୁ /721707 27 22 582ରାେଜଶକମୁାର ତରାଇ ପି ବସ କମୁାର ତରାଇ XWP0591453
ପ ୁ /731708 27 22 583ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି େହମ  ପ ନାୟକ XWP0573816
ୀ /731709 27 22 584ସତିୃେରଖା ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0573394
ୀ /731710 74 22 585ମ  ୁପଟନାୟକ ସା ଭା ର ପଟନାୟକ XWP0558668
ୀ /731711 52 22 586ରାଜଲକ୍ଷୀ ପଟନାୟକ ସା ପଶା  ପଟନାୟକ XWP0558643
ପ ୁ /731712 48 22 587ସ ୟ ପଟନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ପଟନାୟକ XWP0558627
ୀ /731713 48 22 588ରୀନା ପଟନାୟକ ସା େହମ  ପଟନାୟକ XWP0558635
ପ ୁ /731714 47 22 589ସେ ାଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଭା ର ଚରଣ ପଟନାୟକ JTV1939115
ୀ /731715 42 22 590ମିତା ପ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0011239
ପ ୁ /731716 57 22 591ସକୁା  ପ ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394397
ୀ /731717 54 22 592ସିତା ପ ନାୟକ ସା ସକୁା  ପ ନାୟକ OR/06/043/394395
ପ ୁ /731718 54 22 593ପଶା  ପ ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394398
ପ ୁ /731719 52 22 594େହମ  ପ ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394399
ୀ /731720 44 22 595ଗୀତା ପ ନାୟକ ସା ରଣଜିତ୍ ପ ନାୟକ JTV2326627
ୀ /731721 38 22 596ରଶପିଭା ପ ନାୟକ ସା ସ ୟ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0115618
ପ ୁ /731722 35 22 597ସେରାଜ ପ ନାୟକ ପି ସକୁା  ପ ନାୟକ JTV2507606
ପ ୁ /731723 32 22 598ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0115634
ପ ୁ /741724 63 22 599ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି ପି ଗ ାଧର ମହା ି OR/06/043/394407
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ୀ /741725 48 22 600ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/043/394408
ପ ୁ /741726 34 22 601ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହା ି ପି ଅେଲକ ଚ  ମହା ି XWP0634162
ପ ୁ /741727 34 22 602ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି JTV2507549
ପ ୁ /741728 34 22 603ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି XWP0432740
ୀ /741729 30 22 604ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ରବିନାରାୟଣ ମହା ି XWP0573808
ୀ /741730 27 22 605ସରସତୀ ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହା ି XWP1005552

ପ ୁ /741731 79 22 606ନବଘନ ପ ନାୟକ ପି ବାମନ ପ ନାୟକ XWP0432765
ପ ୁ /751732 51 22 607େଗାେଲକ ଚ  ମହା ି ପି ଗ ାଧର ମହା ି XWP0558676
ୀ /751733 48 22 608ସବିତା ମହା ି ସା େଗାେଲଖ ମହା ି XWP0558692
ୀ /751734 22 22 609ସେୁଲାଚନା ମହା ି ପି େଗାେଲଖ ମହା ି XWP0878595

ପ ୁ /751735 20 22 610ସରୂଜ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାେଲଖ ଚ  ମହା ି XWP1065440
ୀ /761736 41 22 611ପଲୀେରଣ ୁପ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧୀ ପ ନାୟକ XWP0652669

ପ ୁ /761737 43 22 612େଦବେଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ପ ନାୟକ JTV2326544
ପ ୁ /761738 75 22 613ଗଣୁନିଧି ପ ନାୟକ ପି ଶ ଷର୍ଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/394364
ପ ୁ /761739 38 22 614େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ପ ନାୟକ JTV2326379
ପ ୁ /771740 74 22 615େଗାଲଖ ବିହାରି େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା JTV1612977
ୀ /771741 66 22 616ଶ ୁ ଳା େଜନା ସା େଗାେଲଖ େଜନା XWP0011247

ପ ୁ /771742 42 22 617ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ େଜନା XWP0011254
ୀ /771743 40 22 618ମିନାକି୍ଷ େଜନା ପି େଗାଲଖ ବିହାରି େଜନା JTV2326163

ପ ୁ /771744 39 22 619ଦିେନଶ କମୁାର େଜନା ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ େଜନା JTV2326155
ୀ /771745 36 22 620େମାନିକାରାଣୀ େଜନା ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜନା JTV2507036
ୀ /781746 33 22 621ସ୍ଵପନ୍ାମୟୀ ପେଲଈ ସା ଶଧା ଳୀ ପେଲଈ XWP0878603

ପ ୁ /781747 72 22 622ଭାଗିରଥି ପେଲଇ ପି ମଦନ ପେଲଇ JTV2344026
ୀ /781748 62 22 623ଲକ୍ଷୀ ପେଲଇ ସା ଭାଗିରଥି ପେଲଇ JTV2325678

ପ ୁ /781749 40 22 624ବିର  ିନାରୟଣ ପେଲଇ ପି ଭାଗିରଥୀ ପେଲଇ JTV2325694
ୀ /781750 34 22 625ରଶିତା ପେଲଇ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ପେଲଇ XWP0011528

ପ ୁ /781751 34 22 626ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପେଲଇ ପି ଭାଗିରଥୀ ପେଲଇ JTV2326734
ୀ /781752 33 22 627ସପନ୍ମୟୀ ଶଧା ଳୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପେଲଇ XWP0810390

ପ ୁ /791753 70 22 628ନେର  ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ନାୟକ JTV2327070
ୀ /791754 58 22 629ନଳିନି ନାୟକ ସା ନେର  ନାୟକ JTV2326072

ପ ୁ /791755 39 22 630ଆେଲାକ ନାୟକ ପି ନେର  ନାୟକ JTV1956093
ୀ /791756 27 22 631ସରସତି ନାୟକ ସା ଆେଲାକ ନାଯ୍କ XWP1105378
ୀ /801757 47 22 632ସରସତୀ ଦଳାଇ ସା କା ିର୍କ ଚ  ଦଳାଇ XWP0469726
ୀ /801758 45 22 633ସବିତା ନାୟକ ସା ହଷର୍  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0115659

ପ ୁ /801759 59 22 634ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ପ ନାୟକ OR/06/043/394411
ୀ /801760 42 22 635କିରଣବାଳା ପଟନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ପଟନାୟକ XWP0536524

ପ ୁ /801761 37 22 636କେବୖଲଯ୍ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ JTV2507333
ପ ୁ /801762 34 22 637ଗେଣଶ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ JTV2507309
ପ ୁ /811763 46 22 638ର ନ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ JTV1956226
ୀ /811764 43 22 639ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ର ନ ନାୟକ JTV1955756
ୀ /811765 44 22 640ସ ମିତା ପ ନାୟକ ସା ରବି  କମୁର ରାଉତ XWP0810523
ୀ /811766 31 22 641ନିଲମ ପ ନାୟକ ସା ବିଶନାରାୟଣ ପ ନାୟକ XWP0317396

ପ ୁ /811767 43 22 642ବଦିନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ପଟନାୟକ JTV2327013
ପ ୁ /811768 41 22 643ବିଶ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ପଟନାୟକ JTV2326346
ୀ /811769 38 22 644ମଧସିୁତା ପ ନାୟକ ସା ବଦୀନାରାୟଣ ପ ନାୟକ XWP0011270
ୀ /821770 69 22 645ବସ ମ ରୀ ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ OR/06/043/394422

ପ ୁ /821771 47 22 646ସିଧାଥର୍ଶ ର ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ XWP0558700
ୀ /821772 41 22 647ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2507358
ୀ /821773 39 22 648ଶଶିତା ନାୟକ ସା ସି ର୍ାଥ ଶ ର ନାୟକ XWP0671149
ପ ୁ /821774 22 22 649ଆକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0902239
ୀ /831775 94 22 650ଲାବଣଯ୍ବତୀ ନାୟକ ସା ପ ୁ ର୍ାନ  ନାୟକ OR/06/043/394427
ପ ୁ /831776 67 22 651ପଣବ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV2507135
ୀ /831777 61 22 652ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ପଣବ କମୁାର ନାୟକ JTV2506921
ପ ୁ /831778 57 22 653ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ନାୟକ JTV2327138
ୀ /831779 54 22 654ମାନସି ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV2326171
ପ ୁ /831780 43 22 655ପିୟବତ ନାୟକ ପି ପଣବ କିେଶାର ନାୟକ JTV2325488
ପ ୁ /831781 36 22 656ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV2507689
ପ ୁ /831782 34 22 657ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ମା ମାନସି ନାୟକ JTV2725737
ପ ୁ /831783 33 22 658ସତଯ୍ବତ ନାୟକ ପି ପଣବ କିେଶାର ନାୟକ JTV2507184
ୀ /831784 31 22 659ଇତିଶୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0558718
ୀ /831785 29 22 660ଦିପିକା ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ XWP0879429
ୀ /841786 80 22 661ଜାନକୀ େବୱା ସା ଭୁବନାନ  ନାୟକ OR/06/043/394428
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ପ ୁ /841787 62 22 662ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୁବନାନ  ନାୟକ OR/06/043/394429
ୀ /841788 60 22 663ପୀତିଲତା ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ JTV2326189

ପ ୁ /841789 56 22 664ପତାପ ଚ  ନାୟକ ପି ଭୁବନାନ  ନାୟକ OR/06/043/394430
ୀ /841790 52 22 665ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ପତାପ3 ନାୟକ JTV2326197

ପ ୁ /841791 50 22 666ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୂବନାନ  ନାୟକ JTV2327112
ୀ /841792 37 22 667ସମିୁତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP0558734
ୀ /841793 27 22 668ସଚିୁତା ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0469775

ପ ୁ /841794 24 22 669ପିତି ର ନ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0730333
ପ ୁ /851795 78 22 670ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ ପି ବା ନିଧି ନାୟକ XWP0558726
ୀ /851796 69 22 671ଆଶାଲତା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ XWP0558742

ପ ୁ /851797 43 22 672ସଖୁର ନ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ JTV2326494
ୀ /851798 37 22 673ମମତା ରାଣି ନାୟକ ସା ସଖୁର ନ ନାୟକ XWP0349985

ପ ୁ /861799 76 22 674ରବି ନାଥ ନାୟକ ପି ଗଗନ ନାୟକ OR/06/043/394436
ପ ୁ /861800 47 22 675ସାଗର କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି ନାଥ ନାୟକ JTV2326940
ୀ /861801 43 22 676ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ସା ସାଗର କମୁାର ନାୟକ JTV2326932
ୀ /871802 59 22 677ବିଳାସିନୀ ନାୟକ ସା କୃ  ନାୟକ OR/06/043/394440

ପ ୁ /871803 59 22 678କିେଶାର ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ JTV2326262
ୀ /871804 51 22 679ବନିତା ନାୟକ ସା କିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/394439

ପ ୁ /871805 32 22 680ଚ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ  ନାୟକ JTV2507473
ୀ /871806 30 22 681ଅଦିତା ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ  ନାୟକ XWP0469536
ୀ /881807 81 22 682ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା କାଳ ୀ ନାୟକ OR/06/043/394445
ୀ /881808 59 22 683ବୀଣାପାଣି ନାୟକ ସା ଦିନବଂଧ ୁନାୟକ OR/06/043/394446
ୀ /881809 42 22 684ସୀତା ଳି ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ JTV1956267
ୀ /881810 36 22 685ପ ୁ ା ଳି ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ JTV1956275

ପ ୁ /881811 31 22 686ତିନାଥ ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ XWP0328781
ୀ /891812 68 22 687ଶକୁ ଳା େଦବୀ ସା ସଚିଦାନଂଦ ନାୟକ OR/06/043/394448
ୀ /891813 44 22 688ସିତା େଦବୀ ସା ଶକି୍ତପସାଦ ନାୟକ JTV2326924

ପ ୁ /891814 66 22 689େଲଲିନ୍ ମହା ି ପି ମଦନେମାହନ ମହା ି JTV2507267
ପ ୁ /891815 52 22 690ଶକି୍ତ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶ ିଦାନ  ନାୟକ XWP0652651
ପ ୁ /891816 43 22 691ଶବିପସାଦ ନାୟକ ପି ସଚିଦାନଂଦ ନାୟକ OR/06/043/394451
ୀ /891817 42 22 692ସୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ XWP1005420
ୀ /891818 41 22 693ସାଗରିକା ନାୟକ ସା ଶବିପସାଦ ନାୟକ JTV2726115

ପ ୁ /891819 41 22 694ସରୁଜିତ୍ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ନାୟକ JTV2326106
ପ ୁ /891820 39 22 695େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ନାୟକ JTV2326296
ପ ୁ /891821 38 22 696ସତଯ୍ ପକାଶ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ନାୟକ JTV2326213
ପ ୁ /891822 35 22 697ଶା ି ପକାଶ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ନାୟକ XWP0011296
ୀ /901823 80 22 698ଉଲାସ ନାୟକ ସା ସେୁବାଧ ନାୟକ OR/06/043/394455
ୀ /901824 54 22 699ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ସଧିୁର ନାୟକ JTV2326478

ପ ୁ /901825 54 22 700ସକୁା  ନାୟକ ପି ସେୁବାଧ ନାୟକ XWP0558759
ୀ /901826 53 22 701େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ସଶୁା  ନାୟକ JTV2326486
ୀ /901827 51 22 702ସରସତୀ ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ XWP0558775
ପ ୁ /901828 48 22 703ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁବାଧ ନାୟକ OR/06/043/394457
ପ ୁ /901829 35 22 704ସଂପଦ ସରୂଜ ନାୟକ ପି ସଧିୁର ଚ  ନାୟକ JTV2725703
ପ ୁ /901830 28 22 705ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ସକୁା  ଚ  ନାୟକ XWP0671008
ୀ /901831 27 22 706ସାଗତିକା ନାୟକ ପି ସକୁା  ଚ  ନାୟକ XWP0671016
ୀ /901832 22 22 707ସସିୁତା ନାୟକ ପି ସଶୁା  ନାୟକ XWP0936898
ୀ /901833 53 22 708ରଜନୀ ସାଇଁ ସା ସିତନ ସାଇଁ XWP0671115

ପ ୁ /901834 38 22 709ସଂଗାମ ସାଇଁ ପି ସିତନ କମୁାର ସାଇଁ XWP0469809
ୀ /901835 33 22 710ଜୟ ୀ ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ ସାଇଁ XWP0469858
ପ ୁ /901836 31 22 711ତିନାଥ ସାଇଁ ପି ସିତନ ସାଇଁ XWP0469866
ୀ /911837 76 22 712ପଭାତୀ ନାୟକ ସା େଗାଲକ ନାୟକ OR/06/043/394459
ପ ୁ /911838 54 22 713ଶଶିରିକା  ନାୟକ ପି େଗାଲକ ନାୟକ OR/06/043/394462
ପ ୁ /911839 54 22 714ତୁଷାରକା  ନାୟକ ପି େଗାଲକ ନାୟକ JTV1613017
ୀ /911840 48 22 715ସଂଘମିତା ନାୟକ ସା ତୁଷାର ନାୟକ OR/06/043/394461
ୀ /911841 48 22 716ସଂଘମିତା ନାୟକ ସା ତୁଷାର ନାୟକ XWP1005636
ପ ୁ /911842 44 22 717ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାଲକ ନାୟକ OR/06/043/394463
ୀ /911843 44 22 718କବିତା ମ ରୀ ନାୟକ ସା ସମୀର କମୁାର ନାୟକ XWP0011536
ୀ /911844 43 22 719ମାନସୀ ନାୟକ ସା ଶଶିରିକା  ନାୟକ JTV2326452
ପ ୁ /911845 38 22 720ନିହାର କା  ନାୟକ ପି େଗାେଲକ ଚ  ନାୟକ JTV1956069
ପ ୁ /911846 26 22 721ଅୟଶକା  ନାୟକ ପି ତୁଷାରକା  ନାୟକ XWP0652446
ୀ /921847 65 22 722ବିଦୁଲତା ନାୟକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ OR/06/043/394466
ୀ /921848 44 22 723ଗୀତା ଳି ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ XWP0558783
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ପ ୁ /921849 39 22 724ଶବିସେ ାଷକମୁାର ନାୟକ ପି କି୍ଷେରାଦଚ  ନାୟକ XWP0591537
ପ ୁ /931850 54 22 725ମେନାରଂଜନ ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ OR/06/043/394470
ୀ /931851 51 22 726ବ ିତା ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ OR/06/043/394474

ପ ୁ /931852 23 22 727ସତିୃର ନ ନାୟକ ପି ମେନାର ନ ନାୟକ XWP0810333
ପ ୁ /951853 62 22 728ଭରତ େଭାଇ ପି ବ ୁ େଭାଇ OR/06/043/394481
ୀ /951854 53 22 729ତିେଳାତମା େଭାଇ ସା ଭରତ େଭାଇ OR/06/043/394482

ପ ୁ /951855 44 22 730ରମାକା  େଭାଇ ପି ବ ୁ େଭାଇ JTV1955871
ୀ /951856 40 22 731ବନୀତା େଭାଇ ସା ରମାକା  େଭାଇ JTV1956192
ୀ /951857 35 22 732ଶକୁା ି େଭାଇ ପି ବ ୁ େଭାଇ XWP0670919

ପ ୁ /951858 28 22 733ପଦି  େଭାଇ ପି ଭରତ ଚ  େଭାଇ XWP0349431
ୀ /951859 24 22 734ସଚିୁତା େଭାଇ ପି ଭରଗ େଭାଇ XWP0810374
ୀ /951860 20 22 735େସୗଭାଗିନୀ େଭାଇ ପି ରମାକା  େଭାଇ XWP1105337

ପ ୁ /961861 36 22 736ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ ପି ରତନ୍ ାକର େଭାଇ XWP0470120
ୀ /961862 33 22 737ଅ ଳୀ େଭାଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ XWP0470138
ୀ /961863 70 22 738ଡମି େଦଇ ସା ରତନ୍ ାକର େଭାଇ OR/06/043/394485

ପ ୁ /971864 85 22 739ସନାତନ େଭାଇ ପି ହଟ େଭାଇ OR/06/043/394489
ପ ୁ /971865 63 22 740ନାରାୟଣ େଭାଇ ପି ହଟ େଭାଇ XWP1053917
ୀ /971866 74 22 741କୁ ଳା େଦଇ ସା ସନାତନ େଭାଇ OR/06/043/394490
ୀ /981867 43 22 742ପତିମା େଭାଇ ସା କରୁଣାକର େଭାଇ JTV2507523

ପ ୁ /991868 48 22 743ନାରାୟଣ କିେଶାର େଭାଈ ପି ଯଗୁଳ େଭାଈ JTV2725844
ପ ୁ /991869 45 22 744ତୀେଲାଚନ େଭାଈ ପି ନାରାୟଣ େଭାଈ OR/06/043/394497
ପ ୁ /1001870 52 22 745ଚଗଲୀ େଭାଇ ପି ଗେଯ  େଭାଇ OR/06/043/394501
ପ ୁ /1001871 48 22 746କୃ  େଭାଇ ପି ଗେଜ  େଭାଇ JTV1956317
ୀ /1001872 46 22 747କ ନା େଭାଇ ସା ଚଗଲି େଭାଇ XWP0444505
ୀ /1001873 45 22 748ଉ ରା େଭାଇ ସା କୃ  େଭାଇ JTV1956309

ପ ୁ /1001874 37 22 749ପଶ ୁର୍ରାମ େଭାଇ ପି ନାରାୟଣ େଭାଇ XWP0671131
ପ ୁ /1001875 23 22 750ପଦଯ୍ନୁ େଭାଇ ପି କୃ  େଭାଇ XWP0810341
ୀ /1001876 22 22 751କାଜଲ େଭାଇ ପି ଚଗଲି େଭାଇ XWP0994400

ପ ୁ /1001877 21 22 752ପଦୀପ େଭାଇ ପି କୃ ା ଚଂଦ େଭାଇ XWP0920439
ପ ୁ /1001878 21 22 753ପଦିପ େଭାଇ ପି କୃ  ଚ  େଭାଇ XWP0919985
ପ ୁ /1011879 50 22 754ବଗ ୁେଭାଈ ପି ରାେଜ  େଭାଈ OR/06/043/394504
ୀ /1011880 43 22 755େରଣବୁାଳା େଭାଇ ସା ବଗ ୁେଭାଇ XWP0634170

ପ ୁ /1011881 40 22 756େଯାେଗ  େଭାଇ ପି ରାେଜ  େଭାଇ JTV1956168
ପ ୁ /1011882 34 22 757ରବି  େଭାଇ ପି ରାେଜ  େଭାଇ XWP0558791
ୀ /1011883 33 22 758କ ନା େଭାଇ ସା ଜଗନନ୍ାଥ େଭାଇ XWP0573725
ୀ /1011884 27 22 759ମାମିନା େଭାଇ ପି ବଗ ୁେଭାଇ XWP0573501

ପ ୁ /1011885 25 22 760ସେ ାଷ େଭାଇ ପି ବଗ ୁେଭାଇ XWP0730168
ୀ /1011886 23 22 761ସମିୁତା େଭାଇ ପି ବାଗ ୂେଭାଇ XWP0960831

ପ ୁ /1021887 48 22 762ରଘନୁାଥ େଭାଈ ପି ପନୁାନ  େଭାଈ XWP0536508
ୀ /1021888 31 22 763ମିତା େଭାଇ ପି ପନୁନ୍ ାନ  େଭାଇ XWP0573717

ପ ୁ /1021889 25 22 764ରଶି ର ନ େଭାଇ ପି ରଘନୁାଥ େଭାଇ XWP0670943
ୀ /1021890 24 22 765ରଶିତା େଭାଇ ପି ରଘନୁାଥ େଭାଇ XWP0810382
ୀ /1021891 45 22 766ର  ୁେଦଈ ସା ରଘନୂାଥ େଭାଈ OR/06/043/394509

ପ ୁ /1031892 44 22 767ବିଜନ େଭାଈ ପି େକୖଳାସ େଭାଈ OR/06/043/394513
ପ ୁ /1031893 44 22 768ଅଜୁ େଭାଇ ପି େକୖଳାସ େଭାଇ JTV1956218
ୀ /1031894 41 22 769ମ ଲୁତା େଭାଇ ସା ବିଜନ େଭାଇ JTV1956291
ୀ /1031895 36 22 770ସରସତୀ େଭାଇ ସା ଅଜୁର୍  େଭାଇ JTV2507564
ୀ /1031896 67 22 771େରଖା େଦଇ ସା େକୖଳାସ େଭାଇ XWP0634188
ୀ /1041897 44 22 772ନୟନା େଭାଇ ସା ବାଳକୃ  େଭାଇ JTV1956531
ୀ /1041898 41 22 773ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ତିନାଥ େଭାଇ XWP0011304
ୀ /1041899 27 22 774ମାମିନା େଭାଇ ପି ତିନାଥ େଭାଇ XWP0573774
ପ ୁ /1041900 24 22 775ସେରାଜ େଭାଇ ପି ତିନାଥ େଭାଇ XWP0902262
ୀ /1041901 23 22 776ଶକୁ ଳା େଭାଇ ପି ବିଜନ େଭାଇ XWP0902288
ୀ /1041902 23 22 777େରାନୀ େଭାଇ ପି ତିନାଥ େଭାଇ XWP0994418
ୀ /1051903 29 22 778ସଭୁଶୀ େବେହରା ପି େହମ  ଚ  େବେହରା XWP0969667
ୀ /1051904 96 22 779ଯଗୁଳ େଭାଇ ପି ହଟ େଭାଇ XWP0730325
ୀ /1051905 41 22 780ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ନାରାୟଣ କିେଶାର େଭାଇ JTV1956507
ପ ୁ /1051906 38 22 781ଅରୁଣ େଭାଇ ପି ଯଗୁଳ େଭାଇ JTV2725802
ୀ /1051907 35 22 782ସବିତା େଭାଇ ସା ଅରୁଣ େଭାଇ JTV2507614
ପ ୁ /1051908 27 22 783ନିର ନ େଭାଇ ପି ସନାତନ େଭାଇ XWP0469528
ପ ୁ /1061909 60 22 784ବାବୁକୃ  େଭାଈ ପି ହରି େଭାଈ XWP0011312
ୀ /1061910 52 22 785ସୀତା ଳୀ େଭାଇ ସା ବାବୁକୃ  େଭାଇ OR/06/043/394524
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ପ ୁ /1061911 49 22 786ଅଭୟ କମୁାର େଭାଈ ପି ହରି େଭାଈ OR/06/043/394525
ୀ /1061912 35 22 787ହରପିୟା େଭାଇ ସା ଅଭୟ କମୁାର େଭାଇ JTV2507572
ୀ /1061913 28 22 788ସକୁା ି େଭାଇ ପି ବାବୁକୃ  େଭାଇ XWP0573824

ପ ୁ /1061914 27 22 789ବିକମ େଭାଇ ପି ବାବୁକୃ  େଭାଇ XWP0469585
ୀ /1061915 76 22 790ନିଶାମଣି େଦଈ ସା ହରି େଭାଈ OR/06/043/394522

ପ ୁ /1071916 47 22 791ଉମାକା  େଭାଈ ପି ବଳରାମ େଭାଈ OR/06/043/394530
ପ ୁ /1071917 45 22 792ପବିତ େଭାଇ ପି ଧମର୍ାନ  େଭାଇ XWP0558809
ୀ /1071918 38 22 793ରଶିତା େଭାଇ ସା ଉମାକା  େଭାଇ JTV2507432

ପ ୁ /1071919 27 22 794ସରୁଜ େଭାଇ ପି ଧମର୍ାନ  େଭାଇ XWP0652420
ୀ /1071920 87 22 795ସାବିତୀ େଦଈ ସା ବଳରାମ େଭାଈ OR/06/043/394527
ୀ /1071921 62 22 796ପମିଳା େଦଈ ସା ଧମର୍ାନ  େଭାଈ OR/06/043/394529

ପ ୁ /1081922 75 22 797ଭଗବାନ େଭାଇ ପି କଶୁା େଭାଇ XWP0670844
ୀ /1081923 57 22 798ତିେଳାତମା େଭାଈ ସା ଭଗବାନ େଭାଈ OR/06/043/394537

ପ ୁ /1081924 57 22 799େଯାେଗ  େଭାଈ ପି କଶୁା େଭାଈ OR/06/043/394533
ପ ୁ /1081925 56 22 800ଭିକାରୀ େଭାଈ ପି କଶୁା େଭାଈ JTV2725927
ପ ୁ /1081926 48 22 801ବାବାଜି େଭାଈ ପି କଶୁା େଭାଈ OR/06/043/394538
ୀ /1081927 44 22 802ଝରଣା େଭାଇ ସା ଭିକାରୀ େଭାଇ JTV1956523
ୀ /1081928 42 22 803କନିୁ େଭାଇ ସା ବାବାଜୀ େଭାଇ JTV1956515
ୀ /1081929 33 22 804ଝୁନି େଭାଇ ସା ପବିତ େଭାଇ XWP0573790
ୀ /1081930 31 22 805େଜଯ୍ା ନ୍ା େଭାଇ ପି େଯାେଗ  େଭାଇ XWP0573782

ପ ୁ /1081931 27 22 806ସିେ ଶର େଭାଇ ପି ଭଗବାନ େଭାଇ XWP0469999
ପ ୁ /1081932 24 22 807ବାେ ଶର େଭାଇ ପି ଭଗବାନ େଭାଇ XWP0730440
ପ ୁ /1081933 23 22 808ଲେକ୍ଷଶର େଭାଇ ପି ଭଗବାନ େଭାଇ XWP0863274
ୀ /1081934 23 22 809ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଭାଇ ପି ଭିକାରୀ େଭାଇ XWP0863290
ୀ /1081935 52 22 810ଅ ନା େଦଈ ସା େଯାେଗ  େଭାଈ OR/06/043/394534

ପ ୁ /1091936 58 22 811ନେର  େଭାଈ ପି ଉ ବ େଭାଈ OR/06/043/394539
ୀ /1091937 46 22 812କମଳା େଭାଇ ସା ନେର  ନାଥ େଭାଇ XWP0671057
ୀ /1091938 28 22 813ଚୁମକିୁ େଭାଇ ସା ନିମର୍ଳ େଭାଇ XWP0730309

ପ ୁ /1101939 56 22 814ବୀର େଭାଈ ପି କେୁବର େଭାଈ OR/06/043/394546
ୀ /1101940 54 22 815ବିେନାଦିନୀ େଭାଈ ସା ବୀର େଭାଈ OR/06/043/394547
ୀ /1101941 47 22 816ବାସ ି େଭାଇ ସା ଗନୁାକର େଭାଇ XWP0730382

ପ ୁ /1101942 47 22 817ଗନୁାକର େଭାଈ ପି କେୁବର େଭାଈ XWP1062991
ପ ୁ /1101943 43 22 818ସନୁାକର େଭାଈ ପି କେୁବର େଭାଈ OR/06/043/394550
ୀ /1101944 36 22 819ପତିମା େଭାଇ ସା ସନୁାକର େଭାଇ JTV2507168

ପ ୁ /1101945 34 22 820ସେ ାଷ େଭାଇ ପି ବୀରବର େଭାଇ JTV2507598
ପ ୁ /1101946 33 22 821ସେରାଜ କମୁାର େଭାଇ ପି ବିରବର େଭାଇ XWP0469577
ୀ /1101947 26 22 822ସଂଘମିତା େଭାଇ ପି ବିର େଭାଇ XWP0730374
ୀ /1101948 34 22 823ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସି ୁ କିେଶାର ଦାସ XWP0349290
ୀ /1101949 32 22 824ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି ସି ୁ କିେଶାର ଦାସ XWP0349233
ୀ /1101950 48 22 825ମ ଲୁତା େଦଈ ସା ସି ୁ କିେଶାର ଦାସ OR/06/043/394548
ୀ /1111951 62 22 826ବଗଲିୁ େଭାଈ ସା ଦିବାକର େଭାଈ OR/06/043/394543
ପ ୁ /1111952 44 22 827ରଥ େଭାଇ ପି ଦିବାକର େଭାଇ JTV2326536
ୀ /1111953 39 22 828ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ରଥ େଭାଇ JTV2326650

ପ ୁ /1111954 34 22 829ନିର ନ େଭାଇ ପି ନେର  େଭାଇ XWP0349886
ପ ୁ /1111955 34 22 830ପକାଶ କମୁାର େଭାଇ ପି ଦିବାକର େଭାଇ JTV2507705
ପ ୁ /1111956 33 22 831ନିହାର ର ନ େଭାଇ ପି ନେର  େଭାଇ XWP0349878
ୀ /1111957 31 22 832ସମିୁତା େଭାଇ ସା ପକାଶ େଭାଇ XWP0573576

ପ ୁ /1121958 41 22 833ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ଭା ର େଭାଇ JTV1956606
ପ ୁ /1121959 39 22 834କାହନ୍  ୁେଭାଇ ପି ଭା ର େଭାଇ XWP0011361
ୀ /1121960 72 22 835ରସା େଦଈ ସା ଭା ର େଭାଇ XWP0634196
ପ ୁ /1131961 56 22 836ଶବିପସାଦ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/394560
ପ ୁ /1131962 52 22 837ନାରାୟଣ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ ଚ  େବେହରା OR/06/043/394563
ୀ /1131963 50 22 838ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା OR/06/043/394565
ପ ୁ /1131964 50 22 839ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/394561
ୀ /1131965 48 22 840ତିେଲା ମା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା JTV2326239
ପ ୁ /1131966 48 22 841ଅଜୟକମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/394562
ପ ୁ /1131967 45 22 842ଅକ୍ଷୟକମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/394564
ୀ /1131968 45 22 843ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV2726032
ୀ /1131969 42 22 844ସମିୁତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା XWP0634204
ପ ୁ /1131970 28 22 845ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ  ନାଥ େବେହରା XWP0349464
ପ ୁ /1131971 28 22 846ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ  ନାଥ େବେହରା XWP0349480
ୀ /1131972 26 22 847ଅନିତା େବେହରା ପି ଶବିପସାଦ େବେହରା XWP0591529
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ୀ /1131973 26 22 848େରାଜଲୀନ େବେହରା ସା ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା XWP1105352
ୀ /1131974 24 22 849ଲକ୍ଷାପିୟା େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା XWP0810366

ପ ୁ /1131975 23 22 850ସକୁା କଯ େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା XWP0810358
ୀ /1131976 22 22 851ବଷର୍ା ରାଣୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0942615
ୀ /1131977 22 22 852ସନୁୀତା େବେହରା ପି ସିବ ପସାଦ େବେହରା XWP0921056

ପ ୁ /1131978 20 22 853େନତାନ  େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP1065432
ପ ୁ /1131979 53 22 854େଗାବି  ଚ  େବହୁରାୟ ପି ଗିରିଧାରୀ େବହୁରାୟ JTV2326460
ୀ /1131980 48 22 855ପଦାବତୀ େବହୁରାୟ ସା େଗାବି  େବହୁରାୟ XWP0011379
ୀ /1131981 40 22 856ସବିତା େଭାଇ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଭାଇ XWP0469957

ପ ୁ /1131982 70 22 857ଅତଶ ୁପାଲିତ ପି ବ ିମ୍ ଚ  ପାଲିତ JTV2506988
ୀ /1131983 69 22 858େଶାଭା ପାଲିତ୍ ସା ଅତଶ ୁପାଲିତ୍ JTV2507119

ପ ୁ /1131984 35 22 859ପିଉଷ ପାଲିତ ପି ଅତଶ ୁପାଲିତ JTV2507580
ପ ୁ /1141985 68 22 860ଦିତିକୃ  ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ OR/06/043/394567
ୀ /1141986 55 22 861ସପୁଭା ନାୟକ ସା ଦିତିକୃ  ନାୟକ OR/06/043/394568

ପ ୁ /1141987 30 22 862ମନେମାହନ ନାୟକ ପି ଦିତିକୃ  ନାୟକ XWP0432666
ୀ /1151988 45 22 863ନମିତା ଦାଶ ସା ଧମର୍ାଶଷି ନ XWP0721456

ପ ୁ /1151989 52 22 864ଧମର୍ାଶଷି ନ ପି ବସ  କମୁାର ନ XWP0721449
ପ ୁ /1151990 58 22 865ରଘନୂାଥ ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ OR/06/043/394572
ୀ /1151991 54 22 866ମ ବୁାଳା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ XWP0558833

ପ ୁ /1151992 52 22 867ସକୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ XWP0558858
ୀ /1151993 52 22 868ବାସ ି ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/043/394573
ୀ /1151994 43 22 869ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV2725885

ପ ୁ /1151995 37 22 870ରାେଜଶକମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV2725794
ୀ /1151996 36 22 871ସି ା ନାୟକ ସା ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ XWP0921080
ୀ /1151997 32 22 872ମାନସୀ ନାୟକ ସା ରାେଜଶ ନାୟକ XWP0936880
ୀ /1151998 26 22 873ନିେବଦିତା ନାୟକ ପି ସକୁା କମୁାର ନାୟକ XWP0591610

ପ ୁ /1151999 21 22 874ସ ୀପ ନାୟକ ପି ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ XWP0920520
ୀ /1162000 56 22 875ମର୍ୀନଭା ନାୟକ ସା ନିମର୍ଳ ନାୟକ OR/06/043/394578
ୀ /1162001 48 22 876ନଳିନୀପଭା ନାୟକ ସା େନତାନ  ନାୟକ OR/06/043/394793

ପ ୁ /1162002 37 22 877ମନୃାଲ ନାୟକ ପି ନିମର୍ଳ ନାୟକ JTV2726024
ୀ /1162003 36 22 878ନମର୍ଦା ନାୟକ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ନାୟକ XWP0115626
ୀ /1162004 36 22 879େରାଜାଲିନ୍ ନାୟକ ସା ମନୃାଲ ନାୟକ XWP0810481

ପ ୁ /1162005 26 22 880ନିେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େନତାନ  ନାୟକ XWP0652412
ପ ୁ /1162006 25 22 881ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େନତାନ  ନାୟକ XWP0730184
ୀ /1172007 56 22 882ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ OR/06/043/394581
ୀ /1182008 32 22 883ସାତି ସରିତା . ସା ବିକାଶ କମୁାର ମହା ି XWP0573519
ୀ /1182009 73 22 885ସାବିତୀ ମହା ି ସା ବସ  ମହା ି XWP0720631

ପ ୁ /1182010 72 22 886ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ନିସାମଣି ମହା ି OR/06/043/394586
ପ ୁ /1182011 70 22 887ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ନିସାମଣି ମହା ି OR/06/043/394585
ପ ୁ /1182012 68 22 889ଯଧିୁ ିର ମହା ି ପି ନିସାମଣି ମହା ି OR/06/043/394848
ୀ /1182013 56 22 890ଅ ଳି ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି OR/06/043/394597
ୀ /1182014 54 22 891ପଭାବତୀ ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି OR/06/043/394598

ପ ୁ /1182015 52 22 892ମେନାର ନ ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି OR/06/043/394588
ପ ୁ /1182016 51 22 893ଆେଲାକ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/043/394592
ପ ୁ /1182017 49 22 894ଦୀପକ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/043/394593
ୀ /1182018 47 22 895ବି ୁପିୟା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି JTV1612969
ୀ /1182019 47 22 896ପ ଜିନି ମହା ି ସା ଆେଲାକ କମୁାର ମହା ି XWP0349753

ପ ୁ /1182020 43 22 897ରୂପକ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି JTV2725935
ପ ୁ /1182021 40 22 898ବିକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV1612910
ପ ୁ /1182022 40 22 899ରଶରି ନ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2325819
ପ ୁ /1182023 40 22 900ଅମେରଶ ମହା ି ପି ଯଧି ିର ମହା ି JTV2325827
ୀ /1182024 38 22 901ସାଗରିକା ମହା ି ସା ଦିପକ କମୁାର ମହା ି XWP0349787
ୀ /1182025 37 22 902ଜାନକୀ ମହା ି ସା ରୁପକ ମହା ି XWP0349746
ପ ୁ /1182026 37 22 903ମେୁକଶ ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି JTV2725752
ପ ୁ /1182027 35 22 904ରାେକଶ ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି JTV2725745
ୀ /1182028 32 22 905ପଭାସିନୀ ମହା ି ସା ଅମେରଶ ମହା ି XWP0573550
ୀ /1182029 31 22 906ଶୀମତି ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ରଶ ିର ନ ମହା ି XWP0730390
ୀ /1192030 45 22 907ରଶ ିମହା ି ସା ଗିରିଜା ଶ ର ସାମ ରାୟ XWP0671040
ପ ୁ /1192031 72 22 908ହୃଦାନ  ସାମ ରାୟ ପି ଭମରବର ସାମ ରାୟ OR/06/043/394600
ୀ /1192032 64 22 909ସେରାଜିନି ସାମ ରାୟ ସା ହୃଦାନ  ସାମ ରାୟ OR/06/043/394601
ପ ୁ /1192033 44 22 910ଗିରିଜାଶ ର ସାମ ରାୟ ପି ହୃଦାନ  ସାମ ରାୟ XWP0558916
ୀ /1192034 43 22 911ଶଭୁଶୀ ସାମ ରାୟ ପି ହୃଦାନ  ସାମ ରାୟ XWP0558908
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ୀ /1192035 41 22 912େଲାପାଶୀ ସାମ ରାୟ ପି ହୃଦାନ  ସାମ ରାୟ XWP0558932
ୀ /1202036 83 22 913େଶାଭାଲତା େଦଇ ସା େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/043/394607
ୀ /1202037 24 22 914ସତିୃ ମହା ି ସା ବଦୀନାଥ ନାୟକ XWP0994756

ପ ୁ /1202038 75 22 915ବିପିନବିହାରୀ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/043/394608
ୀ /1202039 66 22 916ସଷୁମା ନାୟକ ସା ବିପିନ ନାୟକ OR/06/043/394612

ପ ୁ /1202040 66 22 917କ୍ଷୀେରାଦ ଚଂଦ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/043/394609
ପ ୁ /1202041 60 22 918ନିର ନ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/043/394610
ୀ /1202042 56 22 919ମ ବୁାଳା ନାୟକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ନାୟକ OR/06/043/394613

ପ ୁ /1202043 55 22 920କାନନ ବିହାରୀ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/043/394611
ପ ୁ /1202044 45 22 921ଅେଶାକକମୁାର ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ OR/06/043/394614
ୀ /1202045 44 22 922ପିୟତମା ନାୟକ ସା ନିରଂଜନ ନାୟକ OR/06/043/394615
ୀ /1202046 44 22 923ନିରୁପମା ନାୟକ ସା କାନନ ବିହାରୀ ନାୟକ JTV2325975

ପ ୁ /1202047 41 22 924ବିଶନାଥ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ନାୟକ JTV2343986
ୀ /1202048 40 22 925ରଶିେରଖା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ XWP0844563
ୀ /1202049 38 22 926ପତିକ୍ଷା ନାୟକ ସା ବିଶନାଥ ନାୟକ XWP0350041

ପ ୁ /1202050 29 22 927ବଦିନାଥ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP0350058
ୀ /1202051 25 22 928ଅତିକା  ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ XWP0730176
ୀ /1202052 22 22 929େସାମଯ୍।କ।  ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ XWP1006881
ୀ /1202053 20 22 930ଅନିଲ ନାୟକ ପି କାନନ ବିହାରୀ ନାୟକ XWP1053933
ୀ /1212054 28 22 931ତୁଳସି ,ସାହୁ ପି ଗେଜ  ,ସାହୁ XWP0670927
ୀ /1212055 80 22 932େସୗରୀ େଦଈ ସା ନୀଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/394619

ପ ୁ /1212056 46 22 933ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/394623
ୀ /1212057 37 22 934ଡଲିଲତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0444539
ୀ /1212058 29 22 935ମାମନିୁ ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ XWP0469510
ୀ /1212059 21 22 936ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ XWP0921122
ୀ /1212060 20 22 937ଇତିଶୀ ସାହୂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୂ XWP1065424

ପ ୁ /1212061 60 22 938ଗେଯ  ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ OR/06/043/394620
ୀ /1212062 44 22 939ସକୁା ି ସାହୁ ସା ଗେଜ  ସାହୁ OR/06/043/394625

ପ ୁ /1212063 41 22 940କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ XWP0011411
ୀ /1222064 39 22 941େସବତୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0670950
ୀ /1222065 37 22 942ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ଅଂଶମୁାନ ସାହୁ XWP0469817
ୀ /1222066 34 22 943ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ XWP0670877
ୀ /1222067 25 22 944ସେ ାଷୀ ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ XWP0730283

ପ ୁ /1222068 72 22 945ଅେଲଖଚରଣ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/043/394627
ପ ୁ /1222069 45 22 947ନିର ନ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ JTV2326874
ପ ୁ /1222070 44 22 948ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ JTV2327054
ପ ୁ /1232071 37 22 949ପଦୀପ କମୁାର େଭାଇ ପି ଝୁଲ େଭାଇ XWP0164020
ପ ୁ /1232072 42 22 950ନେର  ଚ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ JTV2326601
ୀ /1232073 35 22 951ରଂଜିତା ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ XWP0469833

ପ ୁ /1242074 68 22 952ନିର ନ ଖଟୁଆ ପି ଶକୁେଦବ ଖଟୁଆ OR/06/043/394805
ୀ /1242075 58 22 953ବିମଳା ଖଟୁଆ ସା ନିର ନ ଖଟୁଆ XWP0844597
ପ ୁ /1252076 78 22 954େକଦାରନାଥ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/06/043/394631
ୀ /1252077 63 22 955େଲାଭାବତୀ େବେହରା ସା େକଦାର େବେହରା OR/06/043/394814

ପ ୁ /1252078 50 22 956ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି େକଦାର େବେହରା OR/06/043/394633
ୀ /1252079 44 22 957ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା JTV2325801

ପ ୁ /1252080 43 22 958ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା XWP0349183
ପ ୁ /1252081 41 22 959ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା JTV2325967
ୀ /1252082 37 22 960ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା XWP0349803

ପ ୁ /1252083 22 22 961ମତୃଯ୍ ୁ ୟ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP1005966
ପ ୁ /1262084 88 22 963ଫକୀର ଷଢ ୀ ପି ଭୁବେନଶର ଷଢ ୀ OR/06/043/394634
ୀ /1262085 37 22 964ରଶୀପଭା ଷଢ ୀ ସା ଶବିନାରାୟଣ ଷଢ ୀ XWP0469635
ପ ୁ /1262086 21 22 965ସମୁନ ରାମକୃ  ଷଡ଼ ୀ ପି ସେୁର  ନାରାୟଣ ଷଡ଼ ୀ XWP1005990
ପ ୁ /1262087 54 22 966ସେୁର ନାରାୟଣ ଷଢ ୀ ପି ଫକୀର ଷଢ ୀ OR/06/043/394640
ପ ୁ /1262088 50 22 967ଶବିନାରାୟଣ ଷଢ ୀ ପି ଫକୀର ଷଢ ୀ OR/06/043/394641
ୀ /1262089 43 22 968ସସିତା ଷଢ ୀ ସା ସେୁର  ନାରାୟଣ ଷଢ ୀ JTV1956085
ପ ୁ /1272090 57 22 969ଜିେତ  ବିଶାଳ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବିଶାଳ JTV2326445
ୀ /1272091 48 22 970ସବିତା ବିଶାଳ ସା ଜିେତ  ବିଶାଳ JTV2325553
ପ ୁ /1272092 74 22 971ପତାପଚ  ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି OR/06/043/394642
ୀ /1272093 67 22 972ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ପତାପ ଚନ ମହା ି OR/06/043/394643
ପ ୁ /1272094 38 22 973େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି JTV2325561
ୀ /1272095 33 22 974ପଲବୀ ମହା ି ସା େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି XWP0730424
ପ ୁ /1282096 59 22 975ବାବୁଲି ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/043/394655
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ୀ /1282097 56 22 976ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ JTV2326288
ୀ /1282098 54 22 977ଅରୁଣା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ JTV1956598

ପ ୁ /1282099 50 22 978େଗୗତମ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ JTV2726016
ପ ୁ /1282100 45 22 979ରାମଚ  ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ OR/06/043/394658
ୀ /1282101 43 22 980ସବିତା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ JTV2725828
ୀ /1282102 41 22 981ଜାନକୀ ଦାସ ସା େଗୗତମ ଦାସ JTV2507622
ୀ /1282103 36 22 982ଅପରିଜିତା ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ XWP0591420
ୀ /1282104 33 22 983ପଜ୍ଞା ଅପରୂପା ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ XWP0558965
ୀ /1282105 31 22 984ପଜ୍ଞା େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ XWP0573683

ପ ୁ /1282106 30 22 985ପତାପ ନରସିଂହ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ XWP0317404
ୀ /1282107 27 22 986ପଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନପଭା ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ XWP0573691
ୀ /1282108 25 22 987ପଂଗ୍ଯା ରାମିଆ ପଭା ଦାସ ପି ବାବୁଲୀ ଦାସ XWP0994749
ୀ /1282109 23 22 988ସିମା ଦାସ ସା ପତାପ ନରସିଂହ ଦାସ XWP0810416

ପ ୁ /1282110 26 22 989ଶୀକା  ସାହୁ ମା ଅବଳା ସାହୁ XWP0670893
ପ ୁ /1292111 84 22 990ପନୁାନଂଦ େଭାଈ ପି ଭମର େଭାଈ OR/06/043/394661
ୀ /1292112 79 22 991ମ ଲୁତା େଭାଈ ସା ପନୁାନ  େଭାଈ OR/06/043/394666

ପ ୁ /1292113 77 22 992ଝୁଲ େଭାଈ ପି ଭମର େଭାଈ OR/06/043/394662
ପ ୁ /1292114 67 22 993ବାବୁକୃ  େଭାଈ ପି ଭମର େଭାଈ OR/06/043/394664
ପ ୁ /1292115 65 22 994ପଫଲୁ େଭାଈ ପି ଭମର େଭାଈ OR/06/043/394663
ୀ /1292116 57 22 995େପମଲତା େଭାଇ ସା ଫଲୁ େଭାଈ XWP1083690

ପ ୁ /1292117 51 22 996ସେୁରଶ େଭାଇ ପି ନାଥ େଭାଇ XWP0470054
ପ ୁ /1292118 48 22 997ମଧସୁଦୁନ େଭାଇ ପି ପନୁନ୍ ାନ  େଭାଇ JTV2326304
ୀ /1292119 47 22 998ସନୁା େଭାଇ ସା ସେୁରଶ େଭାଇ XWP0470062

ପ ୁ /1292120 46 22 999ରାଧାଶଯ୍ାମ େଭାଇ ପି ପନୁାନ  େଭାଇ JTV2725836
ପ ୁ /1292121 43 22 1000ସାଧଚୁରଣ େଭାଈ ପି ପନୁାନ  େଭାଈ OR/06/043/394673
ୀ /1292122 41 22 1001ପତିମା େଭାଇ ପି ପନୁାନ  େଭାଇ JTV2326403
ୀ /1292123 35 22 1002ସିଲା େଭାଇ ସା ସାଧ ୁଚରଣ େଭାଇ XWP0349860
ୀ /1292124 34 22 1003ମାମିନା େଭାଇ ସା ଉଲାସ େଭାଇ XWP0328765
ୀ /1292125 33 22 1004ଶଶୀ େଭାଇ ସା ପଦୀପ କମୁାର େଭାଇ XWP0349977

ପ ୁ /1292126 31 22 1005େଗୗତମ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ XWP0349381
ୀ /1292127 30 22 1006ଲିପିନା େଭାଇ ସା େଗୗତମ େଭାଇ XWP0670828
ୀ /1292128 26 22 1007ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଭାଇ ପି ପଫଲୁ େଭାଇ XWP0730465

ପ ୁ /1292129 25 22 1008ଶଶକିା  େଭାଇ ପି ପତାପ ଚ  େଭାଇ XWP0670869
ୀ /1292130 22 22 1009େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େଭାଇ ପି ପତାପ େଭାଇ XWP0936856
ୀ /1292131 22 22 1010ବଷର୍ା େଭାଇ ପି ବାବୁ େଭାଇ XWP0920942
ୀ /1292132 65 22 1011ସେୁଲାଚନା େଦଈ ସା ଝୁଲ େଭାଈ OR/06/043/394667
ୀ /1292133 37 22 1012ସସିତା ଖଟୁଆ ସା ମଧସୁଦୁନ େଭାଇ XWP0349530

ପ ୁ /1302134 67 22 1013ଗ ାଧର େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/394674
ୀ /1302135 54 22 1014ପଭାବତୀ େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/043/394675

ପ ୁ /1302136 45 22 1015ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/043/394676
ୀ /1302137 40 22 1016େମନକା େବେହରା ସା ଦିଲୀପ େବେହରା XWP0634212
ପ ୁ /1302138 40 22 1017ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଗଂଗାଧର େବେହରା JTV2326718
ୀ /1302139 40 22 1018େମନକା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା XWP0349456
ୀ /1302140 34 22 1019ସବିତା େବେହରା ସା ପଦିପ କମୁାର େବେହରା XWP0349597
ୀ /1312141 66 22 1020େରଖା ରଣା ସା କୃ ଚଂଦ ରଣା OR/06/043/394682

ପ ୁ /1312142 65 22 1021େକଶବ ଚଦ ରଣା ପି କ ରିୁ ରଣା XWP0994764
ୀ /1312143 60 22 1022ବାସଂତୀ ରଣା ସା େକଶବ ରଣା XWP0994772
ୀ /1312144 52 22 1024ରମଣୀ ରଣା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ରଣା OR/06/043/394684

ପ ୁ /1312145 45 22 1025ମାୟାଧର ରଣା ପି କୃ  ରଣା JTV2325470
ପ ୁ /1312146 41 22 1026ବିଦଯ୍ାଧର ରଣା ପି କୃ  ଚ  ରଣା JTV2325504
ୀ /1312147 41 22 1027ପ ୁ ଲତା ରଣା ସା ମାୟାଧର ରଣା XWP0350066
ପ ୁ /1312148 35 22 1028ର ନ ରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରଣା XWP0328757
ପ ୁ /1312149 34 22 1029ରଶୀ ର ନ ରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରଣା XWP0328773
ୀ /1312150 30 22 1030େସାନି ରଣା ସା ର ନ ରଣା XWP0350025
ୀ /1312151 30 22 1031ର ିତା ରଣା ସା ବିଦଯ୍ାଧର ରଣା XWP0730416
ୀ /1312152 29 22 1032କବିତା ରଣା ସା ରଶିର ନ ରଣା XWP0879395
ପ ୁ /1322153 69 22 1033ପହାଦ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା XWP0011460
ୀ /1322154 63 22 1034ଆଭାବତୀ େବେହରା ସା ପହାଦ େବେହରା XWP0011478
ପ ୁ /1322155 59 22 1035ଧବୃଚରଣ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା OR/06/043/394692
ୀ /1322156 56 22 1036ମ ଳୁା େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା XWP0652636
ୀ /1322157 52 22 1037ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଧବୃ େବେହରା OR/06/043/394693
ୀ /1322158 44 22 1038ସସିତା େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା OR/06/043/039476
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ପ ୁ /1322159 42 22 1039ପୀୟର ନ େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା JTV2326015
ପ ୁ /1322160 40 22 1040ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା JTV2325611
ୀ /1322161 40 22 1041ସଂଘମିତା େବେହରା ସା ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା XWP0349779
ୀ /1322162 40 22 1042ସ ମିତା େବେହରା ସା ଜ୍ଞନର ନ େବେହରା XWP0634220

ପ ୁ /1322163 39 22 1043ମେନାର ନ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା JTV2325843
ୀ /1322164 35 22 1044ରୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ପିୟରଂଜନ େବେହରା XWP0129932

ପ ୁ /1322165 30 22 1045ସତଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା XWP0634238
ପ ୁ /1322166 30 22 1046ସତଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା XWP0349738
ୀ /1322167 27 22 1047ମିତାରାଣୀ େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା XWP0730457
ୀ /1322168 87 22 1048େଚମି େଦଈ ସା ବା ାନିଧି େବେହରା XWP0011452

ପ ୁ /1342169 56 22 1049ଅନାମ ମହା ି ପି େଚମ ମହା ି OR/06/043/394701
ୀ /1342170 44 22 1050ପଦାବତୀ ମହା ି ସା ଅନାମ ମହା ି JTV1955848
ୀ /1352171 36 22 1051ସସିତା ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ XWP0432724

ପ ୁ /1352172 50 22 1052ଯଗବଂଧ ୁେଦବତା ପି ନେଗ  େଦବତା OR/06/043/394710
ପ ୁ /1352173 48 22 1053ଯୟେଦବ େଦବତା ପି ନେଗ  େଦବତା OR/06/043/394711
ପ ୁ /1352174 37 22 1054େଦେବ କମୁାର େଦବତା ପି ଜେନଜୟ େଦବତା XWP0328815
ପ ୁ /1352175 31 22 1055ଜିେତ  େଦବତା ପି ଜେନଜୟ େଦବତା XWP0349324
ପ ୁ /1352176 30 22 1056ନେର  କମୁାର େଦବତା ପି ଜେନଜୟ େଦବତା XWP0350009
ପ ୁ /1362177 60 22 1057ଚି ର ନ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/394715
ପ ୁ /1362178 30 22 1058ପଭୁଦ  ଅମରନାଥ ଦାସ ପି ଚି  ର ନ ଦାସ XWP0558973
ୀ /1372179 88 22 1059ପଦାବତୀ େଦଈ ସା କାଶୀନାଥ ସାହୁ OR/06/043/394719

ପ ୁ /1372180 62 22 1060ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ XWP0634246
ପ ୁ /1372181 32 22 1061ବିର  ିସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ XWP0573642
ପ ୁ /1372182 31 22 1062ଗରୁୁେଦବ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0432708
ୀ /1372183 29 22 1063ସଷୁମା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0730242
ୀ /1372184 26 22 1064ପିୟ ା ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0591545
ୀ /1372185 60 22 1065େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ଚ ମଣି ସାହୁ OR/06/043/394723
ୀ /1372186 56 22 1066କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ XWP0634253

ପ ୁ /1372187 53 22 1067େକୖଳାସଚ  ସାହୁ ପି କାଶୀନାଥ ସାହୁ OR/06/043/394722
ୀ /1372188 46 22 1068ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/043/394725

ପ ୁ /1372189 43 22 1069ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV2326056
ପ ୁ /1372190 41 22 1070ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ JTV2326064
ପ ୁ /1372191 39 22 1071ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ JTV2325686
ପ ୁ /1382192 22 22 1072େସୗରଵ େବେହରା ପି ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା XWP1105311
ପ ୁ /1382193 78 22 1073ଅଜିତ େଲ ା ପି େଜଯ୍ାତିଶ ଚ  େଲ ା JTV2327088
ୀ /1382194 68 22 1074କ ନା େଲ ା ସା ଅଜିତ େଲ ା JTV2327096

ପ ୁ /1382195 27 22 1075ଭିନିତ୍ େଲ ା ପି ଅଜିତ େଲ ା XWP0129957
ୀ /1382196 38 22 1076େସାମା ମାରିକ ସା ଭିନିତ୍ େଲ ା XWP1105204
ୀ /1392197 51 22 1077ଶା ିଲତା େଦବୀ ସା ଜେନଜୟ ରାଉତ XWP0844506

ପ ୁ /1392198 56 22 1078ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି େବୖ ବ ରାଉତ JTV2326205
ୀ /1392199 48 22 1079କା ନ ରାଉତ ସା ବିଜୟ ରାଉତ JTV2325983
ପ ୁ /1392200 48 22 1080ଜେନଜୟ ରାଉତ ପି େବୖ ବ ରାଉତ JTV2325850
ପ ୁ /1392201 45 22 1081ଧନ ୟ ରାଉତ ପି େବୖ ବ ରାଉତ JTV2326916
ୀ /1392202 36 22 1082ନମିତା ରାଉତ ସା ହରିଶ କମୁାର ରାଉତ XWP0810317

ପ ୁ /1392203 36 22 1083ହରିଶ କମୁାର ରାଉତ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରାଉତ XWP0810325
ୀ /1392204 29 22 1084େରାଜାଲିନ ରାଉତ ପି ଜେନଜୟ ରାଉତ XWP0730275
ୀ /1392205 28 22 1085ଦି ିମୟୀ ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0349944

ପ ୁ /1392206 24 22 1086ଶବି ପସାଦ ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0730317
ପ ୁ /1402207 65 22 1087ନୀଳାମ ୁମିଶ ପି ନରସିଂହ ମିଶ JTV2326858
ୀ /1402208 57 22 1088ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ ସା ନୀଳାମ ୁମିଶ OR/06/043/394737
ପ ୁ /1402209 44 22 1089ନଳିନୀକା  ମିଶ ପି ନିଳା  ୁମିଶ JTV2325868
ପ ୁ /1412210 60 22 1090ଆରରାମ ପାତ ପି ଆର ଶକୁ ପାତ JTV2326593
ୀ /1412211 49 22 1091ରଜନୀ ପାତ ସା ଆରରାମ ପାତ JTV2326585
ପ ୁ /1412212 29 22 1092ଆର ରାଜୁ ପାତ ପି ଆର ରାମ ପାତ XWP0652537
ପ ୁ /1412213 28 22 1093ଆର୍ ମନୁା ପାତ ପି ଆର୍ ରାମ ପାତ XWP0591396
ପ ୁ /1422214 56 22 1094ରାମ ଚ  େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା JTV2325900
ପ ୁ /1432215 46 22 1098ପଶ ୁର୍ରାମ ଶା ି ପି ରଘନୁାଥ ଶା ି JTV1612993
ପ ୁ /1442216 42 22 1099ଟୁକନୁା ରାଓ ପି ଉଲା ରାଓ JTV2326643
ୀ /1452217 45 22 1100ଆର ବାସ ି ସା ଆର ଶ ର JTV2326619
ପ ୁ /1452218 55 22 1101ଆର ଶ ର ପି ଆର ଶକୁ ପାତ. JTV2326668
ପ ୁ /1462219 21 22 1102ବାଦଲ ଶଯ୍ା ି ପି ଶୀକା  ଶଯ୍ା ି XWP0919811
ପ ୁ /1462220 47 22 1103ଶୀକା  ସଯ୍ା ି ପି ନୃସିଂହ ସଯ୍ା ି JTV2325728
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ୀ /1462221 43 22 1104ବନୀତା ସଯ୍ା ି ସା ଶୀକା  ସଯ୍ା ି JTV2325710
ୀ /1472222 47 22 1105ର ିତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା JTV2325918
ୀ /1472223 43 22 1106ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ସଂ ୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2725711

ପ ୁ /1472224 50 22 1107ସଂ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ JTV2725760
ପ ୁ /1482225 45 22 1108ରାଜକିେଶାର ରାଉତ ପି େବୖ ବ ରାଉତ JTV2326395
ପ ୁ /1492226 80 22 1109ସଜୁୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପ ନାୟକ JTV2325637
ୀ /1492227 23 22 1110ଯାହନ୍ବୀ ଶଯ୍ା ି ପି ଶୀକା  ଶଯ୍ା ି XWP0919548

ପ ୁ /1502228 27 22 1111ଦି ି ର ନ େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା XWP0469742
ପ ୁ /1502229 52 22 1112କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି ଭାଗବତ ଦାସ JTV1956481
ୀ /1502230 49 22 1113ତୃ ୀେରଖା ଦାସ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାସ JTV1955830

ପ ୁ /1502231 41 22 1114ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ କୃ  ଦାସ XWP0469759
ୀ /1502232 39 22 1115େସଫାଳୀ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ XWP0469734

ପ ୁ /1502233 35 22 1116ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ କୃ  ଦାସ XWP0469692
ପ ୁ /1502234 26 22 1117ପ ଜ ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ XWP0591446
ପ ୁ /1502235 47 22 1118ରାମକୃ  ଦାଶ ପି ବୃ ାବନ ଦାଶ JTV1955814
ୀ /1502236 42 22 1119ବନୀତା ଦାଶ ସା ରାମକୃ  ଦାଶ JTV1955822
ୀ /1502237 33 22 1120ସଭୁସୀତା ଦାଶ ସା ସମିତ କମୁାର ପ ିତ XWP0936864

ପ ୁ /1502238 65 22 1121କାଶୀନାଥ ପ ିତ ପି ଇ ନାରାୟଣ ପ ିତ XWP0011502
ୀ /1502239 52 22 1122ଶବିାନୀ ପ ିତ ସା କାଶୀନାଥ ପ ିତ XWP0634261

ପ ୁ /1502240 36 22 1123ଅମିତ କମୁାର ପ ିତ ପି କାଶନିାଥ ପ ିତ JTV1956077
ପ ୁ /1502241 32 22 1124ସମିତ କମୁାର ପ ିତ ପି କାଶନିାଥ ପ ିତ XWP0432732
ୀ /1502242 29 22 1125ମହିମା ପ ିତ ସା ଅମିତ କମୁାର ପ ିତ XWP0469825

ପ ୁ /1502243 69 22 1126ଆଶଷି କମୁାର ରାୟ ପି ଜ୍ଞାେନ  ରାୟ JTV2507218
ପ ୁ /1502244 67 22 1127ପଭାକର ରାୟ ପି ଜ୍ଞାେନ  ରାୟ JTV2726073
ୀ /1502245 57 22 1128ସେୁଲାଚନା ରାୟ ସା ପଭାକର ରାୟ JTV2726065
ୀ /1502246 54 22 1129େସାମା ରାୟ ସା ଆଶଷି କମୁାର ରାୟ JTV1955723

ପ ୁ /1502247 44 22 1130ପତାପ ରାଏ ପି ପଭାକର ରାଏ JTV2506962
ୀ /1502248 37 22 1131େମୗମିତା ରାୟ ପି ଆଶଷି କମୁାର ରାୟ JTV1955715

ପ ୁ /1502249 37 22 1132ପଦିପ ରାୟ ପି ପଭାକର ରାୟ JTV2726057
ୀ /1502250 35 22 1133ଅ ିତା ରାୟ ପି ଆଶଷି କମୁାର ରାୟ XWP0559005
ୀ /1502251 35 22 1134ଅ ିତା ରାୟ ପି ଆସିଷ କମୁାର ରାୟ XWP0469544
ୀ /1512252 40 22 1135ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ସା ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା JTV2726107

ପ ୁ /1522253 35 22 1136ଶୀବ  ଦାସ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ XWP0011510
ପ ୁ /1522254 31 22 1137ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ XWP0349407
ପ ୁ /1532255 78 22 1138ରସାନ  ବାରିକ ପି ବିରଭଦ ବାରିକ JTV2507325
ପ ୁ /1532256 50 22 1139ଚ  େଶଖର ବାରିକ ପି ରସାନ  ବାରିକ JTV2507291
ୀ /1532257 47 22 1140ଛବିଲତା ବାରିକ ସା ଚ  େଶଖର ବାରିକ JTV2507317

ପ ୁ /1532258 46 22 1141େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ ପି ରସାନ  ବାରିକ JTV2506939
ୀ /1532259 41 22 1142େସୗଦାମିନୀ ବାରିକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ JTV2507077

ପ ୁ /1532260 28 22 1143ପଦିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଚ େଶଖର ବାରିକ XWP0349522
ୀ /1532261 25 22 1144ରଶୀ ର ିତା ବାରିକ ପି ଚ  େଶଖର ବାରିକ XWP0810499
ପ ୁ /1532262 38 22 1145ଗ ାଧର େବେହରା ପି େକଦାରନାଥ େବେହରା JTV1955855
ୀ /1532263 31 22 1146ଶକୁା ି େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା XWP0671123

ପ ୁ /1532264 39 22 1147େସୗମଯ୍ର ନ ଯଝୁାର ସିଂହ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଯଝୁାର ସିଂହ XWP0470104
ପ ୁ /1542265 34 22 1148େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ମେହ  କମୁାର େବେହରା XWP0210757
ପ ୁ /1542266 32 22 1149ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ମେହ  କମୁାର େବେହରା XWP0777656
ୀ /1542267 27 22 1150ପାଚୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ସା ସତିୃ ର ନ େବେହରା XWP0936849
ୀ /1542268 32 22 1151ଅନନଯ୍ାସଶୁୀ ମିଶ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା XWP0936831
ୀ /1542269 49 22 1152ବାସ ି ମହା ି ସା ପଭାତ କମୁାର ମହା ି XWP0634279
ପ ୁ /1542270 35 22 1153आशुतोष मोहंती ପି ପଭାତ କମୁାର ମହା ି XWP0210765
ୀ /1542271 32 22 1154ଆଶତି ମହା ି ପି ପଭାତ କମୁାର ମହା ି XWP0210773
ୀ /1542272 60 22 1155ଇଜୁ ସବିତାରାଣୀ ସା ଇଜୁ ପଭାକର ରାଓ XWP0210781
ୀ /1552273 52 22 1156କ୍ଷିେରାଦିନି ଦାସ ସା ହିମାଶଂୁ େଶଖର ଦାସ XWP0349605
ପ ୁ /1552274 50 22 1157ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ ପି େନତାନ  ଦାସ XWP0349845
ୀ /1552275 36 22 1158ଗିତା ଦାସ ସା ଶଶିରି ଦାସ XWP0349894
ପ ୁ /1552276 29 22 1159ପବିତ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ XWP0281436
ୀ /1552277 26 22 1160ସରସତି ଦାସ ସା ପବିତ ନାରାୟଣ ଦାସ XWP1105287
ପ ୁ /1552278 63 22 1161ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ପରମଗରୁୁ XWP0349357
ୀ /1552279 58 22 1162େସନ୍ହା ଳି ଦାଶ ସା ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ XWP0349563
ପ ୁ /1552280 31 22 1163ଶକି୍ତ ସରୁୁପ ଦାଶ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ XWP0349415
ପ ୁ /1552281 28 22 1164ବିଶସରୁୁପ ଦାଶ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ XWP0349340
ପ ୁ /1552282 28 22 1165ବିଶସରୁପ ଦାଶ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ XWP0469874
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ୀ /1552283 41 22 1166େଜଯ୍ାତିପଭା ମହଲା ସା େଦବେଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ XWP0281428
ପ ୁ /1552284 54 22 1167ଉେପ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ XWP0349241
ୀ /1552285 48 22 1168ଝାନସି ରାଣି ନାୟକ ସା ଉେପ  କମୁାର ନାୟକ XWP0349795

ପ ୁ /1552286 62 22 1169ସନାତନ ପରିଡା ପି ଚତୁର୍ ଭୁଜ ପରିଡା XWP0349621
ୀ /1552287 50 22 1170ମାୟା ପରିଡା ସା ସନାତନ ପରିଡା XWP0349613
ୀ /1552288 42 22 1171ସସିତା ପରିଡା ସା ବସ  ପରିଡା XWP0349423

ପ ୁ /1552289 31 22 1172ମ  ୁପରିଡ଼ା ପି ସନାତନ ପରିଡ଼ା XWP0994798
ପ ୁ /1552290 29 22 1173ପି  ୁପରିଡା ପି ସନାତନ ପରିଡା XWP0349365
ପ ୁ /1552291 57 22 1174ଜୁରିଆ ପଧାନ ପି ବଲଭ ପଧାନ XWP0349225
ପ ୁ /1552292 56 22 1175ଫକିର ଚରଣ ସାମଲ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାମଲ XWP0349589
ୀ /1552293 53 22 1176ପ ୁ ଲତା ସାମଲ ସା ଫକିର ଚରଣ ସାମଲ XWP0349639

ପ ୁ /1552294 32 22 1177ଦି ିରଂଜନ ସାମଲ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାମଲ XWP0349498
ୀ /1552295 29 22 1178କା ି ସାମଲ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାମଲ XWP0349449

ପ ୁ /1552296 26 22 1179ସତଯ୍ର ନ ତୀପାଠୀ ପି ରମଣିର ନ ତୀପାଠୀ XWP0591578
ପ ୁ /1552297 59 22 1180ରମଣି ର ନ ତିପାଠୀ ପି ପିତାମର ତିପାଠି XWP0349266
ୀ /1552298 50 22 1181େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ତିପାଠି ସା ରମଣୀ ର ନ ତିପାଠି XWP0349332

ପ ୁ /1552299 23 22 1182ଶକ୍ତୀର ନ ତିପାଠୀ ପି ରମାଣୀ ର ନ ତିପାଠୀ XWP1054071
ୀ /1562300 32 22 1183େସୗମଯ୍ା ପ ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ ପ ନାୟକ XWP0573535

ପ ୁ /1582301 83 22 1184େଗାପାଳ କୃ  ଦାସ ପି ଜଗବଂଧ ୁଦାସ XWP0469718
ପ ୁ /1582302 27 22 1185େଦବବତ ଦାସ ପି ଶବିାନ  ଦାସ XWP0470005
ୀ /1582303 35 22 1186ସୀତା ଳୀ ମହାପାତ ସା ସନାତନ ମଲିକ XWP0469841

ପ ୁ /1582304 51 22 1187ସବୁତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ପ ନାୟକ XWP0470039
ୀ /1582305 45 22 1188ପଦୀନି ପ ନାୟକ ସା ସବୁତ୍ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0470021

ପ ୁ /1582306 37 22 1189ଅଂଶମୁାନ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0469882
ୀ /AM2/032307 55 22 1190େସୖେର ୀ ସିଂଘବାବୂ ସା ଦୂରବା ର ନ ସିଂଘବାବୂ STO0775163

ପ ୁ /2RA10/82308 22 22 1191ରାେକଶ ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ସାହୂ XWP1147388
ପ ୁ /2RA 11/142309 21 22 1192ବିଦଯ୍ାପତି ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ XWP1008788
ପ ୁ /Plot No.-2310 47 22 1193ଶଶକିା  େବେହରା ପି ପଶା  କମୁାର େବେହରା XWP1165489
ପ ୁ /Plot No-12311 41 22 1194ପସାଂତ କମୁାର ମିଶା ପି ଧବେଳସ୍ଵର ମିଶା XWP0967158
ୀ /Kacharam2312 21 22 1195ସଵୁଦରା କାଂଡୀ ସା ସେରାଜ େଭାଇ XWP1194596
ୀ /562313 29 22 1196କବିତା ରଣା ସା ରଶିର ନ ରଣା  XWP1200385
ୀ /512314 21 22 1197ଦିପିକା େବେହରା ସା ବିଶମର େବେହରା XWP1214816
ୀ /722315 21 22 1198ପାୟଲ ପ ନାୟକ ସା ରାହୁଲ ପ ନାୟକ XWP1214840
ୀ /342316 20 22 1199ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା XWP1214857

ପ ୁ /422317 21 22 1200ହାପି ମଲିକ ପି ଶୀଧର ମଲିକ XWP1214865
ୀ /1132318 24 22 1201ମମତା େବେହରା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା XWP1214881

ପ ୁ /452319 23 22 1202ପଭାସ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ XWP1214899
ୀ /1322320 29 22 1203ପଜୂା ଦାସ ସା ସତଯ୍ର ନ େବେହରା XWP1214907
ୀ /322321 25 22 1204େବୖଜୟ ୀ େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା XWP1214915
ୀ /452322 20 22 1205ରଶତିା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ XWP1214923
ୀ /692323 44 22 1206େସନ୍ହଲତା ପ ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP1214931
ୀ /422324 20 22 1207ରଶିତା ମଲିକ ପି ସଧୁାକର ମଲିକ XWP1215037
ୀ /1042325 19 22 1208ପି ି  େଭାଇ ପି ତିନାଥ େଭାଇ XWP1221282
ୀ /1282326 19 22 1209ଜଂଗ୍ଯାେସନୀ ଦାସ ପି େଗୗତମ ଚଦ ଦାସ XWP1221290
ୀ /1052327 19 22 1210ସାଧନା େଭାଇ ପି ନାରାୟଣ କିେଶାର େଭାଇ XWP1221316
ୀ /1032328 19 22 1211ଲିପିକା େଭାଇ ପି ବିଜନ େଭାଇ XWP1221332

ପ ୁ /1082329 22 22 1212ପଭାତ େଭାଇ ପି ଭିକାରୀ େଭାଇ XWP1221340
ୀ /332330 19 22 1213ପିତିସିତା େବେହରା ମା ବନଲତା େବେହରା XWP1221357
ୀ /342331 19 22 1214ସ ୀତା େବେହରା ପି ସରୂ ା େବେହରା XWP1221399
ପ ୁ /2R5/292332 23 22 1215ସଜୁୀତ େଦାରା ପି ସନାତନ େଡାରା XWP1229152
ପ ୁ /omfed col2333 39 22 1216ସବୁାଷ ଚଂଦ େବେହରା ସବୁାଷ ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା  XWP1229277
ୀ /omfed col2334 33 22 1217ସ ର୍ ପଭା େବେହରା ସ ର୍ ସା ସବୁାଷ ଚଂଦ େବେହରା  XWP1229285
ୀ /1282335 18 22 1218ରଶତିା ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ XWP1234665
ପ ୁ /452336 18 22 1219ପଭ ନ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ XWP1234673
ୀ /2RA-11/132337 18 22 1220ରଶିତା ରଣା  ପି ରବି  କମୁାର ରଣା  XWP1238559
ୀ /2R/3/162338 20 22 1221ସାସତୀ ମା ସଜୁାତା ପଧାନ XWP1238773
ପ ୁ /2R-A 11/12339 18 22 1222ବିଶନାଥ ସାହୁ ମା ବାସ ିଲତା ସାହୁ XWP1259936
ୀ /1292340 45 22 1223ଗରୁୁବାରୀ େଭାଇ ସା ଶଶକିା  େଭାଇ XWP1270875
ୀ /999992341 26 22 1224େମାନାଲିସା ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ XWP1270974
ପ ୁ /272342 35 22 1225ରବୀ  କମୁାର େଜନା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା XWP1270990
ୀ /272343 30 22 1226ସସିତା େଜନା ସା ରବୀ  କମୁାର େଜନା XWP1271014
ପ ୁ /822344 18 22 1227ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP1271030
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ୀ /082345 18 22 1228ସତିୃେରଖା ଦାସ ପି ବଜ  ବିହାରୀ ଦାସ XWP1271048
ୀ /182346 26 22 1229ନଳିନୀ ବାରିକ ସା ଗେଣଶ ଚ  ବାରିକ XWP1271063
ୀ /502347 22 22 1230ପଜୁା ଦାସ ସା ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ XWP1271139

ପ ୁ /292348 19 22 1231ରଜତ କମୁାର ଓଝା ପି ରମାକା  ଓଝା XWP1271154
ପ ୁ /8822349 19 22 1232ଶଭୁମ ପ ା ପି ଭାଗିରଥି ପ ା XWP1272178
ପ ୁ /2R5/292350 23 22 1233ସଜୁୀତ େଡାରା ପି ସନାତନ େଡାରା XWP1272194
ୀ /002351 28 21 1େସାନାଲି ଦଳାଇ ପି ସନୁାକର ଦଳାଇ XWP0810291

ପ ୁ /002352 64 21 2େମାହନ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଉ ମ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0810267
ୀ /002353 59 21 3ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା େମାହନ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0810259

ପ ୁ /002354 37 21 4ରଶି ର ନ ସାଇଁ ପି େମାହନ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0810234
ପ ୁ /002355 34 21 5େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାଇଁ ପି େମାହନ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0810242
ୀ /Nayahat2356 29 21 6ସନ୍ି ା ସମଦୂରିକା େବେହରା େବେ ପି ଧରଣୀ ଧର େବେହରା େବେହରା XWP1080951
ୀ /122357 26 21 7ରଜନୀ ସାହୂ ସା ମେୁକଶ କମୁାର ସାହୂ XWP0968214

ପ ୁ /12358 66 21 8େଧାବା ଦାସ ପି େବଣ ୁଦାସ OR/06/043/392001
ୀ /12359 58 21 9େକାକିଳ ଦାସ ସା େଧାବା ଦାସ OR/06/043/392002
ୀ /022360 34 21 10ସଂଗୀତା େବେହରା ସା େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା XWP0970863
ୀ /022361 30 21 11ପିଂକୀ େବେହରା ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା XWP0994665
ୀ /22362 38 21 12ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା XWP1004506
ୀ /22363 34 21 13ସଂଗୀତା େବେହରା ସା େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା XWP0936971

ପ ୁ /22364 39 21 14ଟୁକନୁା ଦାସ ପି ଜଗବ ୁ ଦାସ XWP0444471
ୀ /22365 59 21 15ସମୁନ େଦଵୀ ସରୁାନା ସା ସେୁର  କମୁାର ସରୁାନା XWP1145390

ପ ୁ /32366 66 21 16ଜଗବ ୁ ଦାସ ପି ରଇବାରିଆ ଦାସ OR/06/043/392004
ୀ /32367 50 21 17ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଜଗବ ୁ ଦାସ OR/06/043/392005
ୀ /042368 31 21 18ସଚୂୀସିତା ଦାସ ସା ରସୀରଂଜନ ସାଇଁ XWP1065283
ୀ /42369 50 21 19ପଗତି ଦଳାଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦଳାଇ JTV2437697
ୀ /52370 30 21 20ନୀମର୍ଳା େବେହରା ସା େତାଫାନ େବେହରା XWP0573220

ପ ୁ /062371 46 21 21ପ  ୁେବେହରା - ଅେଲଖ େବେହରା XWP1058817
ୀ /062372 34 21 22େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ସା ପ  ୁେବେହରା XWP1058825
ୀ /062373 24 21 23ଲିପୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା XWP0994657
ୀ /62374 60 21 24ଛବିଲତା େବେହରା ସା େଗାଲକ େବେହରା OR/06/043/392011

ପ ୁ /62375 59 21 25େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/043/392012
ୀ /62376 54 21 26କା ନ େବେହରା ସା େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/392013

ପ ୁ /62377 51 21 27ଅେଲଖ େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/043/392014
ୀ /62378 50 21 28ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/392015

ପ ୁ /62379 42 21 29ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାଲକ େବେହରା JTV2321263
ପ ୁ /62380 39 21 30ଅଜୟ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା JTV1943273
ପ ୁ /62381 39 21 31େତାଫାନ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା XWP0163956
ପ ୁ /62382 38 21 32ପଦୀପ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା JTV2437630
ୀ /62383 38 21 33େହମଲତା େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0704734
ୀ /62384 36 21 34ଝୁନୁବାଳା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା XWP1004407

ପ ୁ /62385 27 21 35ଅତିସ ର ନ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା XWP0469494
ପ ୁ /62386 25 21 36ରଶି ର ନ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା XWP0670505
ୀ /62387 42 21 37ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଅେଶାକ େବେହରା XWP0163972
ୀ /072388 28 21 38ପଜୁା େବେହରା ସା ବିଲାଶ େବେହରା XWP1004233

ପ ୁ /72389 39 21 39ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା XWP0328740
ପ ୁ /72390 36 21 40ବିଳାସ େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା XWP0328732
ପ ୁ /082391 23 21 41ରାେକଶ ମଲିକ - ଅଂଜନା ମଲିକ XWP0968339
ପ ୁ /82392 76 21 42ନ  େବେହରା ପି ଦିଜ େବେହରା OR/06/043/392019
ପ ୁ /82393 75 21 43ଆଦିକ  େବେହରା ପି ଦିଜବର େବେହରା OR/06/043/392021
ପ ୁ /82394 73 21 44ବ ୁ େବେହରା ପି ଦିଜବର େବେହରା OR/06/043/392023
ପ ୁ /82395 65 21 45ସି ୁ େବେହରା ପି ଦିଜବର େବେହରା OR/06/043/392025
ୀ /82396 63 21 46ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ବ ୁ େବେହରା OR/06/043/392024
ପ ୁ /82397 62 21 47ସାଧ ୁେବେହରା ପି ଦିଜବର େବେହରା OR/06/043/392027
ୀ /82398 60 21 48ତାେପାଇ େବେହରା ସା ସି ୁ େବେହରା OR/06/043/392026
ୀ /82399 59 21 49ସ  ୁେବେହରା ସା ସାଧ ୁେବେହରା OR/06/043/392599
ୀ /82400 55 21 50ଚଉକି େବେହରା ସା ଆଦିକ  େବେହରା OR/06/043/392022
ୀ /82401 46 21 51ତଅେପାଇ େବେହରା ସା ସି ୁ େବେହରା JTV1612852
ପ ୁ /82402 44 21 52ନିର ନ େବେହରା ପି ନ  େବେହରା OR/06/043/392028
ପ ୁ /82403 41 21 53େକୖଳାସ େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା JTV2321099
ପ ୁ /82404 41 21 54ନେର  େବେହରା ପି ନ  େବେହରା JTV2321255
ୀ /82405 38 21 55ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା XWP0349092
ପ ୁ /82406 26 21 56ରାେଜ  େବେହରା ପି ସି ୁ େବେହରା XWP0591289
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ପ ୁ /82407 26 21 57ଜିେତ  େବେହରା ପି ସି ୁ େବେହରା XWP0591297
ୀ /82408 23 21 58ସିଲୀ େବେହରା ପି ସି ୁ େବେହରା XWP1004456

ପ ୁ /92409 72 21 59ଭିକାରୀ େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/392030
ୀ /92410 62 21 60କସୁମୁ େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/392031

ପ ୁ /92411 60 21 61େଯାଗି  େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/392032
ୀ /92412 30 21 62ଦୀପିକା େବେହରା ସା ମଦନ େବେହରା XWP0469486
ୀ /92413 53 21 63ହଶର୍ମଣି େଦଇ ସା େଯାଗି  େବେହରା OR/06/043/392033
ୀ /102414 68 21 64ବାସ ୀ ପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ OR/06/043/392037
ୀ /122415 62 21 66ପାବର୍ ତି େଜନା ସା ସକୁେଦବ େଜନା OR/06/043/392049

ପ ୁ /122416 59 21 67ସକୁେଦବ େଜନା ପି େଗାବି  େଜନା OR/06/043/392600
ୀ /122417 58 21 68ବୁଟ େଜନା ସା ପଫଲୁ େଜନା OR/06/043/392047

ପ ୁ /122418 53 21 69ସଯୁଯ୍ର୍କା  େଜନା ପି େଗାବି  େଜନା OR/06/043/392578
ୀ /122419 45 21 70ସେରାଜିନୀ େଜନା ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଜନା JTV2321016

ପ ୁ /122420 40 21 71ପେବାଧ କମୁାର େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV2321321
ପ ୁ /122421 37 21 72ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା JTV2504603
ପ ୁ /122422 34 21 73ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା JTV2505089
ପ ୁ /122423 32 21 74ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV2504652
ୀ /132424 65 21 75ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା କା ିର୍କ େଜନା OR/06/043/392057
ୀ /132425 60 21 76କବିତା େଜନା ସା ଶରତ େଜନା OR/06/043/392055

ପ ୁ /132426 44 21 77ଶଶଭୁିଷଣ େଜନା ପି ଶ ଷର୍ ଣ େଜନା OR/06/043/392581
ପ ୁ /132427 39 21 78ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଶ ଷର୍ ଣ େଜନା JTV2320844
ପ ୁ /132428 39 21 79ସାଗର କମୁାର େଜନା ପି ଶରତ ଚ  େଜନା JTV2320794
ୀ /132429 39 21 80ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ଶଶୀଭୁଷଣ େଜନା XWP0010629
ୀ /132430 33 21 81ଶଭୁସିତା େଜନା ସା କିେଶାର ଚ  େଜନା XWP0348946
ୀ /142431 61 21 82ରୀନାବାଳା େଜନା ସା କ୍ଷୀେରାଦ େଜନା OR/06/043/392062

ପ ୁ /142432 60 21 83କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଜନା ପି ଅକୁର େଜନା OR/06/043/392061
ପ ୁ /142433 39 21 84ଜିେତ  କମୁାର େଜନା ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  େଜନା JTV2321727
ୀ /152434 35 21 85କ ନା ଦଳାଇ ସା ତିେଲାଚନ ଦଳାଇ XWP0348912

ପ ୁ /152435 52 21 86ବାବୁଲି େଜନା ପି ଜଟାଧାରୀ େଜନା OR/06/043/392065
ୀ /152436 45 21 87ପାବର୍ ତୀ େଜନା ସା ବାବୁଲି େଜନା JTV2321479

ପ ୁ /152437 24 21 88ପଜୁା େଜନା ପି ବାବୁଲୀ େଜନା XWP1004266
ୀ /152438 22 21 89ଲିସା େଜନା ପି ବାବୁଲୀ େଜନା XWP1003961

ପ ୁ /162439 59 21 90ନ କିେଶାର େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା OR/06/043/392072
ୀ /162440 58 21 91ଉପମା େଜନା ସା ଯଧୁୀ ିର େଜନା XWP0010645

ପ ୁ /162441 58 21 92ଗ ବର୍  େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା OR/06/043/392069
ୀ /162442 56 21 93ମିନା େଜନା ସା ଗ ବର୍  େଜନା OR/06/043/392070
ୀ /162443 52 21 94ଚନା େଜନା ସା ନ କିେଶାର େଜନା OR/06/043/392073

ପ ୁ /162444 48 21 95ଯଦୁମଣି େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା OR/06/043/392074
ପ ୁ /162445 43 21 96ମଧସୁଦୁନ େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା OR/06/043/392071
ୀ /162446 43 21 97େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ଯଦୁମଣି େଜନା XWP0444448

ପ ୁ /162447 33 21 98ଧେମର୍  େଜନା ପି କ୍ଷୀେରାଦଚ  େଜନା XWP0010637
ପ ୁ /162448 31 21 99ନେରନ କମୁାର େଜନା ପି ନ କିେଶାର େଜନା XWP0444455
ପ ୁ /162449 31 21 100ଶଶୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା XWP0444489
ୀ /162450 24 21 101ଧାରା େଜନା ପି ଜଦୁମଣି େଜନା XWP1004324
ୀ /N.H 162451 30 21 102ଜ୍େଯା ନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ସା ପ  ୁେବେହରା XWP1110337
ୀ /N.H 162452 39 21 103ନିେବଦିତା ଦଲାଇ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦଲାଇ XWP1110188

ପ ୁ /N.H 162453 39 21 104ତାରାଣୀ କମୁାର ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ନାୟକ XWP1110238
ପ ୁ /N.H.162454 65 21 105ସେୁର  କମୁାର ସରୁାନା ପି େଛାଟୁ ଲାଲାଜୀ ସରୁାନା XWP1109909
ପ ୁ /N.H.162455 38 21 106ରୂେପଶ ସରୁାନା ପି ସେୁର ା କମୁାର ସରୁାନା XWP1109974
ପ ୁ /N.H.162456 36 21 107ଆଶୀଷ ସରୁାନା ପି ସେୁର  କମୁାର ସରୁାନା XWP1109958
ୀ /N.H.162457 33 21 108ପିୟା ସରୁାନା ସା ଆଶୀଷ ସରୁାନା XWP1109917
ୀ /N.H.162458 33 21 109ପିଂକୀ ସରୁାନା ସା ରୂେପଶ ସରୁାନା XWP1109933
ପ ୁ /172459 22 21 110ସମିତ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା XWP0898056
ୀ /172460 72 21 111ଶା ିଲତା େଜନା ସା ସେବର୍ ଶର େଜନା OR/06/043/392078
ପ ୁ /172461 53 21 112ଧବୃ ଚରଣ େଜନା ପି କୃ ିବାସ େଜନା OR/06/043/392080
ୀ /172462 50 21 113ଆଶାଲତା େଜନା ସା ଧବୃ େଜନା OR/06/043/392081
ପ ୁ /172463 49 21 114ବିଜୟ େଜନା ପି କୃ ିବାସ େଜନା OR/06/043/392079
ୀ /172464 47 21 115ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା JTV2320737
ପ ୁ /172465 44 21 116ସଶୁା  େଜନା ପି ସେବର୍ ଶର େଜନା OR/06/043/392577
ପ ୁ /172466 34 21 117େଦବାସୀଶ େଜନା ପି ଧବୃ ଚରଣ େଜନା JTV2504876
ୀ /172467 32 21 118ରୀମାରାଣୀ େଜନା ସା ସସୁା  େଜନା XWP0444422
ପ ୁ /172468 25 21 119ବିଶଜିତ୍ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0670737
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ପ ୁ /182469 48 21 121ବିକମ େଜନା ପି ବିପ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/392084
ୀ /182470 44 21 122େଖାଲଣା େଜନା ସା ବିକମ େଜନା JTV2321792
ୀ /182471 24 21 123େବବୀନା େଜନା ପି ବିକମ େଜନା XWP1004340

ପ ୁ /182472 21 21 124ରାେଜ  କମୁାର େଜନା ପି ବିକମ େଜନା XWP1004225
ୀ /192473 37 21 125ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଗରୁୁ - ସହୁାସିନୀ େବେହରା XWP0968248
ୀ /192474 65 21 126େଲାଭାବତୀ େଜନା ସା ଗଣୁନିଧି େଜନା OR/06/043/392086

ପ ୁ /192475 43 21 127ଗେଣଶ େଜନା ପି ଗଣୁନିଧି େଜନା OR/06/043/392087
ୀ /192476 31 21 128ଅନିତା େଜନା ପି ଗଣୁ ନିଧି େଜନା XWP1004308
ୀ /202477 74 21 129ସକୁା ି େଜନା ସା ଧେନଶର େଜନା OR/06/043/392090

ପ ୁ /212478 22 21 130େସୗମଯ୍ ର ନ ଦେଳଇ ପି ବିଶ ର ନ ଦେଲଇ XWP1004183
ୀ /212479 90 21 131ବନଲତା େଜନା ସା ରଶିର ନ େଜନା XWP1003920

ପ ୁ /212480 69 21 132ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା ପି ପଠାନୀ େଜନା XWP1004753
ୀ /212481 64 21 133ଆଶାଲତା େଜନା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା XWP1003912
ୀ /212482 61 21 134ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା XWP1103761

ପ ୁ /212483 46 21 135ରଶିର ନ େଜନା ପି ପଠାଣି େଜନା OR/06/043/392099
ୀ /212484 45 21 136ତପସଯ୍ା େଜନା ସା ବଲଭ େଜନା XWP0634030

ପ ୁ /212485 44 21 137ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା JTV2321313
ପ ୁ /212486 41 21 138ପିୟର ନ େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା JTV2342657
ପ ୁ /212487 40 21 139ମାନସ କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା JTV2321701
ପ ୁ /212488 39 21 140ପିତୀର ନ େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା JTV2321719
ପ ୁ /212489 23 21 141େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ବାମେଦବ େଜନା XWP0810168
ୀ /212490 26 21 142କହୀରାବଥୀ ତରନ୍ଯା ସାହୁ ସା ପିୟାର ନ ସାହୁ XWP1019520

ପ ୁ /222491 51 21 143ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା XWP1004795
ପ ୁ /222492 47 21 144ତିନାଥ େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା OR/06/043/392103
ୀ /222493 44 21 145କବିତା େଜନା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା JTV2437663
ୀ /222494 42 21 146ସବିତା େଜନା ସା ତିନାଥ େଜନା JTV2437671

ପ ୁ /222495 24 21 147ସତଯ୍ଜିତ େଜନା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା XWP1004522
ୀ /222496 33 21 148ସଚୁରିତା େଲ ା ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାଇଁ XWP1065291

ପ ୁ /222497 62 21 149ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାୟକ - ପ ୁ ଲତା ନାୟକ XWP1065127
ପ ୁ /222498 38 21 150ଅଜୁ ଶା ପି େବାଫାତି ଶା JTV2504504
ପ ୁ /232499 85 21 151ପହାଦ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/392108
ୀ /232500 74 21 152ହଷର୍ମଣି େଜନା ସା ଗଗନ ଚ  େଜନା OR/06/043/392107
ୀ /232501 69 21 153ପମିଳା େଜନା ସା ପହାଦ େଜନା OR/06/043/392109

ପ ୁ /232502 68 21 154ନେର  େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/392110
ୀ /232503 54 21 155ଅରୁ ତୀ େଜନା ପି ଅଗଣୀ େଜନା XWP0652388

ପ ୁ /232504 51 21 156ଆେଲାକ ଚ  େଜନା ପି ଗଗନ ଚ  େଜନା OR/06/043/392112
ପ ୁ /232505 47 21 157ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି େଲାକନାଥ େଜନା XWP0655027
ପ ୁ /232506 46 21 158ଅେଶାକ କମୁାର େଯନା ପି ଅଗଣି ଚରଣ େଯନା OR/06/043/392113
ୀ /232507 42 21 159ସ ଯ୍ାରାଣି େଜନା ସା ଆେଲାକ ଚ  େଜନା JTV2321735

ପ ୁ /232508 40 21 160ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ପହଲାଦ େଜନା JTV2321800
ପ ୁ /232509 39 21 161ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ପି ନେର  କମୁାର େଜନା JTV2321305
ପ ୁ /242510 72 21 162ରତନ୍ ାକର େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା OR/06/043/392115
ୀ /242511 70 21 163ସ ୁ ରୀ େଜନା ସା ଦିବାକର େଜନା OR/06/043/392118
ୀ /242512 67 21 164ମନୁୂବାଳା େଜନା ସା ରତନ୍ ାକର େଜନା OR/06/043/392116

ପ ୁ /242513 46 21 165ମେନାର ନ େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା OR/06/043/392117
ପ ୁ /242514 41 21 166ଜ୍ଞାନର ନ େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା JTV2321081
ପ ୁ /252515 48 21 168ଦି ିର ନ େଜନା ପି ଭା ର େଜନା OR/06/043/392122
ପ ୁ /252516 45 21 169ଚି ର ନ େଜନା ପି ଭା ର େଜନା OR/06/043/392123
ୀ /252517 43 21 170ଭାରତୀ େଜନା ସା ଦି ିର ନ େଜନା JTV1612886
ପ ୁ /262518 73 21 171ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା OR/06/043/392127
ୀ /262519 72 21 172ନଳିନିପଭା େଜନା ସା ପେମାଦ କମୁାର େଜନା OR/06/043/392128
ପ ୁ /262520 56 21 173ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା OR/06/043/392131
ୀ /262521 50 21 174ମମତା େଜନା ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ େଜନା JTV2437655
ପ ୁ /262522 41 21 175ପିୟଦଶ ିର୍ େଜନା ପି ପେମାଦ େଜନା JTV2504553
ପ ୁ /262523 39 21 176ପାରଦଶ ିର୍ େଜନା ପି ପେମାଦ େଜନା JTV2504629
ପ ୁ /262524 35 21 177ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର େଜନା ପି େପମାନ  େଜନା JTV2505006
ପ ୁ /262525 33 21 178ପିୟୁଷ ର ନ େଜନା ପି େପମାନ  େଜନା JTV2505022
ୀ /262526 40 21 179ଜଗଜିତା ମହା ି ସା ପିୟଦଶର୍ୀ େଜନା JTV2504637
ୀ /272527 28 21 180ଅଂଜନା ଦଲାଇ ସା ଜେସାବଂତା ଦଲାଇ XWP1065275
ପ ୁ /272528 85 21 181ଧବୃଚରଣ େଜନା ପି ଜଇରାମ େଜନା OR/06/043/392134
ୀ /272529 71 21 182ପଦାବତୀ େଜନା ସା ଧବୃଚରଣ େଜନା OR/06/043/392135
ପ ୁ /272530 58 21 183ଦୀଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃଚରଣ େଜନା OR/06/043/392136
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ୀ /272531 45 21 184ଲଳିତା େଜନା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା JTV2504991
ପ ୁ /272532 40 21 185ସ ିପ କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃ ଚରଣ େଜନା JTV2505030
ୀ /272533 38 21 186ଶସିତା େଜନା ସା ସ ିପ କମୁାର େଜନା JTV2504595
ୀ /272534 20 21 187ପ ୁ ିତା ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ XWP1065267
ୀ /282535 75 21 188ପାବର୍ ତୀ େଜନା ସା ନୃସିଂହ େଜନା OR/06/043/392139

ପ ୁ /282536 53 21 189ଅନାଥ େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/392140
ପ ୁ /282537 51 21 190ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/392141
ପ ୁ /282538 47 21 191ତିନାଥ େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/392142
ୀ /282539 43 21 192ରୀନାବାଳା େଜନା ସା ଅନାଥ େଜନା XWP0010769

ପ ୁ /282540 40 21 193ଟୁନା େଜନା ପି ନୃସିଂହ େଜନା JTV2320927
ପ ୁ /282541 40 21 194ମେନାର ନ େଜନା ପି ନୃସିଂହ େଜନା JTV1943232
ୀ /282542 39 21 195ବବିତା େଜନା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େଜନା OR/06/043/392594

ପ ୁ /282543 39 21 196ମେନାର ନ େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା JTV2505055
ୀ /282544 38 21 197ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ତିନାଥ େଜନା JTV2505097

ପ ୁ /292545 73 21 198ପିତବାସ େଜନା ପି କମୁର େଜନା OR/06/043/392143
ପ ୁ /292546 40 21 199ରାଜକମୁାର େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା OR/06/043/392145
ପ ୁ /292547 39 21 200ରଜତ କମୁାର େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା JTV1943463
ୀ /292548 39 21 201େସନ୍ହଲତା େଜନା ସା ରାଜକମୁାର େଜନା XWP0010801

ପ ୁ /302549 52 21 202ଟୁଟୁଲା େଜନା ପି େକୖଲାସ େଜନା XWP1058940
ୀ /302550 48 21 203ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ଟୁଟୁଲା େଜନା OR/06/043/392149

ପ ୁ /302551 46 21 204ହରିଶ ଚ  େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା OR/06/043/392150
ୀ /302552 42 21 205ସକୁା ି େଜନା ସା ହେରକୃ  େଜନା XWP0558346

ପ ୁ /302553 31 21 206ପକାଶ େଜନା ପି ଟୁଟୁଲା େଜନା XWP0573071
ୀ /312554 60 21 208ସେରାଜିନି େଜନା ସା ରଘନୁାଥ େଜନା OR/06/043/392155

ପ ୁ /312555 42 21 209ସବୁାସ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା JTV2320588
ୀ /312556 40 21 210ଦୀପିକା େଜନା ସା ବିନୟ ର ନ େଜନା XWP0010819

ପ ୁ /312557 39 21 211ବିନୟ ର ନ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା XWP0630350
ପ ୁ /312558 36 21 212ବିକାଶ ଚ  େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା XWP0444463
ୀ /312559 34 21 213କ ନା େଜନା ସା ସବୁାସ େଜନା XWP0558403

ପ ୁ /322560 74 21 214ଫଗ ୁେଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା OR/06/043/392158
ୀ /322561 69 21 215ସେରାଜିନି େଜନା ସା ଫଗ ୁେଜନା OR/06/043/392159

ପ ୁ /322562 45 21 216ବିେନାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଫଗ ୁେଜନା XWP1063692
ୀ /322563 40 21 217ସସିତା େଜନା ସା ବିେନାଦ େଜନା XWP0010827

ପ ୁ /322564 40 21 218ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଜନା ପି ଫଗ ୁେଜନା JTV2321420
ପ ୁ /332565 71 21 219ଜଗବ ୁ େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା OR/06/043/392161
ୀ /332566 66 21 220େପମଲତା େଜନା ସା ଜଗବ ୁ େଜନା OR/06/043/392162

ପ ୁ /332567 34 21 221େଦେବ  କମୁାର େଜନା ପି ଜଗବ ୁ େଜନା JTV2505105
ପ ୁ /342568 60 21 222ଭଗବାନ େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା OR/06/043/392163
ୀ /342569 54 21 223ବିଳାସ େଜନା ସା ଭଗବାନ େଜନା OR/06/043/392164

ପ ୁ /352570 57 21 224ପା ବ େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା OR/06/043/392165
ୀ /352571 55 21 225େଛତମଣି େଜନା ସା ପା ବ େଜନା OR/06/043/392166
ୀ /362572 90 21 226ବିଶକିା ବାରିକ ସା କୃ ଚ  ବାରିକ OR/06/043/392168

ପ ୁ /362573 50 21 227ଭରତ ବାରିକ ପି କୃ  ବାରିକ OR/06/043/392169
ପ ୁ /362574 48 21 228ପକାଶ ବାରିକ ପି କୃ  ବାରିକ OR/06/043/392170
ୀ /362575 48 21 229ପତିମା ବାରିକ ସା ଅମଲୂଯ୍ ବାରିକ JTV2321347
ୀ /362576 47 21 230ପଭାତୀ ବାରିକ ସା ପକାଶ ବାରିକ JTV1943497

ପ ୁ /362577 44 21 231ମାନସ କମୁାର ବାରିକ ପି କୃ  ଚ  ବାରିକ OR/06/043/392171
ପ ୁ /362578 41 21 232ଦି ିର ନ ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ JTV2321206
ୀ /362579 39 21 233ଭାରତୀ ବାରିକ ସା ଭରତ ବାରିକ OR/06/043/392180
ପ ୁ /362580 38 21 234ଉମିର୍ଳା ବାରିକ ପି ଦି ିର ନ ବାରିକ XWP0349084
ୀ /362581 37 21 235ମାନସୀ ବାରିକ ସା ମାନସ କମୁାର ବାରିକ XWP0558429
ପ ୁ /362582 24 21 236ବିନୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଭରତ ଚ  ବାରିକ XWP0670588
ୀ /362583 22 21 237ସମିୁତା ବାରିକ ପି ଭାରତ ଚଂଦ ବାରିକ XWP0994368
ପ ୁ /362584 66 21 238ଜୟ  େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା JTV1679588
ପ ୁ /362585 65 21 239ଦ ପାଣୀ େଭାଳ ପି ଲି ରାଜ େଭାଳ JTV2321610
ୀ /362586 55 21 240ସାବିତୀ େଭାଳ ସା ଦ ପାଣି େଭାଳ JTV2321628
ପ ୁ /382587 46 21 241ନାଥ ମହାରାଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରାଣା XWP0935841
ୀ /382588 24 21 242ପମିଳା ଓଝା ସା ନାଥ ମହାରାଣା XWP0935833
ପ ୁ /382589 85 21 243ଅନ  ଚରଣ ପଲାଇ ପି ବଳରାମ ପଲାଇ OR/06/043/392601
ୀ /382590 65 21 244ଭାରତୀ ପଲାଇ ସା ବାବାଜୀ ପଲାଇ OR/06/043/392183
ପ ୁ /382591 42 21 245ବାମନ ଚରଣ ପଲାଇ ପି ଅନ  ଚରଣ ପଲାଇ JTV2321412
ୀ /382592 29 21 246ପଣତି ପଲାଇ ସା ବାମନ ଚ  ପଲାଇ XWP0878058
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ପ ୁ /382593 21 21 247ବିଶାଲ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା XWP0939959
ପ ୁ /382594 42 21 248ରମାକା  େସଠୀ ପି ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ XWP0935817
ୀ /382595 41 21 249େସବତୀ େସଠୀ ସା ରମାକା  େସଠୀ XWP0935825
ୀ /392596 56 21 250ଲତା ମହାପାତ ସା ଦିଗମର ମହାପାତ OR/06/043/392188

ପ ୁ /392597 39 21 251ରମାକା  ମହାପାତ ପି ଦିଗମର ମହାପାତ JTV1943158
ୀ /402598 50 21 252ଅନି ଦାସ ସା କାଶ ିଦାସ OR/06/043/392192
ୀ /412599 55 21 253ସସିୁଳା ଦାସ ସା ଧବୃଚରଣ ଦାସ JTV2321370
ୀ /412600 30 21 254ପତୀମା ଦାସ ସା ଦିପନ କମୁାର ଦାସ XWP0573113

ପ ୁ /412601 50 21 255େଗାରା ସିଂହ ପି ନଖ ସିଂହ JTV1943372
ୀ /412602 44 21 256ସକୁା ି ସିଂ ସା େଗାରା ସିଂ JTV2321404

ପ ୁ /422603 56 21 258ରବି ଦାସ ପି କି ର୍ନ ଦାସ OR/06/043/392197
ୀ /422604 50 21 259ର  ଦାସ ସା ରବି ଦାସ OR/06/043/392198

ପ ୁ /422605 45 21 260ବାବୁଲି ଦାସ ପି କି ର୍ନ ଦାସ OR/06/043/392200
ୀ /422606 45 21 261ଗୀତା ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ JTV2321107

ପ ୁ /422607 25 21 262ବୁଲା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ XWP0670711
ପ ୁ /422608 24 21 263ସବୁତ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ XWP0810101
ୀ /422609 24 21 264ମମତା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ XWP0810184
ୀ /422610 24 21 265ବୀଜଯଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବୁଲା ଦାସ XWP1003946

ପ ୁ /432611 48 21 266ସେମତ ଅଲିଖଁା ପି ମଇଜର ଖଁା OR/06/043/392217
ପ ୁ /432612 47 21 267ମ ୁ ାଜ ଅଲିଖଁା ପି ମଇଜର ଖଁା JTV2320687
ପ ୁ /432613 35 21 268ମହ ଦ ଅମେରଉ ୀନ ପି ଅସତ ଆଲୀ ଖାନ JTV2505071
ୀ /432614 27 21 269ରି ୁଵନା େବଗମ ପି ଏମ.ଡି.ଅମ୍େସରୁଦଦୀନ ଖାନ XWP0935809
ୀ /432615 46 21 270ମଇନା େବଗମ ପି କାମରଲି ଖଁା OR/06/043/392219
ୀ /432616 55 21 271ଅ ମୁନ ବିବି ସା ଅସମତ ଅଲି ଖଁା OR/06/043/392213
ୀ /432617 52 21 272ହୁସନାରା ବିବି ସା ସେମସର ଅଲି ଖଁା JTV2321024
ୀ /432618 46 21 273ଜଇନା ବିବି ସା ମନସରୁ ଖଁା OR/06/043/392215
ୀ /432619 30 21 274ଆରାମୀ ା ଦାସ - ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0968289

ପ ୁ /432620 65 21 275ଅସମତ ଅଲି ଖଁା ପି ମଇଜର ଖଁା OR/06/043/392212
ପ ୁ /432621 56 21 276ମନସରୁ ଖଁା ପି ମଇଜର ଖଁା OR/06/043/392214
ପ ୁ /432622 52 21 277ସମେସର ଅଲି ଖଁା ପି ମଇଜର ଖଁା OR/06/043/392216
ପ ୁ /432623 35 21 278ଅମିରୁ ିନ ଖଁା ପି ଅମଜର ଅଲି ଖଁା JTV1943216
ପ ୁ /432624 32 21 279ହାଦା ଏତୁଲା ଖଁା ପି ଅସମତ ଅଲି ଖଁା JTV2504728
ପ ୁ /432625 22 21 280ସାେ ାଜ ଖାନ ପି ସମେସର ଅଲୀ ଖାନ XWP0935767
ୀ /432626 44 21 281ରହିସା ଖାତୁନ ସା ମନୁତାଜ୍ ଅଲି ଖଁା XWP0633941
ୀ /432627 44 21 282େଜବୁନ ନିଶା ସା ସମାତ ଅଲି ଖଁା JTV1943281
ୀ /442628 23 21 283ହସିନା େବଗମ ପି କରିମ୍ ସା XWP0877985
ୀ /442629 26 21 284ରୁଇନା େବଗମ ପି କରିମ ସା XWP0654939
ୀ /442630 45 21 285େଜୖନା ବିବି ସା କରିମ ସା OR/06/043/392566

ପ ୁ /442631 51 21 286କରିମ୍ ସା ପି ଅବଦୁଲ ସା XWP0655035
ପ ୁ /442632 36 21 287ଅମିରି ସା ପି କରିମ ସା XWP0591305
ପ ୁ /442633 24 21 288ଅବଦୁଲ ସମଦ ପି ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ XWP0349134
ପ ୁ /442634 60 21 289ଅବଦୁଲ୍ ୱାଜିଦ୍ ପି ଇସାମଲୁ୍ ହକ୍ JTV1943133
ୀ /452635 47 21 290େଜୖନା େବଗମ ପି ମବୁର୍ ଲା ସା OR/06/043/392583
ୀ /452636 30 21 291ଆଶମା େବଗମ ପି ଜଶମିନ ଶାହ XWP0670463
ୀ /452637 30 21 292ଆଶମା େବଗମ ପି ଜସିନ ଶା XWP0641159
ୀ /452638 25 21 293ନଜମା େବଗମ ପି ଜସିନ ସା XWP0878017
ୀ /452639 60 21 294େସାଫିଆ ବିବି ସା ଯଶିନ ସା OR/06/043/392226
ୀ /452640 51 21 295େରଶମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ୱାଜିଦ JTV1956739

ପ ୁ /452641 22 21 296ପସନଜୀତ ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ଚଦ ପଧାନ XWP0969840
ପ ୁ /452642 63 21 297ଯଶନି ସା ପି ମକବୁଲ ସା OR/06/043/392225
ପ ୁ /452643 33 21 298ସମସ ୁ ିନ୍ ଶାହ ପି ଜଶମିନ୍ ଶାହ JTV2504454
ୀ /462644 45 21 299କଲୁସମୁ୍ େବଗମ ପି ରେହମାନ ସା XWP0633958
ୀ /462645 34 21 300େସହନନ େବଗମ ପି ରେହମତ ସା XWP0633966
ୀ /462646 80 21 301ସଲିମନ ବିବି ସା ରେହମନ ସା OR/06/043/392229
ୀ /462647 50 21 302େରସମା ବିବି ସା କଲାମ୍ ସା OR/06/043/390231
ୀ /462648 40 21 303ସେହନାଜ ବିବି ସା ସଲାମ୍ ସା JTV1943414
ୀ /462649 38 21 304ସାହିନ୍ ବିବି ପି େସକ ଇମାମ XWP0558460
ୀ /462650 22 21 305ଶାେୟଦା ପରବିନ ପି ସଲାମ ସା XWP0878033
ପ ୁ /462651 31 21 306େସକ୍ ରାଜା ପି କଲାମ ସା XWP0591024
ପ ୁ /462652 58 21 307କାଲାମ୍ ସା ପି ରେହମାନ ସା OR/06/043/392230
ପ ୁ /462653 52 21 308ସଲାମ ସା ପି ରେହମାନ ସା OR/06/043/393232
ପ ୁ /462654 46 21 309ଇମାମ ସା ପି ରେହମାନ ସା JTV2321453
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ପ ୁ /462655 36 21 310ଇସାମ େରେହମା  େଶଖ ପି େରେହମାନ େଶଖ JTV2321768
ପ ୁ /462656 30 21 311େସକ୍ ସକିଲ ପି କଲାମ ସା XWP0590992
ୀ /472657 28 21 312ସବନମ େବଗମ ପି ମହ ଦ େଗାରା XWP0573154
ୀ /472658 55 21 313ଫିେରାଜା ବିବି ସା ମହମଦ େଗାରା OR/06/043/392557
ୀ /472659 31 21 314େସେହନାଜ ବିବି ସା ମହ ଦ ସାଜିଦ XWP0573238

ପ ୁ /472660 37 21 315ମହମଦ ସାଜିତ୍ ପି ମହମଦ େଗାରା JTV2320778
ୀ /482661 77 21 316ରେହମତୁନ ବିବି ସା ରମଜାନ ସା OR/06/043/392236
ୀ /482662 39 21 317କିରଣ ବିବି ସା ୟାସିନ ସା OR/06/043/392592

ପ ୁ /482663 45 21 318ଇନୁସା ସା ପି ରମଜାନ ସା OR/06/043/392237
ପ ୁ /492664 42 21 319ଶବି େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା XWP0164004
ୀ /492665 45 21 320ସମ୍ସିଆରା ବିବି ସା େସକ୍ ଏତାର JTV2320919
ୀ /492666 35 21 321େରାେବଦା ବିବି ସା େସକ୍ ସତାର XWP0652362
ୀ /492667 33 21 322େରାେବଦା ବିବି ସା ସତାର େସକ XWP0641142

ପ ୁ /492668 48 21 323େସକ ଏତାର ପି ଓରଫାନ ସା XWP0652370
ପ ୁ /492669 23 21 324ଏସ.େକ ମ ୁ ାକ ପି ଏସ.େକ ଏତାରା XWP1058791
ୀ /492670 21 21 325ଐସା ପରବିନ ପି େସକ ଏତାରା XWP1058809

ପ ୁ /492671 50 21 326େସକ ସତାର ପି ଓରଫାନ ସା OR/06/043/392240
ୀ /502672 38 21 327େତୖମନୁ େବଗମ ପି ସେୁଲମାନ ସା XWP0558478
ୀ /502673 70 21 328ମଇମନୁ ବିବି ସା େସାେଲମାନ ସା OR/06/043/392242
ୀ /502674 49 21 329ସମସାଦ ବିବି ସା ଖଲିଲ ସା XWP0558494
ୀ /502675 34 21 330ଅମଅୁରୀ ବିବି ସା ଜାବିର ସା XWP0573147

ପ ୁ /502676 50 21 331ଖଲିଲ ସା ପି େସାେଲମାନ ସା OR/06/043/392243
ପ ୁ /502677 42 21 332ଜାବିର ସା ପି ସେୁଲମାନ ସା JTV2320760
ୀ /502678 34 21 333ଅବିଦ ସାହା ପି େସାେଲମାନ ସାହା XWP0010884

ପ ୁ /512679 34 21 334ରାଜୁ େବଗମ୍ ପି ଅସରଫ ସା XWP0558502
ୀ /512680 29 21 335ମମତାଜ େବଗମ ପି ରେହମତ ସା XWP0591032
ୀ /512681 60 21 336ନୁରଜାନ ବିବି ସା ରେହମାତ ସା OR/06/043/392246
ୀ /512682 56 21 337ହାଜୁନ ବିବି ସା ଅସରଫା ସା OR/06/043/392248

ପ ୁ /512683 65 21 338ଅସରଫ ସା ପି ଗରିବୁଲା ସା OR/06/043/392247
ପ ୁ /512684 63 21 339ରହମତ ସା ପି ଗରିବୁଲା ସା OR/06/043/392245
ପ ୁ /512685 44 21 340ମନୁସଫୁ ସା ପି ଅସରଫ ସା OR/06/043/392249
ପ ୁ /512686 43 21 341ସନା ସା ପି ଅସରଫ ସା JTV2342723
ୀ /512687 42 21 342ମନୁନ୍ ା ସା ସା ଅସର  ସା XWP0633974

ପ ୁ /512688 31 21 343ଅମିଦ୍ ସା ପି େବୖତୁଲା ସା XWP0432583
ପ ୁ /512689 28 21 344ଅସତ୍ ସା ପି ରେହମତ ସା XWP0591065
ୀ /522690 49 21 345ମ ୁ କୀ ବିବି ସା େବୖତୁଲା ସା OR/06/043/392251

ପ ୁ /522691 54 21 346େବୖତୁଲ ସା ପି ଗରିବୁଲା ସା OR/06/043/392250
ୀ /532692 80 21 347ମୟରୁନ ବିବି ସା ରଫିକ ସା OR/06/043/392254
ୀ /542693 60 21 348ମସଦୁା ବିବି ସା ରସିଦ ସା OR/06/043/392256
ୀ /542694 40 21 349ତାହିର ବିବି ସା ମରୁସିତ୍ ସା JTV2342673
ୀ /542695 37 21 350ସଲୁତାନ ବିବି ସା ଫରିଦ ସା XWP0670745
ୀ /542696 34 21 351ସାଇନାଜ ବିବି ସା ସିହିଦି ସା XWP0670554

ପ ୁ /542697 48 21 352ମସିଦା ସା ପି ରସିଦ ସା OR/06/043/392257
ପ ୁ /542698 42 21 353ଫରିଦ୍ ସା ପି ରସିଦ ସା JTV2321545
ପ ୁ /542699 39 21 354କସିଦ ସା ପି ରସିଦ ସା OR/06/043/392258
ପ ୁ /542700 38 21 355ସଇଦ ସା ପି ରସିଦ ସା XWP0010900
ୀ /552701 27 21 356ସହୁାନା େବଗମ ସା ରାଜୁ ସା XWP0935791
ୀ /552702 64 21 357େଜାହରନ ବିବି ସା େବାଫାତି ସା OR/06/043/392260
ୀ /552703 53 21 358େସାନିଆ ବିବି ସା ଗଲୁଜାର ସା OR/06/043/392262
ପ ୁ /552704 68 21 359େବାଫାତି ସା ପି ନଜିବୁଲା ସା OR/06/043/392259
ପ ୁ /552705 58 21 360ଗଲୁଜାର ସା ପି ନଜିବୁଲାସା ସା OR/06/043/392261
ପ ୁ /552706 32 21 361ରାଜୁ ସା ପି ଗଲୁଜାର ସା XWP0591057
ପ ୁ /552707 30 21 362ରାେକସ ସା ପି ଗଲୁଜାର ସା XWP0591008
ୀ /562708 48 21 363ହାସିନ ବିବି ସା ମନାନ ସା OR/06/043/392266
ୀ /562709 43 21 364ଇସରତ ବିବି ସା େସାନା ସା JTV2342707
ୀ /562710 39 21 365ନାଇଦା ବିବି ସା କମରୁ ିନ ସା XWP0010942
ୀ /562711 29 21 366ରୁକସାନା ବିବୀ ସା ଫିେରାଜ ସା XWP0573246
ପ ୁ /562712 50 21 367ମନାନ ସା ପି ଧନି ସା OR/06/043/392265
ପ ୁ /562713 48 21 368େସାନା ସା ପି ଧନୀ ସା OR/06/043/392267
ପ ୁ /562714 44 21 369କମରୁ ିନ ସା ପି ଧନି ସା OR/06/043/392268
ପ ୁ /562715 31 21 370ଫିେରାଜ ସା ପି ମନାନ୍ ସା XWP0591073
ୀ /572716 65 21 371ହାସିନା ବିବି ସା ଇସମଲ ଦକ OR/06/043/392586
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ୀ /572717 34 21 372ସମିନା ବିବି ସା ମଜବୁଲ େରେହମାନ୍ XWP0010959
ପ ୁ /572718 41 21 373େରେହମତ େହାେସନ୍ ପି ଇସାମଲୁ ହକ JTV2320604
ପ ୁ /572719 39 21 374ମଜବୁଲ େରେହମାନ୍ ପି ଇସାମଲୁ ହକ JTV2320612
ପ ୁ /582720 52 21 375ପସନନ୍  କମୁାର ବାରିକ ପି ମରୁଲୀଧର ବାରିକ XWP0655050
ୀ /582721 47 21 376ସ ର୍ଲତା ବାରିକ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ବାରିକ XWP0655043
ୀ /582722 26 21 377ପଜ୍ଞାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବାରିକ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ବାରିକ XWP0655068

ପ ୁ /582723 22 21 378ରୂଦ ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ପସନନ୍ ା ବାରିକ XWP1004001
ପ ୁ /582724 27 21 379ସେ ତଶର େବେହରା ପି ରାମ ହରି େବେହରା XWP0994681
ପ ୁ /582725 23 21 380େସୗରଭ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମ ହରି େବେହରା XWP0994699
ୀ /582726 50 21 381ଶଶକିଳା େବେହରାବ ସା ରାମ ହରି େବେହରା XWP0994673
ୀ /582727 73 21 382ନିତଯ୍ାନ  ଦଳାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392269
ୀ /582728 70 21 383େଶତପଭା ଦଳାଇ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦଳାଇ OR/06/043/392270

ପ ୁ /582729 67 21 384ଶ ାନ  ଦଳାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392273
ପ ୁ /582730 63 21 385େପମାନ  ଦଳାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392275
ପ ୁ /582731 63 21 386ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392271
ୀ /582732 60 21 387ଦୀପା ଳି ଦଳାଇ ସା େପମାନ  ଦଳାଇ OR/06/043/392276

ପ ୁ /582733 56 21 388ପଫଲୁ ଦଳାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392277
ୀ /582734 56 21 389ସ କୁ୍ତା ଦଳାଇ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392272
ୀ /582735 53 21 390ନିରୁପମା ଦଳାଇ ସା ପଫଲୁ ଦଳାଇ OR/06/043/392278
ୀ /582736 50 21 391ସ ଲୁତା ଦଳାଇ ସା ଶ ାନ  ଦଳାଇ JTV2321693
ୀ /582737 39 21 392ସଜୁାତା ଦଳାଇ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392284

ପ ୁ /582738 36 21 393ପକାଶ ଚ  ଦଳାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦଳାଇ JTV2504447
ପ ୁ /582739 36 21 394ସେୁରଶ ଚ  ଦଳାଇ ପି ଶ ାନ  ଦଳାଇ JTV2504439
ପ ୁ /582740 35 21 395ବିକାଶ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦଳାଇ JTV2505139
ୀ /582741 34 21 396ରଶିତା ଦଳାଇ ପି େପମାନ  ଦଳାଇ JTV2504546

ପ ୁ /582742 34 21 397ଲି ରାଜ ଦଳାଇ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦଳାଇ JTV2504421
ପ ୁ /582743 34 21 398ସବୁାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଶ ାନ  ଦଳାଇ JTV2504389
ପ ୁ /582744 33 21 399ପଲିୁନ୍ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦଳାଇ JTV2505048
ୀ /582745 32 21 400ରଶିତା ଦଳାଇ ସା ପକାଶ ଚ  ଦଳାଇ XWP0349050
ୀ /582746 32 21 401େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦଳାଇ ସା ସବୁାଷ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0941393
ୀ /582747 30 21 402ସଜୁାତା ଦଳାଇ ସା ବିକାଶ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0573055

ପ ୁ /582748 30 21 403ପଦିପ ପସାଦ ଦଳାଇ ପି େପମାନ  ଦଳାଇ XWP0348953
ପ ୁ /582749 60 21 404ଦୟାନିଧି େଗାଛୀ ପି ଭାରତ େଗାଛୀ XWP0935874
ୀ /582750 53 21 405କ ନା କମୁାରୀ ରାଉତ ସା ଦୟାନିଧି େଗାଛୀ XWP0935882
ୀ /582751 64 21 406େରବତୀ େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ XWP0936914

ପ ୁ /592752 74 21 407ବ ୁ ଭୂୟଁା ପି ବିଶ ିଭୂୟଁା OR/06/043/392287
ୀ /592753 72 21 408ଶଶୀ ଭୂୟଁା ସା କୃ  ଭୂୟଁା OR/06/043/392286
ୀ /592754 66 21 409କା ନ ଭୂୟଁା ସା ବ ୁ ଭୂୟଁା OR/06/043/392288

ପ ୁ /592755 55 21 410େଗାବି  ଚ  ଭୂୟଁା ପି କୃ  ଭୂୟଁା OR/06/043/392289
ୀ /592756 54 21 411ପମିଳା ଭୂୟଁା ସା େଗାବି  ଚ  ଭୂୟଁା OR/06/043/392290

ପ ୁ /592757 52 21 412ସକୁା  ଭୂୟଁା ପି କୃ  ଭୂୟଁା OR/06/043/392291
ୀ /592758 48 21 413ନିମର୍ଳା ଭୂୟଁା ସା ସକୁା  ଭୂୟଁା OR/06/043/392292

ପ ୁ /592759 46 21 414ସେ ାଷ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ବ ୁ ଭୂୟଁା OR/06/043/392293
ୀ /592760 46 21 415ମମତା ଭୂୟଁା ସା ଧରଣୀଧର ଭୂୟଁା JTV1943471
ୀ /592761 44 21 416ସଷୁମା ଭୁୟଁା ସା ଭୀମ ଭୁୟଁା JTV2321552

ପ ୁ /592762 44 21 417ଲିଟୁ ଭୁୟଁା ପି କୃ  ଭୁୟଁା JTV2321115
ୀ /592763 40 21 418ବନୀତା ଭୂୟଁା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଭୂୟଁା JTV2504884

ପ ୁ /592764 39 21 419ମାନସ ଭୁୟଁା ପି ବ ୁ ଭୁୟଁା JTV2321750
ୀ /592765 38 21 420ସାଗତିକା ଭୁୟଁା ସା ଲିଟୁ ଭୁୟଁା XWP0348961
ପ ୁ /592766 38 21 421ଗେଣଷ ଭୁୟଁା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଭୁୟଁା JTV2320950
ୀ /592767 36 21 422ସେ ାଷି ଭୁୟଁା ସା ଗେଣଷ ଭୁୟଁା XWP0348987
ୀ /592768 30 21 423ସନିୁତା ଭୁୟଁା ସା ମାନସ ଭୁୟଁା XWP0348979
ପ ୁ /592769 29 21 424ସଶୁଲି କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ସକୁା  ଭୁୟଁା XWP0349043
ୀ /592770 27 21 425ନିେବଦିତା ଭୂୟଁା ପି େଗାବି  ଭୂୟଁା XWP0670653
ୀ /592771 27 21 426ନ ିତା ଭୂୟଁା ପି ସକୁା  ଭୂୟଁା XWP0670661
ପ ୁ /592772 23 21 427ସନୁୀଳ ଭୂୟଁା ପି ସକୁା  ଭୂୟଁା XWP0935858
ୀ /602773 80 21 428େଶାଭା ଭୁୟଁା ସା େନତାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392576
ପ ୁ /602774 65 21 429କ୍ଷିେରାଦ ଭୁୟଁା ପି େନତାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392294
ପ ୁ /602775 60 21 430ପେମାଦ ଭୁୟଁା ପି େନତାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392296
ୀ /602776 57 21 431ଉମିର୍ଳା ଭୁୟଁା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଭୁୟଁା OR/06/043/392295
ୀ /602777 56 21 432ଶକୁ ଳା ଭୁୟଁା ସା ପେମାଦ ଭୁୟଁା OR/06/043/392297
ପ ୁ /602778 50 21 433ଧରଣୀଧର ଭୁୟଁା ପି େନତାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392298
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ପ ୁ /602779 50 21 434ଭୀମ ଭୁୟଁା ପି େନତାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392299
ପ ୁ /602780 36 21 435ଧନସ ଭୁୟଁା ପି ପେମାଦ ଭୁୟଁା XWP0348995
ପ ୁ /602781 34 21 436ଆଶଶି କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ପେମାଦ କମୁାର ଭୂୟଁା JTV2504579
ୀ /602782 30 21 437ରଶିତା ଭୂୟଁା ପି ପେମାଦ ଭୂୟଁା XWP0670646

ପ ୁ /602783 22 21 438େଦବାଶୀ ଭୂଯାନ ପି ଭୀମା ଭୂଯାନ XWP0935775
ପ ୁ /602784 21 21 439ରାେକଶ ଭୂୟଁା ପି ଧରଣୀଧର ଭୂୟଁା XWP0960476
ପ ୁ /612785 68 21 440ବସ  ଦଳାଇ ପି ଅନ  ଦଳାଇ OR/06/043/392300
ୀ /612786 65 21 441ବୁଧି ଦଳାଇ ସା ବସ  ଦଳାଇ OR/06/043/392301

ପ ୁ /612787 49 21 442ଧବୃ ଚରଣ ଦଳାଇ ପି ବସ  ଦଳାଇ OR/06/043/392302
ୀ /612788 43 21 443ରଶିତା ଦଳାଇ ସା ଧବୃଚରଣ ଦଳାଇ JTV2437747
ୀ /612789 22 21 444େଦବକୀ ଦାସ ପି େମାଚୀରାମ ଦାସ XWP0960526
ୀ /622790 90 21 445ସରୁତୀ ଦଳାଇ ସା େଗାପୀନାଥ ଦଳାଇ OR/06/043/392307

ପ ୁ /622791 60 21 446ଉେପ  ଦଳାଇ ପି େଗାପୀନାଥ ଦଳାଇ OR/06/043/392304
ୀ /622792 55 21 447କମଳା ଦଳାଇ ସା ଉେପ  ଦଳାଇ OR/06/043/392305

ପ ୁ /622793 46 21 448ପପ ୁଦଳାଇ ପି େଗାପୀନାଥ ଦଳାଇ OR/06/043/392306
ୀ /622794 42 21 449ମମତା ଦଳାଇ ସା ପପ ୁଦଳାଇ XWP0348938

ପ ୁ /622795 32 21 450ପବିତ ଦଳାଇ ପି ଉେପ  ଦଳାଇ JTV2504868
ପ ୁ /622796 30 21 451ପଦିପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଉେପ  ଦଳାଇ XWP0349142
ପ ୁ /632797 72 21 452ପଫଲୁ ବ ିଆ ପି େବୖ ବ ବ ିଆ OR/06/043/392309
ୀ /632798 62 21 453ନିମର୍ଳା ବ ିଆ ସା ପଫଲୁ ବ ିଆ OR/06/043/392310

ପ ୁ /632799 36 21 454ପତିମା ବ ିଆ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବ ିଆ JTV2504926
ପ ୁ /632800 35 21 455ସ ିବ ବ ିଆ ପି ପଫଲୁ ବ ିଆ JTV2504496
ପ ୁ /632801 29 21 456ର ିତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବ ିଆ XWP0348920
ପ ୁ /642802 85 21 457େଗାବ ର୍ ନ ଦଳାଇ ପି ବିହାରୀ ଦଳାଇ OR/06/043/392311
ପ ୁ /642803 41 21 458ଅ ନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦଳାଇ JTV2320638
ପ ୁ /652804 55 21 459କମଳେଲାଚନ ଦଳାଇ ପି ବୃ ାବନ ଦଳାଇ OR/06/043/392314
ପ ୁ /652805 53 21 460ଶଚିତାନ  ଦଳାଇ ପି ବୃ ାବନ ଦଳାଇ OR/06/043/392315
ୀ /652806 50 21 461ପତିଭା ଦଳାଇ ସା କମଳ େଲାଚନ ଦଳାଇ JTV2320620

ପ ୁ /652807 47 21 462ଯତି  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ବୃ ାବନ ଦଳାଇ OR/06/043/392316
ୀ /652808 44 21 463ଶଶୁଳିା କମୁାରୀ ଦଳାଇ ସା ଶଚିତାନ  ଦଳାଇ JTV2321289
ୀ /652809 41 21 464େଶୖଳଶୀ ଦଳାଇ ସା ଯତୀ  ଦଳାଇ XWP0670448

ପ ୁ /662810 71 21 465ବାମେଦବ ଦଳାଇ ପି ନକଳୁ ଦଳାଇ OR/06/043/392321
ୀ /662811 68 21 466ସାବିତୀ ଦଳାଇ ସା ସଦୁାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392320
ୀ /662812 66 21 467ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦଳାଇ ସା ଦାେମାଦର ଦଳାଇ OR/06/043/392318
ୀ /662813 65 21 468ଭାରତୀ ଦଳାଇ ସା ବାମେଦବ ଦଳାଇ OR/06/043/392322
ୀ /662814 60 21 469ସଲୁଚନା ଦଳାଇ ସା ରବି  ଦଳାଇ OR/06/043/392324

ପ ୁ /662815 53 21 470େଦେବ ନାଥ ଦଳାଇ ପି ଦାେମାଦର ଦଳାଇ OR/06/043/392325
ପ ୁ /662816 48 21 471ଦେକ୍ଷ  ଦଳାଇ ପି ଦାେମାଦର ଦଳାଇ OR/06/043/392327
ୀ /662817 48 21 472ବିନତି ଦଳାଇ ସା େଦେବ ନାଥ ଦଳାଇ OR/06/043/392562

ପ ୁ /662818 47 21 473ଅଧିର ଦଳାଇ ପି ସଦୁାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392330
ପ ୁ /662819 46 21 474ମାନସ ର ନ ଦଳାଇ ପି ସଦୁାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392331
ପ ୁ /662820 45 21 475ବିଶଜିତ ଦଳାଇ ପି ବାମେଦବ ଦଳାଇ OR/06/043/392333
ୀ /662821 45 21 476ମମତା ଦଳାଇ ସା ଅଧୀର ଦଳାଇ JTV2320711
ୀ /662822 43 21 477ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦଳାଇ ସା ମାନସ ର ନ ଦଳାଇ JTV2320703

ପ ୁ /662823 42 21 478ସତଯ୍ଜିତ ଦଳାଇ ପି ବାମେଦବ ଦଳାଇ OR/06/043/392334
ୀ /662824 40 21 479ଶଭୁସିତା ଦଳାଇ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ଦଳାଇ JTV2504769

ପ ୁ /662825 39 21 480ର ନ ଦଳାଇ ପି ରବି ନାଥ ଦଳାଇ JTV2321057
ୀ /662826 38 21 481ସମପିତା ଦଲାଇ ସା ର ନ ଦଲାଇ XWP1013697
ୀ /662827 37 21 482ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦଳାଇ ସା ଦେକ୍ଷ  ଦଳାଇ JTV2504819
ୀ /662828 36 21 483ପ ୁ ଲତା ଦଳାଇ ସା ବିଶଜିତ୍ ଦଳାଇ JTV2504934
ପ ୁ /662829 22 21 484ବିଭୂ ପସାଦ ଦଳାଇ ପି େଦେବ ନାଥ ଦଳାଇ XWP0925388
ୀ /662830 21 21 485ଲି ା ଦଲାଇ ପି ଅଧିର ଦଲାଇ XWP0960542
ପ ୁ /672831 73 21 486ଶରତ ଚ  ଦଳାଇ ପି ଧେୂଳଶର ଦଳାଇ OR/06/043/392337
ୀ /672832 62 21 487ବାସ ି ଦଳାଇ ସା ଶରତ ଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/392338
ପ ୁ /672833 55 21 489ବିଜୟ ଦଳାଇ ପି ଧେୁଳଶର ଦଳାଇ OR/06/043/392341
ପ ୁ /672834 42 21 490ଜନକ ଦଳାଇ ପି ନାରାୟଣ ଦଳାଇ OR/06/043/392345
ପ ୁ /672835 40 21 491ଦିପକ ଦଳାଇ ପି ନାରାୟଣ ଦଳାଇ JTV2321172
ପ ୁ /672836 38 21 492ପଦୀ  ଦଳାଇ ପି ଶରତ ଚ  ଦଳାଇ JTV2321354
ୀ /672837 30 21 493ଚାରୁଲତା ଦଳାଇ ସା ଜନକ ଦଳାଇ XWP0573162
ପ ୁ /672838 22 21 494େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦଲାଇ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦଲାଇ XWP0960583
ପ ୁ /682839 73 21 495ରାମଚ  ଦଳାଇ ପି ନାଲୁ ଦଳାଇ OR/06/043/392350
ପ ୁ /682840 72 21 496ପରିଖିତ ଦଳାଇ ପି ନାଲୁ ଦଳାଇ OR/06/043/392349
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ୀ /682841 68 21 497କାମିନୀ ଦଳାଇ ସା ପରିକି୍ଷତ ଦଳାଇ OR/06/043/392351
ୀ /682842 60 21 498ସବିତା ଦଳାଇ ସା ରାମଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/392352

ପ ୁ /682843 49 21 499ପଶା  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପରିକି୍ଷତ ଦଳାଇ OR/06/043/392353
ପ ୁ /682844 45 21 500େହମ  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପରକି୍ଷତ ଦଳାଇ JTV2321297
ପ ୁ /682845 45 21 501ଶସୁା  ଦଳାଇ ପି ରାମଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/392355
ୀ /682846 44 21 502ଶଭୁଶୀ ଦଳାଇ ସା ପଶା  କମୁାର ଦଳାଇ JTV2342715
ୀ /682847 40 21 503ପ ୁ ଲତା ଦଳାଇ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦଳାଇ XWP0591222

ପ ୁ /682848 38 21 504ରାେଜଶ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ରାମଚ  ଦଳାଇ JTV2321602
ୀ /682849 20 21 505ସେ ାସୀ ଦଲାଇ ପି ପସା  କମୁାର ଦଲାଇ XWP1103746

ପ ୁ /682850 65 21 506ତପନ ବରନ କାନୁନ୍େଗା ପି ପତିତପାବନ କାନୁନ୍େଗା XWP1103795
ୀ /682851 57 21 507ସନ୍ି ା କାନୁନ୍େଗା ସା ପତିତପାବନ କାନୁନ୍େଗା XWP1103720
ୀ /682852 54 21 508ଅବଂତୀ ମହାଲୀ ସା େକଶବ ଚରଣ ମହାଲୀ XWP1103779

ପ ୁ /682853 28 21 509ଭା ର ଚଦ ମହାଲୀ ପି େକଶବ ଚରଣ ମହାଲୀ XWP1103696
ପ ୁ /682854 26 21 510ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହାଲୀ ପି େକଶବ ଚରଣ ମହାଲୀ XWP1103670
ପ ୁ /682855 60 21 511ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ XWP1103753
ୀ /682856 54 21 512ଗୀତାଂଜଳୀ ମିଶ ସା ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ XWP1103654
ୀ /692857 74 21 513ପାଲିଆ ଦଳାଇ ସା େଗାପାଳ ଦଳାଇ OR/06/043/392360
ୀ /692858 52 21 514ପମିଳା ସାଇଁ ସା ଆଦିକ  ସାଇଁ OR/06/043/392357
ୀ /692859 51 21 515ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ଆଦିକ  ସାଇଁ JTV2320810

ପ ୁ /692860 37 21 516ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଆଦିକ  ସାଇଁ JTV2320943
ପ ୁ /692861 33 21 517ର ିବ ସାଇଁ ପି ଆଦିକ  ସାଇଁ JTV2504777
ପ ୁ /692862 29 21 518ମେୁକଶ ସାଇଁ ପି ଆଦିକ  ସାଇଁ XWP0349159
ପ ୁ /702863 53 21 519ଶଶା  େଶଖର େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା JTV2320869
ୀ /702864 77 21 521ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/043/392362

ପ ୁ /702865 64 21 522ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/043/392363
ୀ /702866 58 21 523ଝୁନୁବାଳା ମହାପାତ ସା ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/043/392364

ପ ୁ /702867 58 21 524ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/043/392365
ୀ /702868 54 21 525େରଣବୁାଳା ମହାପାତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/043/392366

ପ ୁ /702869 38 21 526ପିୟୁସର ନ ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ JTV2321644
ୀ /702870 32 21 527ପିତିସଧୁା ମହାପାତ ପି ପଭାତକମୁାର ମହାପାତ XWP0558510
ୀ /702871 29 21 528ପଜ୍ଞାସିତା ମହାପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ XWP0573097

ପ ୁ /712872 50 21 529ନରହରି ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ OR/06/043/392373
ପ ୁ /712873 44 21 530ଯଗୁଳ ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ OR/06/043/392375
ୀ /712874 38 21 531ର  ୁଦାସ ସା ନେର  ଦାସ XWP0591016
ୀ /712875 34 21 532ହାଉଳି ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ XWP0591099

ପ ୁ /722876 68 21 534ବି ୁ ଚରଣ ଦଳାଇ ପି ସାଉଁଟି ଦଳାଇ OR/06/043/392381
ପ ୁ /722877 55 21 535ନବକିେଶାର ଦଳାଇ ପି ସାଉଁଟି ଦଳାଇ OR/06/043/392383
ୀ /722878 53 21 536ରଶତିା ଦଳାଇ ସା ନବକିେଶାର ଦଳାଇ JTV2321743

ପ ୁ /722879 53 21 537ସନୁାକର ଦଳାଇ ପି ସାଉଁଟି ଦଳାଇ OR/06/043/392384
ୀ /722880 48 21 538ସ ୟ ଦଳାଇ ସା ସନୁାକର ଦଳାଇ JTV2342566

ପ ୁ /722881 27 21 539ବିପିନି ବିହାରୀ ଦଳାଇ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦଳାଇ XWP0652354
ପ ୁ /722882 21 21 540ନିହାର ର ନ ଦଲାଇ ପି ନାବକିେଶାର ଦଲାଇ XWP1003953
ୀ /722883 55 21 541ବୀଣାପାଣି େଦଇ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦଳାଇ OR/06/043/392382
ୀ /732884 55 21 542ଚ ାବତୀ ଦଳାଇ ସା ଦିବାକର ଦଳାଇ OR/06/043/392385

ପ ୁ /732885 48 21 543ଦିଲୀପ ଦଳାଇ ପି ଦିବାକର ଦଳାଇ OR/06/043/392386
ପ ୁ /732886 44 21 545ଦୀପକ ଦଳାଇ ପି ଦିବାକର ଦଳାଇ XWP1083666
ୀ /732887 37 21 546େସୗଯଯ୍ର୍ବାଳା ଦଳାଇ ସା ଦିପକ ଦଳାଇ JTV2321032
ୀ /732888 22 21 547ସ୍ଵପନ୍ାରାଣୀ ଦଳାଇ ପି ଦିଲୀପ ଦଳାଇ XWP0942623
ୀ /732889 20 21 548ସପିୁୟା ଶଧା ଳୀ ଦଲାଇ ପି ଦୀପକ ଦଲାଇ XWP1059013
ୀ /732890 20 21 549ସପିୁୟା ଶଧା ଳୀ ଦଲାଇ ପି ଦୀପକ କମୁାର ଦଲାଇ XWP1103811
ପ ୁ /742891 75 21 550େଯାେଗ  ଦଳାଇ ପି ପାଣକୃ  ଦଳାଇ OR/06/043/392390
ୀ /742892 65 21 551ସେୁଲାଚନା ଦଳାଇ ସା େଯାେଗ  ଦଳାଇ OR/06/043/392391
ପ ୁ /742893 44 21 552ଆଯଯ୍ର୍ ର ନ ରାୟ ପି େଯାେଗ  ଦଳାଇ JTV2320695
ୀ /742894 39 21 553େସନ୍ହଲତା ରାୟ ପି େଯାେଗ  ଦଳାଇ JTV2321065
ୀ /752895 70 21 554େଯମା ଦଳାଇ ସା ଧେନଶର ଦଳାଇ OR/06/043/392398
ୀ /752896 65 21 555ସଷୁମା ଦଳାଇ ସା ଅରକ୍ଷିତ ଦଳାଇ OR/06/043/392393
ୀ /752897 55 21 556ସମିୁତା ଦଳାଇ ସା ଅମଲୁଯ୍ ଦଳାଇ OR/06/043/392395
ପ ୁ /752898 52 21 557ଅମଲୁଯ୍ ଦଳାଇ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦଳାଇ OR/06/043/392394
ପ ୁ /752899 47 21 558ଅନିଲ ଦଳାଇ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦଳାଇ OR/06/043/392397
ପ ୁ /752900 38 21 559ଅମିୟ ଦଳାଇ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦଳାଇ JTV2321578
ପ ୁ /762901 77 21 560ଶରତ ଚ  ଭୁୟଁା ପି ବାସେୁଦବ ଭୁୟଁା OR/06/043/392399
ୀ /762902 68 21 561ଯଇୁ ଭୁୟଁା ସା ଶରତ ଚ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392400
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ପ ୁ /762903 45 21 562ସମୀର ଚ  ଭୁୟଁା ପି ଶରତ ଚ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392554
ପ ୁ /762904 41 21 563ସଧୁୀର ଚରଣ ଭୁୟଁା ପି ଶରତ ଚ  ଭୁୟଁା JTV2321651
ୀ /762905 38 21 564ସମିୁତା ଭୂୟଁା ସା ସମୀର ଚ  ଭୂୟଁା XWP0670455
ୀ /762906 35 21 565ରାଜଶୀ ଭୂୟଁା ସା ସଧିୁର ଚରଣ ଭୂୟଁା XWP0670703

ପ ୁ /772907 68 21 566ଅେଲଖ ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି OR/06/043/399402
ପ ୁ /772908 48 21 568ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/043/392404
ୀ /772909 47 21 569ରୀତା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0633982

ପ ୁ /772910 23 21 570େଦବାସିଶ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP1058932
ପ ୁ /782911 65 21 571ବିେଘନ୍ଶର ଦଳାଇ ପି ମେହଶର ଦଳାଇ OR/06/043/392406
ୀ /782912 63 21 572ମ ାକିନୀ ଦଳାଇ ସା ବିେଘନ୍ଶର ଦଳାଇ OR/06/043/392407

ପ ୁ /782913 42 21 573ବଳରାମ ଦଳାଇ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଦଳାଇ OR/06/043/392587
ପ ୁ /782914 32 21 574ମେନାଜ ଦଳାଇ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଦଳାଇ JTV2504694
ୀ /782915 28 21 575ବୀଣାପାଣି ଦଳାଇ ସା ବଳରାମ ଦଳାଇ XWP0573022

ପ ୁ /792916 60 21 576ପଫଲୁ ଚ  ଦଳାଇ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦଳାଇ OR/06/043/392409
ୀ /792917 52 21 577ଲିଲି ଦଳାଇ ସା ପଫଲୁ ଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/392410
ୀ /792918 43 21 578େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦଳାଇ ସା ପେବାଧ କମୁାର ଦଳାଇ JTV2342608

ପ ୁ /792919 38 21 579ବିଶନାଥ ଦଳାଇ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଦଳାଇ JTV2321214
ୀ /792920 33 21 580ବିେନାଦିନୀ ଦଳାଇ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଦଳାଇ JTV2504413
ୀ /792921 32 21 581ସୀତା ଦଲାଇ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ଦଲାଇ XWP1059021

ପ ୁ /792922 27 21 582ସବିୁତ୍ ସରୁପ ଦଳାଇ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦଳାଇ XWP0591131
ପ ୁ /802923 90 21 583ପ  ୁଦଳାଇ ପି ଫଗ ୁଦଳାଇ OR/06/043/392413
ୀ /802924 50 21 584ସକୁା ୀ ଦଳାଇ ସା ପ  ୁଦଳାଇ JTV2321511

ପ ୁ /802925 28 21 585ରେମଶ ଚ  ଦଳାଇ ପି ପ  ୁଦଳାଇ XWP0349035
ୀ /802926 33 21 586ଅନିତା େଜନା ସା ଜୟେଦବ େଜନା XWP0573139

ପ ୁ /812927 70 21 587ଝରି ଦଳାଇ ପି େଭାବନି ଦଳାଇ OR/06/043/392416
ପ ୁ /812928 65 21 588ପହାଦ ଦଳାଇ ପି େଭାବନି ଦଳାଇ OR/06/043/392418
ପ ୁ /812929 60 21 589ଉେମଶ ଦଳାଇ ପି େଭାବନି ଦଳାଇ OR/06/043/392420
ୀ /812930 60 21 590ମେନାରମା ଦଳାଇ ସା ଝରି ଦଳାଇ OR/06/043/392417
ୀ /812931 58 21 591ହଷର୍ମଣି ଦଳାଇ ସା ପହାଦ ଦଳାଇ OR/06/043/392419
ୀ /812932 50 21 592ଝୁନୁବାଳା ଦଳାଇ ସା ଉେମଶ ଦଳାଇ OR/06/043/392421
ୀ /812933 38 21 593ପଣତୀ ଦଳାଇ ସା ମେନାଜ ଦଳାଇ XWP0633990

ପ ୁ /812934 37 21 594ପକାଶ ଦଳାଇ ପି ପହଲାଦ ଦଳାଇ JTV2505063
ପ ୁ /812935 36 21 595ସମନୁ ଦଳାଇ ପି ଝରୀ ଦଳାଇ JTV2504744
ପ ୁ /812936 36 21 596ପଭାତ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପହଲାଦ ଦଳାଇ JTV2504405
ପ ୁ /812937 35 21 597ସେ ାଷ ଦଳାଇ ପି ଝରୀ ଦଳାଇ JTV2504678
ୀ /812938 33 21 598ତପସିନି ଦଳାଇ ସା ସମନୁ ଦଳାଇ XWP0810283

ପ ୁ /812939 32 21 599ରାେଜଶ ଦଳାଇ ପି ଉେମଶ ଦଳାଇ JTV2504835
ୀ /812940 32 21 600ମାମିନା ଦଲାଇ ସା ପକାଶ ଦଲାଇ XWP1013671

ପ ୁ /822941 62 21 601ସକୁା  ଦଳାଇ ପି ବୀରବର ଦଳାଇ OR/06/043/392424
ୀ /822942 60 21 602ଗୀତା ଳି ଦଳାଇ ସା ସକୁା  ଦଳାଇ OR/06/043/392425
ୀ /822943 50 21 603ମେନାରମା ଦଳାଇ ସା ସଶୁା  ଦଳାଇ JTV2321271
ୀ /822944 47 21 604ବାସ ି ଦଳାଇ ସା ସମୁ  ଦଳାଇ XWP0558536

ପ ୁ /822945 41 21 605ହୃଷିେକଶ ଦଳାଇ ପି ସକୁା  ଦଳାଇ JTV2320976
ୀ /822946 36 21 606ପ ୂ ର୍େରଖା ଦଳାଇ ପି ସକୁା  ଦଳାଇ JTV2504942
ୀ /822947 32 21 607ସଚିୁସିତା ଦଳାଇ ସା ହୃଷିେକଶ ଦଳାଇ XWP0810218
ୀ /822948 26 21 608ସସିତା ଦଳାଇ ପି ସଶୁା  ଦଳାଇ XWP0670430

ପ ୁ /822949 24 21 609ସଶୁା  ଦଳାଇ ପି ବୀରବର ଦଳାଇ OR/06/043/392573
ୀ /832950 58 21 610ଶକୁ ଳା ଦଳାଇ ସା ପଭାକର ଦଳାଇ OR/06/043/392429

ପ ୁ /832951 48 21 611ବିଶର ନ ଦଳାଇ ପି ପଭାକର ଦଳାଇ OR/06/043/392431
ୀ /832952 47 21 612ମମତା ଦଳାଇ ସା ବିଶରଞନ ଦଳାଇ JTV1943455
ପ ୁ /832953 46 21 613ତିେଲାଚନ ଦଳାଇ ପି ପଭାକର ଦଳାଇ JTV2320596
ୀ /832954 46 21 614ଲକ୍ଷୀ ଦଳାଇ ସା ଲିଟୁ ଦଳାଇ JTV2342624
ପ ୁ /832955 37 21 615ସତଯ୍ର ନ ଦଳାଇ ପି ପଭାକର ଦଳାଇ JTV2321529
ୀ /832956 23 21 616ପିନ୍େସସ୍ ବଷର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ସତଯ୍ ର ନ ଦଳାଇ XWP0863233
ୀ /832957 21 21 617ମୀନାକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ଚଂଦମଣି େସଠୀ XWP1004571
ୀ /832958 46 21 618ମମତା େସଠୀ ସା ଚ ମଣୀ େସଠୀ XWP1004704
ପ ୁ /832959 32 21 619ଚ ମଣୀ େସଠୀ ପି ବାବାଜୀ େସଠୀ XWP1004746
ପ ୁ /832960 22 21 620ବଳରାମ େସଠୀ ପି ଚ ମଣୀ େସଠୀ XWP1004670
ପ ୁ /842961 59 21 621ରତିକା  ବିସ୍ଵାଲ ପି ମରୁଲିଧର ବିସ୍ଵାଲ XWP0936930
ପ ୁ /842962 80 21 622ଚ ମଣି ଦଳାଇ ପି ଭମରବର ଦଳାଇ OR/06/043/392432
ୀ /842963 55 21 623ପାବର୍ ତୀ ଦଳାଇ ସା ଚ ମଣି ଦଳାଇ OR/06/043/392433
ପ ୁ /842964 44 21 624ମେନାଜ ଦଳାଇ ପି ଚ ମଣି ଦଳାଇ OR/06/043/392434
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ୀ /842965 35 21 625ପଗତି ଦଳାଇ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0432591
ପ ୁ /842966 63 21 626କୀତର୍ ନ କମୁାର ପୁ ୀ ପି ଉେଦକର ପୁ ୀ XWP1059070
ୀ /842967 58 21 627େରଣବୁାଳା ପୁ ୀ ସା କୀତର୍ ନ କମୁାର ପୁ ୀ XWP1059062

ପ ୁ /842968 34 21 628ଚିନୟ ପୁ ୀ ପି କୀତର୍ ନ କମୁାର ପୁ ୀ XWP1059054
ପ ୁ /842969 62 21 629ଭା ର ଚଦ ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ XWP1058916
ୀ /842970 58 21 630ଅବ ିଲତା ସାହୁ ସା ଭା ର ଚଦ ସାହୁ XWP1058908

ପ ୁ /842971 31 21 631ସାଧୀନ ସଂଗାମ ସାହୁ ପି ଭା ର ଚଦ ସାହୁ XWP1058890
ୀ /842972 29 21 632ସ ମୀତା ସାହୁ ସା ସାଧୀନ ସଂଗାମ ସାହୁ XWP1059088
ୀ /852973 70 21 633େସନ୍ହଲତା ଦଳାଇ ସା ରାମଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/392436

ପ ୁ /852974 50 21 634ବିଚିତାନ  ଦଳାଇ ପି ରାମଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/392437
ପ ୁ /852975 48 21 635ସେ ାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ରାମଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/392438
ୀ /852976 48 21 636ମିନାକି୍ଷ ଦଳାଇ ସା ବିଚିତାନ  ଦଳାଇ JTV2320877

ପ ୁ /852977 41 21 637ଆଭାସ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ରାମ ଚ  ଦଳାଇ XWP0590984
ୀ /852978 36 21 638ଦି ି ମୟୀ ଦଳାଇ ସା ଆଭାସ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0591164
ୀ /852979 32 21 639ସାଗରିକା ଦଳାଇ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0573063
ୀ /852980 21 21 640ସଭୁସୀତା ଦଲାଇ ପି ବିଚିତ ନ  ଦଲାଇ XWP0994350
ୀ /862981 80 21 641ମ ଳୁା ଦଳାଇ ସା େନତାନ  ଦଳାଇ JTV2342574

ପ ୁ /862982 70 21 642େନତାନ  ଦଳାଇ ପି ବିପଚରଣ ଦଳାଇ JTV2320646
ପ ୁ /862983 55 21 643ରେମଶ ଦଳାଇ ପି େନତାନ  ଦଳାଇ JTV2321503
ୀ /862984 53 21 644ସ କୁ୍ତା ଦଳାଇ ସା ରେମଶ ଦଳାଇ JTV2321198

ପ ୁ /862985 45 21 645ଚି ର ନ ଦଳାଇ ପି େନତାନ  ଦଳାଇ JTV2321487
ପ ୁ /862986 39 21 646ବାଇନ ଦଳାଇ ପି େନତାନ  ଦଳାଇ JTV2321495
ୀ /862987 30 21 647ମାମିନା ଦଳାଇ ସା ବାଇନ ଦଳାଇ XWP0810200
ୀ /862988 27 21 648କଲଯ୍ାଣୀ ଦଳାଇ ପି ରେମଶ ଦଳାଇ XWP0591198

ପ ୁ /862989 22 21 649ରବିନ କମୁାର ଦେଲଇ ପି ରେମଶ ଦେଲଇ XWP1004209
ପ ୁ /0872990 25 21 650ପଭାତ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭରତ ଦଳାଇ XWP0810176
ପ ୁ /872991 52 21 651ଭରତ ଦଳାଇ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦଳାଇ JTV2321776
ୀ /872992 50 21 652ଗୀତା ଳୀ ଦଳାଇ ସା ଭରତ ଦଳାଇ JTV2321156

ପ ୁ /872993 50 21 653କା ିର୍କ ଦଳାଇ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦଳାଇ JTV2320893
ୀ /872994 46 21 654େମନକା ଦଳାଇ ସା କା ିର୍କ ଦଳାଇ JTV2320901

ପ ୁ /872995 28 21 655ପସନନ୍ ଦଳାଇ ପି ଭରତ ଦଳାଇ XWP0591180
ୀ /872996 23 21 656ବ ନା ଦଳାଇ ପି କା ିର୍କ ଦଳାଇ XWP0810119
ୀ /872997 22 21 657େବବୀନା ଦଲାଇ ପି କାତିର୍କ ଦଲାଇ XWP0935783

ପ ୁ /882998 70 21 658ମେହ  ଦଳାଇ ପି ଶବୁଳ ଦଳାଇ JTV1612894
ୀ /882999 65 21 659ଲକ୍ଷୀ ଦଳାଇ ସା ମେହ  ଦଳାଇ JTV2321560

ପ ୁ /883000 61 21 660ପବନି ଦଳାଇ ପି ଶବୁଳ ଦଳାଇ JTV2321008
ପ ୁ /883001 58 21 661ସେପନ୍ଶର ଦଳାଇ ପି ସବୁଳ ଦଳାଇ JTV2321784
ୀ /883002 55 21 662ଶା ିଲତା ଦଳାଇ ସା ପବନୀ ଦଳାଇ JTV2321537
ୀ /883003 52 21 663ର ିତା ଦଳାଇ ସା ସେପନ୍ଶର ଦଳାଇ JTV2321586

ପ ୁ /883004 48 21 664େଦେବ ନାଥ ଦଳାଇ ପି ମେହ  ଦଳାଇ JTV2320729
ପ ୁ /883005 43 21 665ପଶା  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପବନି ଦଳାଇ JTV2342632
ପ ୁ /883006 43 21 666ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦଳାଇ ପି ମେହ  ଦଳାଇ JTV2321230
ୀ /883007 39 21 667କାଦମିନି ଦଳାଇ ସା େଦେବ  ନାଥ ଦଳାଇ XWP0634006

ପ ୁ /883008 39 21 668ପକାଶ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପବନି ଦଳାଇ JTV2321362
ୀ /883009 36 21 669ସାଗତିକା ଦଳାଇ ସା ପଶା  କମୁାର ଦଳାଇ XWP0591149

ପ ୁ /883010 34 21 670ସଂଜୟ ଦଳାଇ ପି ସେପନ୍ଶର ଦଳାଇ JTV2504801
ୀ /883011 32 21 671ଝିଲି ଦଳାଇ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦଳାଇ XWP0670562

ପ ୁ /883012 31 21 672ଅଜୟ ଦଳାଇ ପି ସେପନ୍ଶର ଦଳାଇ XWP0349175
ୀ /883013 31 21 673ଶବିାନୀ ଦଳାଇ ପି ପକାଶ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0591107
ୀ /893014 31 21 674ଜ୍ଞାନି ମହା ି ପି ଗଦାଧର ମହା ି XWP0210732
ୀ /893015 23 21 675ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି XWP0810143
ପ ୁ /893016 70 21 676ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ି ପି ଧରଣିଧର ମହା ି OR/06/043/392442
ୀ /893017 60 21 677ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ି OR/06/043/392443
ପ ୁ /893018 60 21 678ଗଦାଧର ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି OR/06/043/392444
ୀ /893019 55 21 679ସବିତା ମହା ି ସା ଗଦାଧର ମହା ି OR/06/043/392445
ପ ୁ /893020 51 21 680ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି OR/06/043/392446
ୀ /893021 31 21 681ମମତା ମହା ି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ି XWP0536441
ପ ୁ /893022 30 21 682ସନିୁଲ ମହା ି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ି XWP0536458
ପ ୁ /893023 28 21 683ସେ ାଷ ମହା ି ପି ଗଦାଧର ମହା ି XWP0469478
ପ ୁ /903024 70 21 684ନରି ମଲିକ ପି ଗ ବର୍  ମଲିକ OR/06/043/392450
ପ ୁ /903025 45 21 685କାଳିଚରଣ ମଳିକ ପି ନରି ମଳିକ JTV2342590
ୀ /903026 45 21 686ନିତଯ୍ମିନୀ ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି JTV2321222
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ପ ୁ /903027 41 21 687ଯଧିୁ ିର ମହା ି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ି JTV2320570
ୀ /903028 57 21 688ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାୟକ XWP1065309
ୀ /913029 75 21 689ମେହ  ଦଳାଇ ସା ସବୁଳ ଦଳାଇ JTV2320802

ପ ୁ /913030 65 21 690ନୀଳମଣି ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/043/392456
ୀ /913031 59 21 691ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ନୀଳମଣି ଦାସ OR/06/043/392457

ପ ୁ /913032 53 21 692ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/043/392458
ପ ୁ /913033 46 21 693େମାଚିରାମ ଦାସ ପି େକୖବଲଯ୍ ଦାସ JTV2504371
ପ ୁ /913034 42 21 694ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ନିଳମଣି ଦାସ JTV1943208
ୀ /913035 42 21 695ସାରସ ଦାସ ସା େମାଚିରାମ ଦାସ JTV2504470

ପ ୁ /913036 40 21 696ଅ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ନିଳମଣି ଦାସ JTV2321131
ପ ୁ /913037 38 21 697କିଶାନ କମୁାର ଦାସ ପି ନିଳମଣି ଦାସ JTV2321669
ୀ /913038 31 21 698େବବିନା ଦାସ୍ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ୍ XWP0655076

ପ ୁ /913039 20 21 699ବାଦଲ ଦାସ ପି େମାଚୀରାମ ଦାସ XWP1065317
ୀ /913040 36 21 700ସେରାଜିନୀ ମଲିକ ପି ଅ ନ କମୁାର ଦାସ XWP1004282

ପ ୁ /923041 70 21 701ଧବୃଚରଣ ଦଳାଇ ପି ନିଧି ଦଳାଇ OR/06/043/392460
ୀ /923042 56 21 702େସନ୍ହଲତା ଦଳାଇ ସା େଦୖତାରୀ ଦଳାଇ OR/06/043/392463

ପ ୁ /923043 38 21 703ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦଳାଇ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦଳାଇ JTV2504397
ପ ୁ /923044 35 21 704ରମାକା  ଦଳାଇ ପି େଦୖତାରୀ ଦଳାଇ JTV2504975
ୀ /923045 35 21 705ସେୁଲାଚନା ଦଳାଇ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦଳାଇ JTV2505121
ୀ /923046 34 21 706େଜଯ୍ା ନ୍ାବାଳା ଦଳାଇ ସା ରମାକା  ଦଳାଇ XWP0349001
ୀ /923047 32 21 707ସତଯ୍ଭାମା ଦଳାଇ ସା ସଯୂ଼ର୍ କା  ଦଳାଇ XWP0670612

ପ ୁ /923048 36 21 708ଶଶକିା  ଦେଲଇ ପି ଧୁବଚରଣ ଦେଲଇ XWP1004787
ପ ୁ /933049 80 21 709େଗାକଳୁାନ  ଦଳାଇ ପି େଗାଲକ ଦଳାଇ OR/06/043/392465
ୀ /933050 75 21 710ଦୁଃଖି ଦଳାଇ ସା େଗାକଳୁାନ  ଦଳାଇ OR/06/043/392466
ୀ /933051 60 21 711ମିନତୀ ଦଳାଇ ସା ନେର ନାଥ ଦଳାଇ OR/06/043/392468

ପ ୁ /933052 47 21 712ଅେଶାକ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େଗାକଳୁନ  ଦଳାଇ OR/06/043/392470
ୀ /933053 40 21 713ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦଳାଇ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦଳାଇ JTV2504702

ପ ୁ /933054 34 21 714ଆେଲାକ ଦଳାଇ ପି ନେର  ନାଥ ଦଳାଇ XWP0670620
ୀ /933055 31 21 715ଶ ା ଳୀ ଦଳାଇ ସା ଆେଲାକ ଦଳାଇ XWP0573030

ପ ୁ /933056 75 21 716ପହଲାଦ ମିଶ ପି ଜନା ର୍ ନ ମିଶ JTV2320745
ୀ /933057 72 21 717ଶକୁ ଳା ମିଶ ସା ପହଲାଦ ମିଶ JTV2320752

ପ ୁ /933058 40 21 718ସାଇପସାଦ ମିଶ ପି ପହଲାଦ ମିଶ OR/06/043/392597
ୀ /933059 32 21 719ସଚିୁତା ମିଶ ସା ସତଯ୍ ପକାଶ ମିଶ XWP0573048
ୀ /933060 32 21 720ଲକ୍ଷୀପିୟା ମିଶ ପି ସାଇ ପସାଦ ମିଶ XWP0573105

ପ ୁ /933061 78 21 721ରବି ନାରାୟଣ ନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନ JTV2504488
ୀ /933062 63 21 722ଜାନକୀଲତା ନ ସା ରବି ନାରାୟଣ ନ JTV2504512

ପ ୁ /933063 45 21 723ବିଶ ର ନ ନ ପି ରବି ନାରାୟଣ ନ JTV2504363
ପ ୁ /933064 45 21 724ନିର ନ ନ ପି ରବି ନାରାୟଣ ନ JTV2504462
ୀ /933065 40 21 725ଶ ା ଳି ନ ସା ନିର ନ ନ XWP0349068
ୀ /933066 36 21 726ଝୁନୁ ନ ସା ବିଶର ନ ନ XWP0349167
ୀ /933067 33 21 727େସୗଦାମିନି ନ ପି ରବି ନାରାୟଣ ନ JTV2504587
ପ ୁ /943068 62 21 728ନବକିେଶାର ଦଳାଇ ପି କମୁର ଦଳାଇ OR/06/043/392473
ପ ୁ /943069 43 21 729ନିର ନ ଦଳାଇ ପି ନବକିେଶାର ଦଳାଇ JTV2320679
ପ ୁ /943070 38 21 730ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦଳାଇ ପି ନବକିେଶାର ଦଳାଇ JTV2321164
ୀ /943071 38 21 731ଆରାଧନା ଦଳାଇ ସା ନିର ନ ଦଳାଇ XWP0591230

ପ ୁ /953072 60 21 732ଗଗନ ଚ  ଭୁୟଁା ପି ଦାଶରଥି ଭୁୟଁା OR/06/043/392480
ୀ /953073 52 21 733ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ଭୁୟଁା ସା ଗଗନ ଚ  ଭୁୟଁା JTV2321339

ପ ୁ /953074 40 21 734ଚି ର ନ ଭୁୟଁା ପି ଗଗନ ଚ  ଭୁୟଁା JTV2321248
ପ ୁ /953075 39 21 735ମେନାର ନ ଭୂୟଁା ପି ଗଗନ ଚ  ଭୂୟଁା JTV2504736
ପ ୁ /953076 35 21 736ଜ୍ଞାନ ର ନ ଭୂୟଁା ପି ଗଗନ ଚ  ଭୂୟଁା JTV2504785
ୀ /953077 31 21 737ସଜୁାତା ଭୂଯା ସା ମେନାର ନ ଭୂଯା XWP1103837
ୀ /953078 80 21 738ଯବୁାବତୀ ଦଳାଇ ସା ଝୁମର ଦଳାଇ OR/06/043/392476
ପ ୁ /953079 63 21 739େକଶବ ଚ  ଦଳାଇ ପି ଝୁମର ଦଳାଇ OR/06/043/392477
ୀ /953080 52 21 740େରଣବୁାଳା ଦଳାଇ ସା େକଶବ ଦଳାଇ OR/06/043/392478
ପ ୁ /953081 48 21 741ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦଳାଇ ପି ଝୁମର ଦଳାଇ OR/06/043/392479
ୀ /953082 43 21 742ଅନୁସୟୂା ଦଳାଇ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦଳାଇ JTV2504892
ପ ୁ /953083 42 21 743ଦିଲିପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଝୁମର ଦଳାଇ JTV2321594
ପ ୁ /953084 39 21 744ବିଶର ନ ଦଳାଇ ପି େକଶବଚ  ଦଳାଇ XWP0558544
ୀ /953085 39 21 745ନିେବଦିତା ଦଲାଇ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦଲାଇ XWP1058981
ପ ୁ /953086 37 21 746ବିଶରଂଜନ ଦଳାଇ ପି େକଶବ ଚ  ଦଳାଇ JTV1943489
ୀ /953087 34 21 747ଜିନାରାଣୀ ଦଳାଇ ପି ବିଶର ନ ଦଳାଇ XWP0810275
ପ ୁ /963088 65 21 748ବିେବକାନ  ଭୁୟଁା ପି ବହାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392485
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ପ ୁ /963089 62 21 749ଶବି ଭୁୟଁା ପି ବହାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392487
ୀ /963090 53 21 750ମେନାରମା ଭୁୟଁା ସା ବିେବକାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392486
ୀ /963091 50 21 751ଉମାରାଣୀ ଭୁୟଁା ପି ବହାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/392561
ୀ /963092 46 21 752ତିଳତମା ଭୁୟଁା ସା ଶବି ଭୁୟଁା OR/06/043/392488

ପ ୁ /963093 35 21 753େଜଯ୍ାତି ର ନ ଭୂୟଁା ପି ବିେବକା ନ  ଭୂୟଁା JTV2505113
ୀ /963094 27 21 754ସୀମା ଭୂୟଁା ପି ବିେବକାନ  ଭୂୟଁା XWP0573212
ୀ /963095 27 21 755ସସିତା ଭୂୟଁା ପି ଶବି ଭୂୟଁା XWP0670539
ୀ /963096 24 21 756ଇତିଶୀ ଭୁୟଁା ପି ବିେବକାନ  ଭୁୟଁା XWP0810127

ପ ୁ /963097 35 21 757ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦଳାଇ ପି ବି ୁଚରଣ ଦଳାଇ XWP0011023
ୀ /963098 34 21 758ନୟନା ଦଳାଇ ସା ବିେନାଦ ବିହାରି ଦଳାଇ XWP0591115

ପ ୁ /973099 75 21 759ଯଗବ ୁ ଦଳାଇ ପି ଜୟୀରାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392490
ୀ /973100 65 21 760ଜାପାନୀ ଦଳାଇ ସା ଜଗବ ୁ ଦଳାଇ OR/06/043/392491

ପ ୁ /973101 34 21 761ଯେଶାବ  ଦଳାଇ ପି ଜଗବ ୁ ଦଳାଇ XWP0264028
ପ ୁ /973102 52 21 762େକଶବ ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ JTV1943448
ୀ /973103 47 21 763ରିଲାପ ନାୟକ ସା େକଶବ ନାୟକ XWP1272608

ପ ୁ /983104 68 21 764ବିଚିତାନ  ଦଳାଇ ପି ଜୟୀରାମ ଦଳାଇ OR/06/043/392496
ପ ୁ /983105 38 21 765େକୖଳାସ ଚ  ଦଳାଇ ପି ବିଚିତାନ  ଦଳାଇ JTV2320885
ୀ /983106 34 21 766ଭାରତୀ ଦଳାଇ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦଳାଇ XWP0670521

ପ ୁ /993107 53 21 767ସନୁାକର ଦଳାଇ ପି ଶ ର ଦଳାଇ OR/06/043/392502
ୀ /993108 49 21 768କୁ ଲତା ଦଳାଇ ସା ସନୁାକର ଦଳାଇ OR/06/043/392503

ପ ୁ /993109 44 21 769କିେଶାର କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଶ ର ଦଳାଇ JTV2321073
ୀ /993110 39 21 770ଅ ର୍ନା ଦଳାଇ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦଳାଇ JTV2504520

ପ ୁ /993111 27 21 771ସପୁଭାତ ଦଳାଇ ପି ସନୁାକର ଦଳାଇ XWP0349076
ପ ୁ /993112 23 21 772ସମୁ  ଦଲାଇ ପି ସନୁାକର ଦଲାଇ XWP0935866
ୀ /993113 31 21 773ସଚୂୀସିତା ଦାସ ସା ରଶି ର ନ ସାଇଁ XWP1058957
ୀ /1003114 76 21 774ନୟନା ଦଳାଇ ସା ଭାବଗାହୀ ଦଳାଇ OR/06/043/392505

ପ ୁ /1003115 56 21 775ଭାଗଯ୍ଧର ଦଳାଇ ପି ଭାବଗାହୀ ଦଳାଇ OR/06/043/392506
ପ ୁ /1003116 53 21 776ଲକ୍ଷୀଧର ଦଳାଇ ପି ଭାବଗାହୀ ଦଳାଇ OR/06/043/392508
ପ ୁ /1003117 50 21 777ଶଶିରି କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭାବଗାହୀ ଦଳାଇ OR/06/043/392509
ୀ /1003118 50 21 778କଲଯ୍ାଣୀ ଦଳାଇ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ଦଳାଇ OR/06/043/392507
ୀ /1003119 43 21 779ପଭାତ ନଳିନୀ ଦଳାଇ ସା ଶଶିରି କମୁାର ଦଳାଇ JTV2504967
ୀ /1003120 23 21 780ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦଳାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦଳାଇ XWP0810192

ପ ୁ /1003121 22 21 781ଅଭିଜିତ୍ ଦଲାଇ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ଦଲାଇ XWP1003987
ପ ୁ /1003122 20 21 782ଅଭିେଷକ ଦଲାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦଲାଇ XWP1058924
ୀ /1013123 58 21 783କ ନା ଦଳାଇ ସା ପେମାଦ ଦଳାଇ OR/06/043/392515

ପ ୁ /1013124 42 21 784ପଭାସ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପେମାଦ ଦଳାଇ JTV2321461
ୀ /1013125 37 21 785ପମିଳା ଦଳାଇ ସା ପଭାସ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0591172

ପ ୁ /1013126 33 21 786ଆଭାସ ଦଳାଇ ପି ପେମାଦ ଦଳାଇ XWP0264036
ପ ୁ /1023127 65 21 787ବିକମ ଦଳାଇ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ଦଳାଇ OR/06/043/392518
ୀ /1023128 57 21 788ବିେନାଦିନୀ ଦଳାଇ ସା ବିକମ ଦଳାଇ OR/06/043/392519

ପ ୁ /1023129 56 21 789କା ିର୍କ ଚ  ଦଳାଇ ପି ପନୂାନ  ଦଳାଇ OR/06/043/392520
ୀ /1023130 48 21 790ସରସତୀ ଦଳାଇ ସା କା ର୍ୀକ ଚ  ଦଳାଇ JTV2342699
ୀ /1023131 39 21 791ମମତା ଦଳାଇ ସା ପଦୁ ଦଳାଇ XWP0634014

ପ ୁ /1023132 32 21 792ବିନୟ ଭୂଷଣ ଦଳାଇ ପି ବିକମ ଦଳାଇ JTV2504983
ପ ୁ /1023133 32 21 793ଚିନୟ ଦଳାଇ ପି ବିକମ ଦଳାଇ XWP0264044
ୀ /1023134 26 21 794ସିତା ଦଳାଇ ପି କା ିର୍କ ଚ  ଦଳାଇ XWP0670679
ୀ /1033135 46 21 795ନିରୁପମା ଦଳାଇ ସା ନାରାୟଣ ଦଳାଇ JTV2342665

ପ ୁ /1043136 54 21 796ସବୁାସଚ  ପ ୁ ାଳକ ପି ସେୁର ନାଥ ପ ୁ ାଳକ OR/06/043/392553
ୀ /1043137 52 21 797ଲିଲିବାଳା ପ ୁ ାଳକ ସା ସବୁାସଚ  ପ ୁ ାଳକ OR/06/043/392559
ପ ୁ /1053138 50 21 798ବିଶପକାଶ ମହାପାତ ପି ବିଶନାଥ ମହାପାତ JTV1612837
ପ ୁ /1063139 51 21 799ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବୁଲା ସାହୁ XWP0011056
ୀ /1063140 45 21 800ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0011049
ପ ୁ /1063141 25 21 801େସୗରଵ କମୁାର ସାହୁ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0810135
ୀ /1073142 44 21 802ନିରୁପମା ପ ୃ ି ସା ର ନ କମୁାର ପ ୃ ି JTV2437689
ପ ୁ /1073143 50 21 803ର ନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ମନେମାହନ ପ ୃ ି JTV2504843
ପ ୁ /1073144 22 21 804ବିଶ୍ଵଜୀତ ପ ୃ ୀ ପି ର ନ କମୁାର ପ ୃ ୀ XWP0941401
ପ ୁ /1073145 21 21 805େପମଜୀତ ପ ୃ ି ପି ର ନ ପ ୃ ି XWP0939975
ପ ୁ /1143146 22 21 806େଦବାସିଶ ବିସ୍ଵାସରାୟ ମା ସାସୀତା ବିସ୍ଵାସରାୟ XWP0968222
ୀ /16-13147 26 21 807ଚ କା ି େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା XWP0879023
ପ ୁ /2313148 42 21 808େଚୖତୁ ପରିଡ଼ା ପି ଜେଗଶ୍ଵର ପରିଡ଼ା XWP1083492
ୀ /L/3 - 163149 46 21 809ନିଲିମା ଦଳାଇ ସା ସଧୁୀର ଦଳାଇ JTV2320984
ପ ୁ /L/3-163150 50 21 810ସଧୁୀର ଦଳାଇ ପି ସଦୁାମ ଦଳାଇ XWP1025014
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ୀ /32-13151 34 21 811ଟିକୀନା େବେହରା ମା େଗୗରାଗଂ େବେହରା XWP0879569
ୀ /32-13152 26 21 812ମ ାକିନୀ େବେହରା ସା ଅଜଯକମୁାର େବେହରା XWP0879015

ପ ୁ /4093153 31 21 813ସଯୂଯ୍ର୍କା  ବିଶ୍ଵାଳ ପି ରତିକା  ବିଶ୍ଵାଳ XWP0936955
ୀ /4093154 30 21 814ସାଗରିକା ବିଶ୍ଵାଳ ପି ରତିକା  ବିଶ୍ଵାଳ XWP0936963
ୀ /4193155 25 21 815େରାେଜଲିନ୍ ଦଳାଇ ପି କମଳା େଲାଚନ ଦଳାଇ XWP0925461

ପ ୁ /4203156 20 21 816ଦିେନଶ ଭୁୟଁା ପି ଭୀମ ଭୁୟଁା XWP1145515
ୀ /44-13157 29 21 817ପଜ୍ଞଯ୍ାପରମିତା ବବିେଶାଇ ପି େଗାଦାବରିଶ ବିେଶାଇ XWP0879064
ୀ /4713158 26 21 818େରାଜାଲିନ୍ ମଲିକ - ନିର ନ େବେହରା XWP0968354

ପ ୁ /4983159 20 21 819ସେ ାସୀ ଦଲାଇ ପି ପସା  କମୁାର ଦଲାଇ XWP1058973
ପ ୁ /55-13160 23 21 820ବାପ ୁମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି XWP0879577
ପ ୁ /58-13161 23 21 821ଦୀପକକମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା XWP0879072
ୀ /58-13162 22 21 822କି ା େବେହରା ସା ବିକମ େବେହରା XWP0879049
ୀ /66-13163 22 21 823ଝୁନା ଡାସ ପି ଅକୁ ଡାସ XWP0878736
ୀ /70-13164 22 21 824ସଂଗୀତା ଦାସ ପି ଭାଗ୍ଗଯ୍ଧର ଦାସ XWP0878991
ୀ /71-13165 22 21 825ଐଶଯଯ୍ା େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା XWP0878868
ୀ /82-13166 22 21 826ଆଶୀଷକମୁାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0879007
ୀ /98-13167 24 21 827ଶମିର୍ ା େବେହରା ସା ପ ଜ କମୁାର େବେହରା XWP0879114

ପ ୁ /98-13168 25 21 828ସିପନ େସଠୀ ପି ବସ  େସଠୀ XWP0879585
ପ ୁ /9993169 25 21 829ସ ି  ଦଲାଇ ପି ଶଶୁା  କମୁାର ଦେଳଇ XWP0721415
ୀ /100-13170 30 21 830ଉଶାରାଣୀ େସଠୀ ସା ଜଗା େସଠୀ XWP0879080
ୀ /104-13171 38 21 831ପେମାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ବିେବକାନ  ସାଇଁ XWP0879106

ପ ୁ /165-13172 60 21 832ପ ୂ ର୍ ଦାସ ପି ଉଲାସ ଦାସ OR/06/043/390712
ୀ /166-13173 86 21 833ମଲୀ ଦାସ ସା କ  ଦାସ OR/06/043/390715

ପ ୁ /166-13174 74 21 834ଦ ପାଣି ଦାସ ପି କ  ଦାସ OR/06/043/390716
ୀ /166-13175 66 21 835ମେ ାଦରୀ ଦାସ ସା ଦ ପାଣି ଦାସ OR/06/043/390717
ୀ /166-13176 55 21 836କା ନବାଳା ଦାସ ସା କୃ ିବାସ ଦାସ OR/06/043/390719

ପ ୁ /166-13177 50 21 837ବିଦୁ ଦାସ ପି ବିପ ଦାସ XWP0328567
ପ ୁ /166-13178 50 21 838କୃ ିବାସ ଦାସ ପି କ  ଦାସ OR/06/043/390718
ୀ /166-13179 46 21 839ପମିଳା ଦାସ ସା ବିଦୁ ଦାସ XWP0328559

ପ ୁ /166-13180 43 21 840ରମା ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ JTV1943521
ୀ /166-13181 40 21 841ନୟନା ଦାସ ପି କ  ଦାସ XWP0010488

ପ ୁ /166-13182 33 21 842ସକୁା  ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ XWP0348359
ୀ /166-13183 33 21 843କାମିନୀ ଦାସ ସା ଗରୁୁେଦବ ଦାସ XWP0556217
ୀ /166-13184 32 21 844ସ  ୁଦାସ ସା ରମା ଦାସ XWP0348680

ପ ୁ /166-13185 30 21 845ପଶା  ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ XWP0348284
ୀ /166-13186 29 21 846ବନିତା ଦାସ ମା କା ନବାଳା ଦାସ XWP0729632

ପ ୁ /166-13187 27 21 847େତାଫାନ ଦାସ ପି ବିଦୁ ଦାସ XWP0729418
ପ ୁ /166-13188 27 21 848ବାଦଲ ଦାସ ପି ବିଦୁ ଦାସ XWP0729871
ପ ୁ /166-13189 26 21 849ଅେଶାକ ଦାସ ପି କୃ ିବାସ ଦାସ XWP0729665
ପ ୁ /166-13190 25 21 850ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ XWP0729657
ପ ୁ /167-13191 52 21 851ହୀନ ଦାସ ପି ଡମ ଦାସ XWP0780106
ୀ /167-13192 50 21 852ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ହୀନ ଦାସ OR/06/043/390722
ୀ /167-13193 25 21 853ଆରତୀ ଦାସ ପି ହୀନ ଦାସ XWP0729749

ପ ୁ /167-13194 24 21 854ରବି  ଦାସ ପି ହୀନ ଦାସ XWP0729780
ୀ /168-13195 51 21 855ଶଶୁଲିା ଦାସ ସା ସବୁାସ ଦାସ OR/06/043/390798

ପ ୁ /168-13196 45 21 856ଗରୀବ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ JTV1943034
ପ ୁ /168-13197 42 21 857ରେମଶ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ XWP0842393
ୀ /168-13198 41 21 858ନିବାସିନୀ ଦାସ ସା ଗରିବ ଦାସ XWP0328609

ପ ୁ /168-13199 36 21 859ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2721207
ପ ୁ /168-13200 26 21 860ବିଟୁ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ XWP0590737
ୀ /169-13201 50 21 861ଫଲୁ ଦାସ ସା ଭା ର ଦାସ OR/06/043/390802
ୀ /170-13202 59 21 862େରଖା ଦାସ ସା ମ ୁଳି ଦାସ OR/06/043/390804
ପ ୁ /170-13203 58 21 863ମ ୁଳି ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/043/390803
ପ ୁ /170-13204 38 21 864େମାହନ ଦାସ ପି ମ ୁଳି ଦାସ JTV1943018
ପ ୁ /170-13205 38 21 865ପଭା ଦାସ ପି ମ ୁଳି ଦାସ JTV1943570
ୀ /170-13206 36 21 866ଲତା ଦାସ ସା େମାହନ ଦାସ XWP0210658
ୀ /171-13207 64 21 867କମୁାରୀ ଦାସ ସା ଭମର ଦାସ OR/06/043/390808
ୀ /171-13208 40 21 868ମ  ୁଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ JTV2320240
ୀ /171-13209 38 21 869ଝୁନୁ ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ XWP0432427
ପ ୁ /171-13210 38 21 870ଶରତ ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ XWP0536334
ୀ /171-13211 36 21 871ଅଜୁ ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ XWP0432419
ୀ /171-13212 29 21 872ପତିମା ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ XWP0572289
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ୀ /171-13213 26 21 873ବିନୁଲତା ଦାସ ମା କମୁାରୀ ଦାସ XWP0729582
ୀ /171-13214 25 21 874କନିୁ ଦାସ ପି କମୁାରୀ ଦାସ XWP0729590
ୀ /172-13215 74 21 875ବ ାଲୀ ଦାସ ସା ସଉରୀ ଦାସ XWP0780114
ୀ /172-13216 49 21 876େଗହୀ ଦାସ ସା େଗଡୁ ଦାସ OR/06/043/390740
ୀ /172-13217 48 21 877ସ ୁ ରୀ ଦାସ ସା ହରି ଦାସ JTV2320109
ୀ /172-13218 47 21 878ସମିୁତା ଦାସ ପି ସଉରୀ ଦାସ OR/06/043/390742

ପ ୁ /172-13219 46 21 879େଗଡୁ ଦାସ ପି ସଉରୀ ଦାସ OR/06/043/390739
ପ ୁ /172-13220 45 21 880ନିରୁ ଦାସ ପି ସଉରୀ ଦାସ JTV2320158
ପ ୁ /172-13221 43 21 881ସଧୁୀର ଦାସ ପି ସଉରୀ ଦାସ JTV1943182
ୀ /172-13222 37 21 882ରୁଜିତା ଦାସ ସା ନିରୁ ଦାସ XWP0432351
ୀ /172-13223 32 21 883ଚ ମା ଦାସ ପି େଧାବା ଦାସ XWP0210708

ପ ୁ /172-13224 30 21 884ବସ  ଦାସ ପି େଗଡୁ ଦାସ XWP0348326
ୀ /172-13225 26 21 885ବାସ ି ଦାସ ପି ହରି ଦାସ XWP0729764

ପ ୁ /173-13226 53 21 886ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ OR/06/043/390743
ୀ /173-13227 48 21 887ଭାସୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV2319887
ୀ /173-13228 31 21 888ନିଶା ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ XWP0729541

ପ ୁ /173-13229 29 21 889ମିଥନୁ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ XWP0468967
ପ ୁ /173-13230 27 21 890ଡାକ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ XWP0729566
ୀ /173-13231 26 21 891ନିଲୁ ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ XWP0729400
ୀ /174-13232 70 21 892କୁ ଳା ଦାସ ସା ବା ାନିଧି ଦାସ OR/06/043/390825
ୀ /174-13233 45 21 893ରୁମା ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ JTV2320166
ୀ /174-13234 44 21 894କମଳା ଦାସ ପି ବା ା ଦାସ JTV2320141

ପ ୁ /174-13235 42 21 895ଭିକା ଦାସ ପି ବା ା ଦାସ JTV2319820
ୀ /174-13236 40 21 896ସଂଯ ୁଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ JTV2320133

ପ ୁ /175-13237 52 21 897ସବୁାସ ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଦାସ OR/06/043/390755
ୀ /175-13238 40 21 898ରଂଜୁ ଦାସ ସା ସବୁାସ ଦାସ XWP0348573
ୀ /175-13239 38 21 899ଗୀତା ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ XWP0210716

ପ ୁ /175-13240 30 21 900େଗାବି  ଚ  ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ XWP0348672
ୀ /175-13241 28 21 901ଗୀତା ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ XWP0572354
ୀ /175-13242 28 21 902ସୀତା ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ XWP0572339

ପ ୁ /178-13243 80 21 903େହମ  କମୁାର ମିଶ ପି କଳୁମଣି ମିଶ JTV2318988
ପ ୁ /178-13244 52 21 904ଶୀମ  କମୁାର ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ JTV2319051
ୀ /178-13245 48 21 905ପତିମା ମିଶ ସା ଶୀମ  କମୁାର ମିଶ JTV2319069

ପ ୁ /180-13246 62 21 906ବିେନାଦିକ୍ଷୀ ଖଜୁୁର ପି େସଦ ଖଜୁୁର JTV2319267
ୀ /180-13247 60 21 907ତିେବଣୀ ଖଜୁୁର ସା ବିନଦିକ୍ଷୀ ଖଜୁୁର JTV2319275

ପ ୁ /181-13248 51 21 908ସଂଜୀବ କମୁାର ବିଶାସରାୟ ପି ଶୀଧର କମୁାର ବିଶାସରାୟ JTV2479483
ୀ /181-13249 26 21 909ସପନ୍ିତା ବିଶାସରାୟ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ବିଶାସରାୟ XWP0670356

ପ ୁ /181-13250 45 21 910ପତାପ କମୁାର ଦାସ ପି ଦଧିବାବନ ଦାସ JTV2479533
ପ ୁ /181-13251 68 21 911ସକୁା  କମୁାର ଗହଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଭାଗିରଥି ଗହଚାଯଯ୍ର୍ JTV2479657
ୀ /181-13252 58 21 912ବାସ ି ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସକୁା  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2479525

ପ ୁ /181-13253 32 21 913ରାେଜ  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସକୁା  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2512374
ପ ୁ /181-13254 55 21 914ନିମାଇ ଁଚରଣ େଜନା ପି ପରୁୁେଷା ମ େଜନା JTV2318707
ପ ୁ /181-13255 29 21 915ସାଫଲଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ େଜନା XWP0469403
ୀ /181-13256 27 21 916ସାଗତିକା େଜନା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ େଜନା XWP0469411

ପ ୁ /181-13257 52 21 917ବିଜୟ କମୁାର କର ପି ଚକଧର କର XWP0810028
ୀ /181-13258 54 21 918ସଷୁମା ମିଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର କର XWP0810010
ୀ /181-13259 49 21 919ଲତା ଳୀ ନାୟକ ସା ତପନ କମୁାର ନାୟକ XWP0729574

ପ ୁ /181-13260 49 21 920ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି େନତାନ  ନାୟକ XWP0729731
ପ ୁ /181-13261 61 21 921ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାସ ରାଏ ପି ଶୀଧର କମୁାର ବିଶାସ ରାଏ JTV2479699
ୀ /181-13262 48 21 922ନମିତା ବିଶାସ ରାଏ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ବିଶାସ ରାଏ JTV2479517
ପ ୁ /181-13263 36 21 923ଆଶଶି କମୁାର ବିଶାସ ରାଏ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାସ ରାଏ JTV2479541
ପ ୁ /181-13264 62 21 924ବିଶନାଥ ସାମଲ ପି ବଳରାମ ସାମଲ XWP0809996
ୀ /181-13265 54 21 925ଆରତୀ ସାମଲ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ େଜନା JTV2720811
ପ ୁ /181-13266 43 21 926ସବୁାଷ ଚ  ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ JTV2720803
ପ ୁ /182-13267 60 21 927ପଫଲୁ ଚ  ବାରିକ ପି ଦିନବ ୁ ବାରିକ JTV2318566
ୀ /182-13268 52 21 928ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ପଫଲୁ ଚ  ବାରିକ JTV2319390
ପ ୁ /182-13269 32 21 929ନଳିନି କା  ବାରିକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ବାରିକ JTV2479491
ପ ୁ /183-13270 44 21 930ବିେବକାନ  ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ JTV1679729
ୀ /184-13271 56 21 931ପ ୁ ଲତା ନ ସା ବିବିକାନ  ନ JTV1612555
ପ ୁ /184-13272 30 21 932କା ି ସରୂପ ନ ପି ବିେବକା ନ  ନ XWP0590885
ୀ /185-13273 73 21 933ଶୀମତୀ ତୀପାଠୀ ସା କ ରୁୀଚରଣ ତୀପାଠୀ JTV1612647
ପ ୁ /185-13274 47 21 934ମେନାର ନ ତିପାଠୀ ପି କ ରୁୀଚରଣ ତିପାଠୀ JTV1612688
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ପ ୁ /185-13275 47 21 935ଚି ରଂଜନ ତୀପାଠୀ ପି କ ରୁୀଚରଣ ତୀପାଠୀ JTV1612654
ପ ୁ /185-13276 45 21 936ହୃଦୟରଂଜନ ତିପାଠୀ ପି କ ରୁୀଚରଣ ତିପାଠୀ JTV1612670
ୀ /185-13277 45 21 937ରତନ୍ମାଳା ତିପାଠୀ ସା ମେନାର ନ ତିପାଠୀ XWP0810036

ପ ୁ /185-13278 75 21 938କ ରୁୀ ଚରଣ ତୀପାଠୀ ପି ର ାଧର ତୀପାଠୀ JTV1612639
ୀ /185-13279 48 21 939ନିଳିମା ତିପାଠୀ ସା ଚି ର ନ ତିପାଠୀ JTV1612662

ପ ୁ /186-13280 67 21 940ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ ପି ବାଳି ନାୟକ XWP0810077
ୀ /186-13281 64 21 941ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ XWP0859397

ପ ୁ /186-13282 59 21 942ଭା ର ଚ  ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ JTV1612605
ପ ୁ /186-13283 36 21 943ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ XWP0810069
ୀ /186-13284 32 21 944ଇପସିତା ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ XWP0810051
ୀ /186-13285 55 21 945ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପତି ସା ପକାଶ ଚ  ପତି XWP0210724
ୀ /186-13286 34 21 946କରିସା ପତି ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ପତି XWP0810044

ପ ୁ /186-13287 34 21 947େସୗମଯ୍ ର ନ ପତି ପି ପକାଶ ଚ  ପତି XWP0536375
ପ ୁ /186-13288 23 21 948ପଭାତ ର ନ ପତି ପି ପକାଶ ଚ  ପତି XWP0809830
ପ ୁ /186-13289 68 21 949ବଂଶୀଧର ପାତ ତ ୀ ପି ଖଲିପାତ ତ ୀ JTV1612621
ପ ୁ /187-13290 61 21 950ରମାଧର ଶମର୍ା ପି ବଦୀ ଶମର୍ା JTV1612761
ୀ /187-13291 54 21 951ସାବୀତୀ ଶମର୍ା ସା ରମାଧର ଶମର୍ା JTV1612753
ୀ /187-13292 29 21 952ନିତୁ କମୁାରି ଶମର୍ା ପି ରମାଧର ଶମର୍ା XWP0572362

ପ ୁ /187-13293 28 21 953ବିଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରମାଧର ଶମର୍ା XWP0468884
ୀ /188-13294 36 21 954ର କୁ୍ତା େବେହରା ସା ରଂଜିତ୍ େବେହରା JTV2479285

ପ ୁ /191-13295 71 21 955ଶବିଚରଣ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/316697
ୀ /191-13296 70 21 956ସ ୁ ିତା େବେହରା ସା ଶବି ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/316698
ୀ /191-13297 37 21 957ରୀଚା ପାେ ସା କମୁାର ଶଭୁାଶଷି XWP0590901

ପ ୁ /191-13298 39 21 958କମୁାର ଶଭୁାଶଷି ପି ଶବିଚରଣ େବେହରା JTV1855006
ପ ୁ /192-13299 71 21 959ବିପବର େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା XWP0348847
ୀ /192-13300 60 21 960େପମଲତା େବେହରା ସା ବିପବର େବେହରା XWP0348508
ୀ /192-13301 57 21 961ପଭାତି େବେହରା ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା XWP0348763

ପ ୁ /192-13302 55 21 962ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା XWP0348391
ପ ୁ /192-13303 38 21 963ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ବିପବର େବେହରା XWP0590703
ପ ୁ /192-13304 50 21 964ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା XWP0348409
ପ ୁ /192-13305 24 21 965ବିମଳ ମହାପାତ ପି ବାଉରୀବ ୁ ମହାପାତ XWP0809897
ପ ୁ /192-13306 38 21 966ସପନ୍ସରିତ ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି XWP0281295
ପ ୁ /192-13307 34 21 967ସୟଂ ସରିତ ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି XWP0281303
ପ ୁ /192-13308 60 21 968ବାଉରୀବ ୁ ମହାପାତ ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ XWP0348813
ପ ୁ /192-13309 33 21 969ବିକମ ମହାପାତ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ମହାପାତ XWP0348821
ପ ୁ /192-13310 54 21 970ନିର ନ ରାଉତରାୟ ପି େବଣ ୁର ନ ରାଉତରାୟ XWP0281360
ୀ /192-13311 50 21 971ସରୂପା ରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ନିର ନ ରାଉତରାୟ XWP0281352

ପ ୁ /192-13312 53 21 972ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0348441
ୀ /192-13313 53 21 973ବାସ ି ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0348458

ପ ୁ /192-13314 52 21 974ପଭାକର ତରାଇ ପି ଚ ମଣି ତରାଇ XWP0348482
ୀ /192-13315 48 21 975ମ ଲୁତା ତରାଇ ସା ପଭାକର ତରାଇ XWP0348490
ପ ୁ /192-13316 31 21 976ସାଗର ତରାଇ ପି ପଭାକର ତରାଇ XWP0348888
ପ ୁ /193-13317 61 21 977ଅମର େବେହରା ପି କ୍ଷମାନିଧି େବେହରା XWP0469221
ୀ /193-13318 51 21 978କମୁଦିୁନି େବେହରା ସା ଅମର େବେହରା XWP0469262
ୀ /193-13319 28 21 979ନିହାରିକା େବେହରା ପି ଅମର େବେହରା XWP0469254
ୀ /193-13320 63 21 980ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି XWP0469387

ପ ୁ /193-13321 41 21 981ସତିୃର ନ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି XWP0469379
ୀ /193-13322 40 21 982ବାଣୀଶୀ ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ନାୟକ XWP0468942

ପ ୁ /193-13323 39 21 983େଜଯ୍ାତିର ନ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ XWP0469304
ପ ୁ /193-13324 29 21 984ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ XWP0469007
ପ ୁ /194-13325 52 21 985ବୃ ାବନ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ XWP0809954
ୀ /194-13326 50 21 986ରୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ XWP0809988
ପ ୁ /209-13327 30 21 987ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP0670182
ପ ୁ /92113328 44 21 988ସତ୳ଜିତ୍ ପଲାଇ ପି କଶୁଧ୍ଵଜ ପଲାଇ XWP0925735
ପ ୁ /92113329 41 21 989ସତ୳ବ୍ତ ପଲାଇ ପି କଶୁଧ୍ଵଜ ପଲାଇ XWP0925818
ୀ /92113330 32 21 990କମଳିନୀ ପଲାଇ ସା ସତ୳ବତ ପଲାଇ XWP0925917
ୀ /92113331 31 21 991ଜିତା ରାଣୀ ପଲାଇ ସା ସତ୳ଜିତ ପଲାଇ XWP0925644
ୀ /999993332 55 21 992େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ବିଶ୍ଵାଳ ସା ରତିକା  ବିଶ୍ଵାଳ XWP0936948
ପ ୁ /999993333 71 21 993ବଳରାମ େସଠୀ ପି ନବୀନା େସଠୀ XWP0936922
ପ ୁ /13334 37 21 994ବଳରାମ େବେହରା ପି ଆଦିକ  େବେହରା JTV2437705
ୀ /13335 34 21 995ରଶତିା େବେହରା ପି ଆଦିକ  େବେହରା XWP0558551
ୀ /13336 36 21 996ଗରୁୁବାରି ଦାସ ମା େକାକିଳ ଦାସ XWP0730135
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ପ ୁ /23337 39 21 997ତଇଲାକଯ୍ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା JTV2452639
ୀ /23338 39 21 998ସ ଯ୍ାରାଣି େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା XWP0634022

ପ ୁ /23339 38 21 999େଚୖତନଯ୍ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା JTV2437721
ପ ୁ /23340 36 21 1000ମଦନ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା XWP0536433
ୀ /23341 36 21 1001ରୀନା ଦାସ ସା ଟୁକନୁା ଦାସ XWP0730127
ୀ /53342 46 21 1002ମେନାରମା େଜନା ସା ପକାଶ କମୁାର େଜନା XWP0432609

ପ ୁ /63343 43 21 1003କିେଶାର ଚ  େଜନା ପି କା ିର୍କ ଚ  େଜନା JTV2320836
ୀ /73344 36 21 1004ଅମିତ ନ ସା ପାରଦଶର୍ୀ େଜନା XWP0281386

ପ ୁ /83345 53 21 1005ପବିତ େମାହନ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା XWP0010736
ପ ୁ /83346 38 21 1006ପାରଦଶ ିର୍ େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା XWP0281410
ୀ /83347 49 21 1007ନମିତା ପ ନାୟକ ସା ପବିତ େମାହନ େଜନା OR/06/043/392593
ୀ /93348 36 21 1008ବିଳାସିନି ଦଳାଇ ସା େହମ  କମୁାର ଦଳାଇ XWP0011064
ୀ /103349 51 21 1009ପତିମା େଭାଳ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବ ିଆ XWP0281402
ୀ /113350 32 21 1010ସମିୁତା େଜନା ସା ସମୁ  କମୁାର େଜନା XWP0469460
ୀ /123351 33 21 1011ଶୀମତୀ ସମିୁତା େଜନା ସା ପଶନନ୍  କମୁାର େଜନା XWP0730150

ପ ୁ /123352 30 21 1012େହମ  କମୁାର େଜନା ପି ସକୁେଦବ େଜନା XWP0591206
ପ ୁ /123353 27 21 1013ଧେର  େଜନା ପି କି୍ଷେରାଦ େଜନା XWP0573170
ପ ୁ /123354 26 21 1014ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ କା  େଜନା XWP0591248
ପ ୁ /123355 24 21 1015ସେୁରଶ କମୁାର େଜନା ପି ସଯୁ଼ଯ୍ର୍ କା  େଜନା XWP0730093
ୀ /133356 31 21 1016େଲାରା େଜନା ପି ନ  କିେଶାର େଜନା XWP0573204
ୀ /133357 28 21 1017ଇରାବତୀ େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା XWP0573196

ପ ୁ /133358 28 21 1018ରାେକଶ େଜନା ପି ଯଧିୁ ିର େଜନା XWP0469445
ୀ /133359 24 21 1019ସନୁୀତା େଜନା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା XWP1059039

ପ ୁ /143360 31 21 1020େଦେବ  େଜନା ପି ଜଗବ ୁ େଜନା XWP0469452
ୀ /143361 30 21 1021ନିେବଦିତା େଜନା ସା ଜିେତ  କମୁାର େଜନା XWP0730069

ପ ୁ /153362 34 21 1022ରଶି ରଂଜନ େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା JTV2505014
ପ ୁ /153363 26 21 1023େବୖକୁ  ନାଥ େଜନା ପି ବାବୁଲି େଜନା XWP0591081
ୀ /163364 30 21 1024ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଭୂୟଁା ସା ଚି ରଂଜନ ଭୂୟଁା XWP0469429
ୀ /163365 39 21 1025ବବିତା େଜନା ସା ମଧସୁଦୂନ େଜନା XWP0591263

ପ ୁ /173366 23 21 1026େପମାନ  େବେହରା - ମମତା େବେହରା XWP0968313
ପ ୁ /173367 29 21 1027ଆସିସ ର ନ େଜନା ପି ଧୁବ ଚରଣ େଜନା XWP0591156
ୀ /173368 24 21 1028ଶମିର୍ଳା େଜନା ପି େଦବାଶଷି େଜନା XWP0863258

ପ ୁ /203369 23 21 1029ମତୃଯ୍ଞୁୟ େବେହରା - ମାଗଣୂୀ େବେହରା XWP0968305
ପ ୁ /213370 51 21 1030ବଲଭ କମୁାର େଜନା ପି ପଠାଣୀ େଜନା XWP0994632
ପ ୁ /213371 51 21 1031ବାମେଦବ େଜନା ପି ପଠାନୀ େଜନା XWP1103852
ପ ୁ /213372 26 21 1032ସତିୃ ରଂଜନ େଜନା ପି ବାମେଦବ େଜନା XWP0591123
ୀ /213373 19 21 1033ମଧସିୁତା େଜନା ପି ବାମେଦବ େଜନା XWP1103787

ପ ୁ /223374 26 21 1034ବିଶଜିତ େଜନା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା XWP0730085
ପ ୁ /233375 82 21 1035ଗଗନ ଚଂଦ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା XWP0994640
ୀ /233376 35 21 1036ମିତାରାଣୀ େଜନା ସା ପଦୀପ େଜନା XWP0654913
ୀ /253377 36 21 1037କନିୁ େଜନା ସା ଚି  ର ନ େଜନା XWP0591271
ୀ /263378 23 21 1038ପଲଵୀ େଜନା ପି ପଦଯ୍ମନ୍ କମୁାର େଜନା XWP1013663
ୀ /263379 22 21 1039ଅେନଶା େଜନା ପି ପବିତ େମାହନ େଜନା XWP1013655
ୀ /283380 31 21 1040ମେହଶତା େଜନା ସା ମେନାର ନ େଜନା XWP0010785

ପ ୁ /303381 27 21 1041ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ଟୁଟୁଲା େଜନା XWP0591040
ୀ /313382 35 21 1042ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ବିକାଶ ଚ  େଜନା XWP0670489

ପ ୁ /343383 30 21 1043ରାେକଶ ର ନ େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା XWP0591313
ପ ୁ /353384 24 21 1044ପଭାତ କମୁାର େଜନା ପି ପା ବ େଜନା XWP0730077
ପ ୁ /363385 56 21 1045ଅମଲୂଯ୍ ବାରିକ ପି ବଜ ସ ୁ ର ବାରିକ OR/06/043/392173
ୀ /363386 25 21 1046ସଚିୁତା ବାରିକ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ବାରିକ XWP0670596
ୀ /393387 33 21 1047ପେମାଦିନୀ ମହାପାତ ସା ରମାକା  ମହାପାତ XWP0591255
ପ ୁ /443388 51 21 1048କରିମ ସା ପି ଅ ଲୁ ସା XWP0641134
ୀ /533389 29 21 1049ସେୁଲଖା ରାଉତ ପି ସେରାଜ ପଧାନ XWP1170083
ୀ /553390 31 21 1050ରୁକ୍ସାନା ବିବି ସା ଅଜୁ ସା XWP0652396
ୀ /573391 39 21 1051ରାନି ବିବି ସା ରହମତ୍ େହାସନ XWP0730101
ୀ /583392 37 21 1052େମୗସମୂୀ େସଠୀ ସା ବୀେରନ କମୁାର େସଠୀ XWP0936906
ୀ /673393 33 21 1053ଅନୀତା ଦଳାଇ ସା ଦୀପକ ଦଳାଇ XWP0810309
ପ ୁ /683394 30 21 1054ସାଗତ େସୗରଵ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ XWP1103738
ୀ /753395 29 21 1055ସିତାରାଣୀ ଦଳାଇ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0730044
ୀ /833396 41 21 1056ଦି ି ଦଳାଇ ସା ଲିଟୁ ଦଳାଇ XWP0730143
ୀ /843397 35 21 1057ସାଗତିକା ସାହୁ ସା ଚିନୟ ପୁ ୀ XWP1059047
ୀ /863398 41 21 1058େରାଜାଲିନ ଦଳାଇ ସା ଚି  ର ନ ଦଳାଇ XWP0810226
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ୀ /903399 30 21 1059େମୗସମୁୀ ମହା ି ସା ଯ଼ଧିୁ ିର ମହା ି XWP0730119
ୀ /963400 23 21 1060ସଚିୁତା ଭୁୟଁା ପି ଶବି ଭୁୟଁା XWP0810150
ୀ /973401 23 21 1061ସସିତା ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ XWP0863266
ୀ /993402 62 21 1062ସା ିପଭା ମହା ୀ ସା ଅ ଯର୍ାମୀ ମିଶ XWP1103803
ୀ /1023403 31 21 1063ମାନସିନୀ େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0968263

ପ ୁ /1023404 24 21 1064ସତଯ୍ପିୟ ଦଳାଇ ପି କା ିର୍କ ଚ  ଦଳାଇ XWP0730051
ୀ /2313405 34 21 1065ଶମିର୍ ା େବେହରା ସା ଦି ିରାଜ ପଟନାୟକ XWP1083484

ପ ୁ /L/3-163406 23 21 1066ସନିୁଲ୍ ଦଳାଇ ପି ସଧିୁର ଚରଣ ଦଳାଇ XWP0863225
ୀ /9993407 33 21 1067େଦଜିନା େବେହରା ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର ସିଂହ XWP1103894
ୀ /1242/15993408 23 21 1068େମାନାଲୀନ େମାନାଲିସା ପି ଦୟାନିଧି େଗାଛୀ େଗାଛୀ XWP1113547

ପ ୁ /2027/88603409 32 21 1069ଦିଗମର େବହୁରିଆ ପି ବଳରାମ େବହୁରିଆ XWP1113588
ୀ /513410 33 21 1070ନଜମା େବଗମ ପି ଅସରଫ ସା XWP1214667
ୀ /513411 33 21 1071ସଲମା ପରୱିନ ସା ମନୁା ଖାନ XWP1214675
ୀ /513412 31 21 1072ନଗମା େବଗମ ପି ଅସରଫ ସା XWP1214683

ପ ୁ /593413 22 21 1073ଅନିଲ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି େଗାବି  ଭୂୟଁା XWP1214691
ୀ /813414 31 21 1074ସିନୁ ଦଲାଇ ସା ସେ ାଷ ଦଲାଇ XWP1214725

ପ ୁ /543415 19 21 1075ସାହିଲ ସା ପି ମରୂସିହ ସା XWP1214766
ୀ /MAHAVIR 3416 48 21 1076ଚପଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପ ାନନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP1238393
ୀ /RAMNAGAR3417 18 21 1077ଶଭୁଦିକା େବେହରା ପି ଶକୁେଦବ େବେହରା XWP1256692

ପ ୁ /MAHAVIR 3418 50 21 1078ପ ାନନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP1259886
ୀ /MAHAVIR 3419 21 21 1079ଭାଵନା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପ ାନନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP1259894

ପ ୁ /MAHAVIR 3420 18 21 1080େବୖଭବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପ ାନନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP1259902
ୀ /NAYAHAT3421 25 21 1081ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଶଂକର ଦାସ XWP1259944
ୀ /813422 18 21 1082ପିୟା  ପାୟଲ ଦଳାଇ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦଳାଇ XWP1271071
ୀ /393423 27 21 1083ରାେମଶରୀ ଦାସ ପି ସେ ାଷ ମହା ି XWP1271089
ୀ /793424 32 21 1084ସୀତା ଦଳାଇ ସା ବିଶନାଥ ଦଳାଇ XWP1271105
ୀ /263425 22 21 1085ପଲିଶୀ େଜନା ପି ପଦ୍ଯମୁନ୍ କମୁାର େଜନା XWP1271121
ୀ /583426 24 21 1086ଦୀ ି ଦୀପା ଳି େଲ ା ସା ଲି ରାଜ ଦଳାଇ XWP1271170
ୀ /723427 18 21 1087ମଧଲିୁକା ଦଳାଇ ପି ନବକିେଶାର ଦଳାଇ XWP1271196
ୀ /723428 20 21 1088େସୗମଯ୍ା ଦଳାଇ ସା ସନୁାକର ଦଳାଇ XWP1271212

ପ ୁ /873429 18 21 1089ଗୀରିରାଜ ଦଳାଇ ପି ଭରତ କମୁାର ଦଳାଇ XWP1271220
ପ ୁ /383430 26 21 1090ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି XWP1271238
ୀ /803431 24 21 1091ଇତିଶୀ ଦଳାଇ ପି ପ  ୁଦଳାଇ XWP1271253
ୀ /883432 29 21 1092ସୀମା ଦଳାଇ ସା ସ ୟ ଦଳାଇ XWP1271352
ୀ /153433 29 21 1093ମଧସିୁତା େଜନା ସା ରଶରି ନ େଜନା XWP1271675
ୀ /833434 19 21 1094ବିକି ଦଳାଇ ପି ବିଶ ର ନ ଦଳାଇ XWP1271683
ୀ /973435 19 21 1095ମାନିନୀ ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ XWP1271741

ପ ୁ /3436 35 20 1ପଣୂର୍ାନ  େବେହରା ପି ବିରଂଚି େବେହରା JTV2720787
ୀ /3437 33 20 2ମାନସିନୀ ସରଂଗୀ ସା େକୗ ଭୁ ଏମ ଵେ XWP0967117
ୀ /.3438 29 20 3ସନ୍ି ା ସାମଦିୁକା େବେହରା ପି ଧରଣୀ ଧର େବେହରା XWP0648162
ୀ /.3439 37 20 4ଗିରିଜା ଦାଶ ପି ରବି  ନାଥ ଦାଶ XWP0642413
ପ ୁ /KACHARA3440 45 20 5କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା JTV2318590
ୀ /13441 32 20 6ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା XWP0880120
ୀ /13442 52 20 7େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ନେର  କମୁାର ମଲିକ OR/06/043/390759
ୀ /13443 33 20 8ସଶୁୀ ମନୁ୍ମନୁ୍ ମଲିକ ପି ନେର  କମୁାର ମଲିକ JTV2479442
ୀ /13444 58 20 9ଗୀତା ଳି ରାଉତା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତା JTV2320398

ପ ୁ /13445 39 20 10ସଜୁାତା ରାଉତା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତା JTV2319648
ପ ୁ /13446 42 20 11ଶୀକା  ରାଉତରାୟ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତରାୟ JTV2720894
ପ ୁ /023447 26 20 12ଅନିଲ ନାୟକ ମା ସମିୁତା ନାୟକ XWP1014273
ୀ /023448 23 20 13ମମତା ନାୟକ ସା ଜେସାବଂତ ନାୟକ XWP1014570
ୀ /023449 23 20 14ମାମିନା ନାୟକ ସା ଜେସାବ  ନାୟକ XWP1104249
ୀ /23450 48 20 15ସଶୁା  େବେହରା ସା େଗୗରା  େବେହରା OR/06/043/390761
ୀ /23451 78 20 16କମଳା ନାୟକ - ଦାେମାଦର ନାୟକ OR/06/043/390009
ୀ /23452 57 20 17ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ OR/06/043/390004
ପ ୁ /23453 54 20 18ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ OR/06/043/390005
ୀ /23454 46 20 19ସମିୁତା ନାୟକ ସା ଗଦାଧର ନାୟକ OR/06/043/390008
ୀ /23455 45 20 20ମ  ୁନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ JTV2319465
ପ ୁ /23456 42 20 21ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ JTV2319226
ୀ /23457 41 20 22ରିନା ନାୟକ ସା ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ XWP0348524
ପ ୁ /23458 38 20 23ରଜିତ୍ ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ JTV2319382
ପ ୁ /23459 36 20 24ସଶୁା କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ JTV2720928
ପ ୁ /23460 33 20 25ଯେଶାବ  ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ XWP0281246
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ୀ /23461 28 20 26ଯେଶାଧାରା ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ XWP0281253
ୀ /23462 46 20 27ସସୀତା ସାଇଁ ସା କୃ  ଚଂଦ ସାଇଁ XWP1014539
ୀ /23463 20 20 28ପଦାଳୟା ତିପାଠୀ ପି ଚି ରଂଜନ ତିପାଠୀ XWP1068329

ପ ୁ /033464 42 20 29ଦୁସାସନ େଭାଇ ମା ସଖୀ େଭାଇ XWP0994590
ୀ /33465 55 20 30ଶକିନା େଭାଇ ସା ବୁେ ଶର େଭାଇ JTV2310225
ୀ /33466 45 20 31ପ ୁ ଲତା େଭାଇ ପି ନିେଧଶର େଭାଇ OR/06/043/390017

ପ ୁ /33467 41 20 32ସିେ ଶର େଭାଇ ପି ଅେଲଖ େଭାଇ OR/06/043/390018
ୀ /33468 40 20 33ଶ ା ଳୀ େଭାଇ ପି ସିେ ଶର େଭାଇ JTV2310159

ପ ୁ /33469 40 20 34ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଭାଇ ପି ବୁେ ଶର େଭାଇ JTV2479616
ୀ /043470 30 20 35ମମତା ଦାସ ସା େହମ  କମୁାର ଦାସ XWP0721423

ପ ୁ /43471 75 20 36ମେହ  ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/390022
ୀ /43472 56 20 37ହାରାମଣି ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ OR/06/043/390023

ପ ୁ /43473 47 20 38ସେୁର  ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/390024
ପ ୁ /43474 45 20 39ହୁେର  ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/390026
ୀ /43475 40 20 40ମମତା ଦସ ସା ହୁେର  ଦାସ XWP0468900
ୀ /43476 39 20 41ଦୁଗର୍ା ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ XWP0469056

ପ ୁ /43477 35 20 42େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ XWP0469270
ପ ୁ /43478 31 20 43ପଶା  ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ XWP0469064
ପ ୁ /43479 29 20 44ସେରାଜ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ XWP0469049
ୀ /43480 28 20 45ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ XWP0468819

ପ ୁ /43481 57 20 46ସାଗର କମୁାର ରାଉତ ପି ଜଳଧର ରାଉତ JTV2479624
ୀ /43482 49 20 47ସରିତା ରାଉତ ସା ସାଗର ରାଉତ JTV2479376

ପ ୁ /43483 25 20 48ଶକି୍ତ ସାଗର ମା ସରିତା ରାଉତ XWP0729830
ୀ /53484 47 20 49ଉମିର୍ଳା େଭାଇ ସା େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/390035
ୀ /53485 65 20 50େକଳୁବାଳା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/390030

ପ ୁ /53486 52 20 51ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ନେରା ମ ଦାସ OR/06/043/390029
ପ ୁ /53487 50 20 52ନିର ନ ଦାସ ପି ନେରା ମ ଦାସ OR/06/043/390031
ୀ /53488 41 20 53ଜୟ ି ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ OR/06/043/390763

ପ ୁ /N.H. 53489 23 20 54ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୂର  େବେହରା XWP1004191
ପ ୁ /N.H.53490 57 20 55ପହଲାଦ େବେହରା ପି ପଠାନୀ େବେହରା XWP1004399
ପ ୁ /N.H.53491 49 20 56ହୃସୀେକଶ େବେହରା ପି ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP1004316
ୀ /N.H.53492 32 20 57େସାନାଲୀ େବେହରା ସା ସଶୁୀର େବେହରା XWP1004241
ୀ /N.H.53493 31 20 58େସାନାଲୀ େବେହରା ସା ସଦାନ  େବେହରା XWP1004258

ପ ୁ /N.H.53494 22 20 59ର ୀତ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP1004217
ପ ୁ /N.H.53495 21 20 60ସଂେତାଷ େବେହରା ପି ଧୁବ େବେହରା XWP1004431
ପ ୁ /N.H.53496 21 20 61ସେ ାଷ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା XWP1004290
ୀ /N.H.53497 21 20 62ସାଗତିକା େବେହରା ପି େଗୗରାଂଗ େବେହରା XWP1004498

ପ ୁ /N.H.53498 21 20 63ସଂଗାମ େବେହରା ପି େଗୗରାଂଗ େବେହରା XWP1004472
ୀ /N.H.53499 31 20 64େଜଯ୍ାତିମୟ ମହା ି ସା ସତୃୀ ର ନ ମହା ି XWP1004274

ପ ୁ /63500 31 20 65ବଳରାମ େଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ XWP0633933
ପ ୁ /73501 47 20 66େଗାେଲଖ େଭାଇ ପି ଗରୁୁବାରୀ େଭାଇ OR/06/043/390036
ୀ /73502 24 20 67ସଂଗୀତା ପରିଡ଼ା ସା ପଶା  କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP1177567

ପ ୁ /83503 73 20 68ନେର  େଭାଇ ପି ପରୁ ମ େଭାଇ OR/06/043/390044
ୀ /83504 63 20 69େହମଲତା େଭାଇ ସା ନେର  େଭାଇ OR/06/043/390045

ପ ୁ /83505 57 20 70ମେହ  େଭାଇ ପି ପାଣ ୁେଭାଇ OR/06/043/390041
ପ ୁ /83506 43 20 71ଜଗବ ୁ େଭାଇ ପି ନେର  େଭାଇ OR/06/043/390764
ୀ /83507 40 20 72େଜଯ୍ା ନ୍ା େଭାଇ ସା ଜଗବ ୁ େଭାଇ JTV2319598

ପ ୁ /83508 37 20 73ନିରାକାର େଭାଇ ପି ମେହ ନାଥ େଭାଇ XWP0281345
ୀ /83509 34 20 74ଜାନକି େଭାଇ ସା ନିରାକାର େଭାଇ XWP0281337
ୀ /83510 72 20 75ସଖି ମଳିକ - ରାମଚ  ମଳିକ OR/06/043/390049
ୀ /83511 42 20 76ଅଂଜନା ମଳିକ ସା ରଂଜନ ମଳିକ OR/06/043/390050
ପ ୁ /93512 30 20 77ସେ ାଷ ମଲିକ ପି ଝେର  ମଲିକ XWP0633925
ପ ୁ /103513 59 20 78ଝେର  ମଳିକ ପି ନୃସିଂହ ମଳିକ OR/06/043/390053
ୀ /103514 54 20 79ଅହଲଯ୍ା ମଳିକ ସା ଝେରଂଦ ମଳିକ OR/06/043/390054
ପ ୁ /103515 50 20 80ଟିକମ ମଳିକ ପି ନୃସିଂହ ମଳିକ OR/06/043/390055
ୀ /103516 48 20 81ସଂଯକୁ୍ତା ମଳିକ ସା ଟିକମ ମଳିକ OR/06/043/390056
ପ ୁ /103517 31 20 82ସଚିତ ମଲିକ ପି ଟିକମ ମଲିକ XWP0281261
ୀ /123518 37 20 83ନୟନା ମଳିକ ସା ଶୀଧର ମଳିକ JTV2479343
ପ ୁ /123519 70 20 84ଗରୁୁ ଚରଣ ମଲିକ ପି ପାଣ ୁମଲିକ OR/06/043/390060
ପ ୁ /123520 39 20 85ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ ପି ଗରୁୁଚରଣ ମଲିକ JTV2721082
ୀ /123521 29 20 86ସେରାଜିନୀ ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷିଧର ମଲିକ XWP0469197
ୀ /123522 66 20 87ଶା ିଲତା ମଲିକ ସା ଗରୁୁଚରଣ ମଲିକ OR/06/043/390061
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ପ ୁ /123523 38 20 88ଶୀଧର ମଲିକ ପି ଗରୁୁଚରଣ ମଲିକ JTV2720936
ୀ /123524 56 20 89ମ ାକିନୀ ତିପାଠୀ ସା ମେନାର ନ ରଥ XWP0468983

ପ ୁ /133525 45 20 90ଅଚୁତାନ  ମଳିକ ପି େଗାଲକ ମଳିକ OR/06/043/390066
ୀ /133526 45 20 91ସସିତା ମଲିକ ସା ଅଛୁତାନ  ମଳିକ XWP0348342
ୀ /143527 45 20 92େଶାଭାରାଣି ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ OR/06/043/390075

ପ ୁ /143528 46 20 93ଦିଲୀପ ମହା ି ପି ଭାଗବତ ମହା ି OR/06/043/390069
ୀ /143529 45 20 94ମମତା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ ମହା ି OR/06/043/390070

ପ ୁ /143530 26 20 95ରାେକଶ ମହା ି ପି ଦିଲୀପ ମହା ି XWP0879601
ୀ /153531 42 20 96ହରପିୟା ବିଶାଳ ସା ବଜବ ୁ ଦାସ XWP0348805
ୀ /153532 69 20 97ପମିଳା ଦାସ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ OR/06/043/390073

ପ ୁ /153533 50 20 98ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ XWP0348904
ୀ /153534 48 20 99ଗାୟତୀ ଦାସ ସା ସକୁା  କମୁାର ଦାସ JTV2320075

ପ ୁ /153535 46 20 100ବଜବ ୁ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ OR/06/043/390076
ୀ /153536 32 20 101ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ପି େମଘା ନାୟକ XWP0432476
ୀ /153537 32 20 102େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ସା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ XWP1104140

ପ ୁ /153538 69 20 103ବିରବର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ JTV1679638
ପ ୁ /163539 61 20 104ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା ପି ମଷିୂ େବେହରା JTV2720829
ୀ /163540 49 20 105ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅନ୍ତଯଯ୍ାମୀ େବେହରା OR/06/043/390083

ପ ୁ /163541 33 20 106ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା JTV2479293
ୀ /163542 30 20 107ସଜୁାତା େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି େବେହରା XWP0328617

ପ ୁ /173543 80 20 108ପଠାଣି େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/390084
ୀ /173544 54 20 109େଖାଲଣା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା XWP0994608
ୀ /173545 47 20 110ମମତା େବେହରା ସା ପହାଦ େବେହରା JTV2319473

ପ ୁ /173546 30 20 111ଦୁଷ  େବେହରା ପି ପଫଲୁ ଚ  େବେହରା XWP0328682
ପ ୁ /173547 29 20 112ତାପସ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା XWP0590570
ୀ /173548 27 20 113ଲିପିକା େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା XWP0590943
ୀ /173549 26 20 114ଦିପୀକା େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା XWP0590646

ପ ୁ /183550 42 20 115ସଂଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଝେର  େସଠୀ XWP0536391
ୀ /183551 38 20 116େଶୖଳବାଳା େସଠୀ ସା ସ ୟ କମୁାର େସଠୀ XWP0468868

ପ ୁ /183552 68 20 117ଝରୀ େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ OR/06/043/390089
ୀ /183553 65 20 118ରମା େସଠୀ ସା ଝରୀ େସଠୀ JTV2342509

ପ ୁ /193554 56 20 119େବୖ ବ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା JTV2319812
ପ ୁ /193555 50 20 120ମେହ  େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/390095
ୀ /193556 47 20 121ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା OR/06/043/390314
ୀ /193557 38 20 122ସେରାଜିନୀ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା JTV2319929
ୀ /193558 35 20 123ସହୁାସିନୀ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା XWP0432567

ପ ୁ /193559 30 20 124ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା XWP0328674
ୀ /193560 27 20 125ରିନା େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା XWP0590935
ୀ /193561 22 20 126ମମତା େବେହରା ପି େବୖ ବ େବେହରା XWP0994343
ୀ /193562 22 20 127ସୀମା େବେହରା ପି ମେହ  ଭଏରା XWP0969170
ୀ /193563 65 20 128ବୀଣା େଦଈ ସା ବାବାଜି େବେହରା OR/06/043/390092
ପ ୁ /193564 57 20 129ରମାକା  ସାମଲ ପି େବଣଧୁର ସାମଲ XWP0670315
ୀ /193565 47 20 130ଉମିର୍ଳା ସାମଲ ସା ରମାକା  ସାମଲ XWP0670307
ୀ /193566 46 20 131ଗଡୁୁ େସଠୀ ସା ପାପାରାଓ େସଠୀ XWP0809962

ପ ୁ /193567 42 20 132ପାପାରାଓ େସଠୀ ପି ପିତାମର େସଠୀ XWP0809970
ୀ /193568 26 20 133ସନିୁତା େସଠୀ ପି ପାପାରାଓ େସଠୀ XWP0670174

ପ ୁ /193569 38 20 134ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଝରୀ େସଠୀ JTV2319374
ପ ୁ /203570 57 20 135ମାଗଣିୁ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/390096
ୀ /203571 50 20 136ମାମିନା େବେହରା ସା ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/043/390097
ପ ୁ /203572 49 20 137ଦିଗାମର େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା XWP0009993
ୀ /203573 45 20 138ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଦିଗାମର େବେହରା JTV2318624
ପ ୁ /203574 26 20 139ଜ୍ଞାେନଂଦ େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା XWP0879635
ୀ /213575 63 20 140ଲବ ଲତା େଜନା ସା ଶବିରାମ େଜନା JTV2320190
ପ ୁ /213576 34 20 141ବାବୁଲି ଓଝା ପି ମାଧବ ଓଝା JTV2479608
ୀ /213577 70 20 142ତାରାମଣି ସାହୁ ସା େଗାପାଳ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/390101
ୀ /213578 45 20 143ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ JTV2319085
ୀ /213579 47 20 144ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା େଗୗତମ ସାହୁ JTV2320182
ପ ୁ /213580 45 20 145େଗୗତମ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/390100
ୀ /223581 29 20 146ସବିତା ରାନୀ ପଧାନ ସା ସଂେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ XWP1146299
ୀ /223582 35 20 147ଶମିର୍ ା ସାହୁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ XWP0468918
ପ ୁ /223583 67 20 148ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି େଭାଳାନାଥ ସାହୁ XWP0779587
ୀ /223584 63 20 149ଲତିକା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/043/390108
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ପ ୁ /223585 45 20 150ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ JTV2320018
ପ ୁ /223586 39 20 151ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ JTV2319770
ପ ୁ /223587 36 20 152ବିକାସ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP0210625
ପ ୁ /233588 75 20 153ବୀରବର େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/043/390111
ପ ୁ /233589 65 20 154େଦେବ ନାଥ େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/043/390115
ପ ୁ /233590 61 20 155ଧୀେର  େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା XWP1273390
ୀ /233591 54 20 156ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଧିେର  େବେହରା OR/06/043/390118

ପ ୁ /233592 50 20 157ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବୀରବର େବେହରା OR/06/043/390114
ୀ /233593 44 20 158ଜୟ ି େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV2320026
ୀ /233594 44 20 159ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା OR/06/043/390119

ପ ୁ /233595 43 20 160ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବୀରବର େବେହରା XWP0779595
ପ ୁ /233596 42 20 161ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ  ନାଥ େବେହରା XWP0348730
ପ ୁ /233597 38 20 162ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଧୀେର  େବେହରା XWP0556043
ୀ /233598 32 20 163େବବିନା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା XWP0348706

ପ ୁ /233599 30 20 164ପ ଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା XWP0348714
ପ ୁ /233600 21 20 165ଅମର ପସାଦ େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP1014224
ପ ୁ /233601 19 20 166ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା XWP1104223
ୀ /233602 112 20 167ସରସତୀ ଦାଶ - ରାଧାନାଥ ଦାଶ OR/06/043/390106
ୀ /233603 58 20 168ପଭାସିନୀ ଦାଶ ସା ଶରତ ଦାଶ OR/06/043/390107
ୀ /233604 60 20 169ବିଳାସ ମ ରୀ େଦଈ ସା େଦେବ  େବେହରା OR/06/043/390116

ପ ୁ /233605 44 20 170ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା ପି େଦେବ  ନାଥ େଜନା JTV2318558
ପ ୁ /233606 54 20 171ପଫଲୁ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା OR/06/043/390113
ୀ /233607 54 20 172କିେଶାରୀ ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2319101

ପ ୁ /233608 39 20 173କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV2320117
ପ ୁ /233609 65 20 174ଏକଦଶୀ ପଧାନ - ଏକଦଶୀ ପଧାନ XWP0920298
ୀ /233610 56 20 175ଶକୁ ଳା ପଧାନ ସା ଏକାଦଶୀ ପଧାନ XWP0920124
ୀ /233611 34 20 176ସଚିୁତା ପଧାନ ପି ଏକଦଶୀ ପଧାନ XWP0920249

ପ ୁ /233612 31 20 177ମାନସ କମୁାର ପଧାନ ପି ଏକଦଶୀ ପଧାନ XWP0920165
ୀ /243613 30 20 178ରୀତା ଳୀ େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା XWP0572396

ପ ୁ /253614 52 20 179େକଦାରନାଥ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/043/390127
ୀ /253615 46 20 180ସଶୁା ୀ େବେହରା ସା େଗୗରା  େବେହରା JTV2318608
ୀ /253616 46 20 181ଶଶିଲତା େବେହରା ସା େକଦାରନାଥ େବେହରା OR/06/043/390128
ୀ /253617 29 20 182ସତିୃେରଖା େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା XWP0572388
ୀ /253618 27 20 183କନୁମନୁ େବେହରା ପି େକଦାର ନାଥ େବେହରା XWP0572370

ପ ୁ /253619 58 20 184େଗାବି  ଚ  େଲ ା ପି କୃ  ଚ  େଲ ା JTV2720712
ୀ /253620 50 20 185ମମତା େଲ ା ସା େଗାବି  ଚ  େଲ ା JTV2720720

ପ ୁ /253621 26 20 186କୃ କପୃା ପଧାନ ପି ସତଯ୍ବତ ପଧାନ XWP0879726
ପ ୁ /263622 76 20 187ଶବି େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା XWP0779603
ପ ୁ /263623 44 20 188ଶରତ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା OR/06/043/390134
ପ ୁ /263624 42 20 189ଭରତ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା JTV2318665
ୀ /263625 42 20 190ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଭାରତ େବେହରା XWP1014703
ୀ /263626 41 20 191ସନୁ ା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା JTV2318541

ପ ୁ /263627 36 20 192ଆ ର୍ତାଣ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା JTV2720738
ୀ /263628 31 20 193ପତିମା େବେହରା ସା ଆ ର୍ାରାଣ େବେହରା XWP1014695

ପ ୁ /273629 80 20 194ଗ ବର୍  େବେହରା ପି ହାଡୁ େବେହରା OR/06/043/390130
ୀ /273630 49 20 195େଜମାମଣୀ େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/06/043/390766

ପ ୁ /273631 45 20 196ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/390131
ପ ୁ /273632 44 20 197ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା XWP0779611
ପ ୁ /273633 44 20 198ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା XWP1014315
ୀ /273634 40 20 199ମିଲି େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା XWP0590919
ପ ୁ /273635 38 20 200ଅଜୟ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା JTV2721025
ୀ /273636 31 20 201ମମତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା XWP0572404
ପ ୁ /283637 60 20 202ଜଳ ର େବେହରା ପି ଶ  ୁେବେହରା OR/06/043/390136
ପ ୁ /283638 56 20 203ନବକିେଶାର େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/390142
ପ ୁ /283639 44 20 204ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା XWP0328625
ୀ /283640 40 20 205ମମତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା XWP0281287
ପ ୁ /283641 36 20 206ଜିେତନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଳ ର େବେହରା XWP0556027
ୀ /283642 36 20 207ମାନିନୀ େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା JTV2721199
ୀ /283643 35 20 208ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା XWP0281329
ପ ୁ /283644 28 20 209ର ିତା େବେହରା ପି ଜଳ ର େବେହରା XWP0879619
ପ ୁ /283645 27 20 210ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଳ ର େବେହରା XWP0572412
ୀ /283646 48 20 211ଶା ିଲତା େଦଈ ସା ଜଳ ର େବେହରା XWP0779629
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ୀ /293647 82 20 212େହମଲତା େବେହରା ସା ଧଡି େବେହରା OR/06/043/390139
ପ ୁ /293648 65 20 213ଦୁଶାସନ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/390140
ୀ /293649 65 20 214ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/043/390141
ୀ /293650 48 20 215ସଜୁାତା େବେହରା ସା ନବକିେଶାର େବେହରା JTV2720860

ପ ୁ /293651 45 20 216ଧବୃଚରଣ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/390143
ୀ /293652 43 20 217ନମିତା େବେହରା ସା ଧବୃଚରଣ େବେହରା JTV2720878

ପ ୁ /293653 39 20 218ଅଜୟ େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା JTV2319283
ୀ /293654 24 20 219ଅଗନ୍ିେହାତୀ େବେହରା ପି ଧବୃଚରଣ େବେହରା XWP0729806
ୀ /303655 72 20 220ବିଦଯ୍ଲୁତା େବେହରା ସା ମଷିୁକ େବେହରା OR/06/043/390153

ପ ୁ /303656 53 20 221ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ମଷିୁକ େବେହରା OR/06/043/390154
ପ ୁ /303657 45 20 222ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ମଷିୁକ େବେହରା OR/06/043/390151
ୀ /303658 45 20 223ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା JTV2720837

ପ ୁ /303659 43 20 224ଆେଲାକ େବେହରା ପି ମଷିୁକ େବେହରା OR/06/043/390152
ୀ /313660 90 20 225କ ରୁୀ େଦବୀ ସା ପତାପ ମିଶ JTV2319036
ୀ /323661 65 20 226ରମା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/043/390163

ପ ୁ /323662 56 20 227ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା OR/06/043/390172
ୀ /323663 53 20 228ଚା  େବେହରା ସା ଶକୁେଦବ େବେହରା OR/06/043/390173

ପ ୁ /323664 44 20 229େଗୗରା  େବେହରା ପି ଛବି େବେହରା JTV2318681
ପ ୁ /323665 35 20 230ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଛବି େବେହରା JTV2479632
ପ ୁ /323666 33 20 231ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା JTV2479681
ୀ /323667 96 20 232ପନିୁ େଦଈ ସା ମଷିୁ େବେହରା OR/06/043/390167

ପ ୁ /323668 46 20 233ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଭା ର ମହା ି XWP0670265
ୀ /333669 46 20 234ଚିନୟୀ ମିଶ ସା େଦବୀ ପସାଦ ପତି XWP0630343

ପ ୁ /333670 72 20 235ଦାଶରଥି ପତି ପି ବାନାମର ପତି XWP0556084
ୀ /333671 66 20 236ବନଲତା ପତି ସା ଦାଶରଥି ପତି XWP0556068
ୀ /333672 47 20 237େଦବୀ ପସାଦ ପତି ପି ଦାଶରଥୀ ପତି XWP0556076
ୀ /333673 41 20 238ପଣୂଯ୍େତାୟା ପତି ସା ଦକ୍ଷପସାଦ ପତି XWP0556092

ପ ୁ /333674 39 20 239ଦକ୍ଷପସାଦ ପତି ପି ଦାଶରଥି ପତି XWP0556050
ପ ୁ /343675 87 20 240ଅନାମ ଚରଣ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/043/390179
ୀ /343676 80 20 241ଦୁଃଖୀ େବେହରା ସା ଅନାଦି େବେହରା OR/06/043/390180

ପ ୁ /343677 64 20 242ରବୀ ନାଥ େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/390175
ପ ୁ /343678 63 20 243ସେୁର  ନାଥ େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/390177
ୀ /343679 55 20 244ବାସ ି େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା OR/06/043/390176
ୀ /343680 51 20 245ମମତା େବେହରା ସା ସେୁର  ନାଥ େବେହରା OR/06/043/390178
ୀ /343681 50 20 246େଗୗରୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା JTV2320067

ପ ୁ /343682 40 20 247ଧିେର ନାଥ େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/043/390181
ୀ /343683 34 20 248ଶଭୁଲକ୍ଷି େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା XWP0348425
ୀ /343684 33 20 249ରାଜଶୀ େବେହରା ପି ରବି ନାଥ େବେହରା XWP0010033
ୀ /343685 30 20 250ବିଜୟଲକ୍ଷି େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା XWP0348896
ୀ /343686 29 20 251ସନ୍ି ାମୟୀ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା XWP0348417

ପ ୁ /343687 26 20 252ସି ାଥର୍  େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା XWP0670018
ୀ /343688 26 20 253େସନ୍ହମୟୀ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା XWP0590521

ପ ୁ /343689 50 20 254ନିତଯ୍ାନ  ଷଡ ୀ ପି ମାୟାଧର ଷଡ ୀ JTV2320299
ପ ୁ /343690 42 20 255ପ ୁ ର୍ଚ  ଷଡ ୀ ପି ମାୟାଧର ଷଡ ୀ JTV2320034
ପ ୁ /343691 45 20 256ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ ସାଇଁ JTV2319747
ପ ୁ /Duplex No3692 51 20 257ମାନସ କମୁାର ନାୟକ - ସାସୀତା ନାୟକ XWP1113414
ପ ୁ /Duplex No3693 22 20 258ଶଵିାଶସି ନାୟକ ପି ମାନସ କମୁାର ନାୟକ XWP1113422
ପ ୁ /353694 78 20 259େଗାଲକ ଚ  ତିପାଠୀ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ତିପାଠୀ JTV2344117
ୀ /353695 74 20 260େହମଲତା ତିପାଠୀ ସା େଗାଲକ ଚ  ତିପାଠୀ JTV2318756
ପ ୁ /353696 79 20 261େଦବାଶୀଷ ତିପାଠୀ ପି େଗାଲକ ଚ  ତିପାଠୀ JTV2318764
ପ ୁ /363697 46 20 262ବିଭୂତି େବେହରା ପି ଅକଳିୁ େବେହରା XWP0778456
ୀ /363698 38 20 263ରଶତିା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା XWP0630335
ୀ /363699 36 20 264ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ବିଭୁତି େବେହରା XWP0556001
ୀ /363700 34 20 265ଶ ା ଳୀ େବେହରା ପି ଝୁଲ େବେହରା XWP0556035
ପ ୁ /373701 68 20 266ରବୀ  ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ OR/06/043/390190
ୀ /373702 68 20 267ଗୀତା ଳି ଦାଶ ସା ରବୀ  ଦାଶ OR/06/043/390191
ପ ୁ /373703 38 20 268ରାମଶ ର ଦାଶ ପି ରବିଂଦ ଦାଶ JTV1612530
ୀ /373704 37 20 269ସ ର୍ପଭା ଦାଶ ସା ରାମଶ ର ଦାଶ XWP0642421
ୀ /373705 34 20 270ଭବାନି ଶ ର ଦାଶ ପି ରବି  ଦାଶ JTV2721470
ପ ୁ /383706 75 20 271ବଜସ ୁ ର େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା JTV2319242
ୀ /383707 70 20 272ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବଜସ ୁ ର େବେହରା OR/06/043/390194
ପ ୁ /383708 42 20 273ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି ବଜସ ୁ ର େବେହରା JTV2319184
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ପ ୁ /383709 41 20 274ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ବଜସ ୁ ର େବେହରା XWP0129858
ୀ /383710 32 20 275ବିେନାଦିନି େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0809756
ୀ /383711 29 20 276ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା XWP0809749

ପ ୁ /393712 64 20 277ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା ପି େଦବରାଜ ପ ା JTV2479350
ପ ୁ /393713 38 20 278ସଗୁଯ୍ାନ କମୁାର ପ ା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା JTV2479475
ପ ୁ /393714 36 20 279ହରିପିୟା ପ ା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା JTV2479335
ପ ୁ /393715 36 20 280ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ପ ା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା XWP0556100
ପ ୁ /393716 39 20 281ଆଶୀଷ ର ନ ସାଇଁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ JTV2319986
ପ ୁ /403717 82 20 282ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/043/390218
ୀ /403718 60 20 283ଅ ନା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା XWP0670257

ପ ୁ /403719 56 20 284େଦେବ  େବେହରା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/390200
ପ ୁ /403720 49 20 285ବୁ େଦବ େବେହରା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/390225
ପ ୁ /403721 46 20 286େବୖକୁ  େବେହରା ପି ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/390223
ୀ /403722 45 20 287ମୀନତି େବେହରା ସା େବୖକୁ  େବେହରା JTV2320471

ପ ୁ /403723 45 20 288ଉଦୟନାଥ େବେହରା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/390205
ପ ୁ /403724 43 20 289ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2318780
ୀ /403725 40 20 290ଭାଗବତୀ େବେହରା ସା ହୃଷିେକଶ େବେହରା JTV2320489
ୀ /403726 37 20 291େସୗଦାମିନି େବେହରା ସା ବୁ େଦବ େବେହରା XWP0670158
ୀ /403727 35 20 292ରୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା XWP0778472
ୀ /403728 30 20 293ଭାଗଯ୍ଶୀ େବେହରା ପି େଦେବ  ନାଥ େବେହରା XWP0432575
ୀ /403729 48 20 294ତିେଳା ମା େଦଈ ସା େଦେବ  େବେହରା OR/06/043/390201
ୀ /403730 34 20 295ଶମିର୍ ା ମିଶ ସା ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0778449

ପ ୁ /403731 63 20 296ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ XWP0729855
ୀ /403732 54 20 297କବିତା ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ XWP0729848

ପ ୁ /403733 34 20 298ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ XWP0729863
ପ ୁ /413734 60 20 299ସେୁବାଧ ନାୟକ ପି କପିଳ ନାୟକ OR/06/043/390212
ୀ /413735 55 20 300ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ସା ସେୁବାଧ ନାୟକ OR/06/043/390213

ପ ୁ /413736 48 20 301ପକାଶ ଚ  ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ XWP0590802
ୀ /413737 46 20 302ତନୁଜା ନାୟକ ସା ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ JTV2721181

ପ ୁ /413738 46 20 303ପଭାତ ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ OR/06/043/390209
ପ ୁ /413739 46 20 304ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0317362
ୀ /413740 39 20 305କ ନା ନାୟକ ସା ସବୁତ ନାୟକ XWP1014554

ପ ୁ /413741 38 20 306ସବୁତ ନାୟକ ପି ସେୁବାଧ ନାୟକ JTV2721173
ପ ୁ /423742 82 20 307ପହାଦ େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା OR/06/043/390242
ୀ /423743 72 20 308ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ପହାଦ େବେହରା OR/06/043/390243

ପ ୁ /423744 53 20 309ପଭାସ କମୁାର େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା JTV2721249
ୀ /423745 48 20 310ଦି ିରାଣୀ େବେହରା ସା ପଭାସ େବେହରା JTV2721231

ପ ୁ /423746 43 20 311ପଦୀ  ର ନ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା JTV2319093
ୀ /423747 38 20 312ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ସା ପଦି  ର ନ େବେହରା JTV2721256
ୀ /423748 26 20 313ଦିବଯ୍ସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପଭାସ କମୁାର େବେହରା XWP0729624
ୀ /433749 68 20 314ତଅେପାଇ େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା XWP0779637
ପ ୁ /443750 72 20 315ମ ର େବେହରା ପି ଦୀନବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390222
ୀ /443751 61 20 316କୁ ଳା େବେହରା ସା ମ ର େବେହରା XWP0556118

ପ ୁ /443752 46 20 317ହୃଦାନ  େବେହରା ପି ମଂଦର େବେହରା OR/06/043/390254
ୀ /443753 41 20 318ରଶିତା େବେହରା ସା ହୃଦାନ  େବେହରା JTV2721140

ପ ୁ /443754 37 20 319ସଦାନ  େବେହରା ପି ମ ର େବେହରା JTV2721116
ପ ୁ /443755 38 20 320ପଦୀ  କମୁାର ପାତତ ୀ ପି ବଂଶୀଧର ପାତତ ୀ JTV1943117
ପ ୁ /453756 70 20 321ଇ ମଣି େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390255
ୀ /453757 65 20 322ଅନୁସୟୂା େବେହରା ସା ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/390226
ପ ୁ /453758 36 20 323ବୁେ ଶର େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା XWP0129866
ପ ୁ /453759 31 20 324ସିେ ଶର େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା XWP0572222
ୀ /453760 30 20 325ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ବୁେ ଶର େବେହରା XWP0809657
ପ ୁ /463761 68 20 326ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/390227
ୀ /463762 68 20 327କା ନ େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390232
ୀ /463763 58 20 328ମେନାରମା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/390228
ପ ୁ /463764 54 20 329ବିଜୟେକତନ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/390229
ପ ୁ /463765 51 20 330ବଜେମାହନ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/390230
ପ ୁ /463766 45 20 331ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390233
ୀ /463767 39 20 332ଅ ଳୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ େକତନ େବେହରା JTV2721223
ୀ /463768 37 20 333କାେବରୀ େବେହରା ସା ବଜେମାହନ େବେହରା XWP0010041
ପ ୁ /463769 33 20 334ବିକମ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା XWP0010058
ପ ୁ /463770 64 20 335ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ମହା ି JTV2320307
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ୀ /463771 60 20 336କନକ ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି JTV2320315
ପ ୁ /463772 33 20 337ପିତମ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି XWP0432468
ପ ୁ /463773 29 20 338ପତିକ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି XWP0348292
ପ ୁ /463774 76 20 339ପକାଶ ଚ  ସାମ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାମ XWP0010579
ୀ /463775 67 20 340ଶୀମତୀ ଇଭାରାଣୀ ସାମ ସା ପକାଶ ଚ  ସାମ XWP0010561

ପ ୁ /463776 42 20 341େଦବ ପସାଦ ସାମ ପି ପକାଶ ଚ  ସାମ XWP0010603
ୀ /463777 41 20 342କି ା ସାମ ସା ସମିର ମହା ି XWP0348839
ୀ /463778 40 20 343ଭଦା ସାମ ପି ପକାଶ ଚ  ସାମ XWP0010587

ପ ୁ /463779 38 20 344ଶବି ପସାଦ ସାମ ପି ପକାଶ ଚ  ସାମ XWP0010595
ପ ୁ /473780 71 20 345େଯାେଗ  େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0010082
ୀ /473781 64 20 346ମେନାରମା େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା XWP0010074

ପ ୁ /473782 40 20 347ଶରତ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/390236
ପ ୁ /473783 38 20 348ସଚିଦାନଂଦ େବେହରା ପି େଯାେଗଂଦ େବେହରା XWP0010066
ପ ୁ /483784 62 20 349ସଧୁାକର େବେହରା ପି ପନୁର୍ାନଦ େବେହରା OR/06/043/390272
ୀ /483785 45 20 350ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ସଧୁାକର େବେହରା JTV2319259

ପ ୁ /483786 30 20 351ସରୁଥ େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା XWP0281238
ୀ /483787 22 20 352ସମିୁତା େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା XWP1006022
ୀ /493788 92 20 353ଇଛା େବେହରା ସା ଶ  ୁେବେହରା OR/06/043/390277

ପ ୁ /493789 60 20 354ଭା ର େବେହରା ପି ଶ  ୁେବେହରା OR/06/043/390274
ୀ /493790 55 20 355ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା OR/06/043/390275

ପ ୁ /493791 45 20 356ସଦାଶବି େବେହରା ପି ଶ  ୁେବେହରା OR/06/043/390276
ୀ /493792 42 20 357ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ସଦାଶବି େବେହରା XWP0010090

ପ ୁ /493793 40 20 358ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା JTV2319176
ୀ /493794 32 20 359ସଂଘମିତା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା XWP0809632

ପ ୁ /493795 22 20 360ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା XWP0879643
ୀ /503796 90 20 361ରତନ୍ମଣି େବେହରା ସା ଧଡି େବେହରା OR/06/043/390279

ପ ୁ /503797 68 20 362ଶବି େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା XWP0779660
ୀ /503798 56 20 363କା ନ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା OR/06/043/390281
ୀ /503799 55 20 364ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ରବୀଂଦ େବେହରା XWP0779645

ପ ୁ /503800 55 20 365ରବୀ  େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା XWP0779652
ପ ୁ /503801 26 20 366ରାେଜ  େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0590562
ୀ /503802 23 20 367ରଶୀତା େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP1006055
ୀ /513803 47 20 368ସେରାଜିନୀ ବହା ସା ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି JTV2318855
ୀ /513804 33 20 369େରାଜାଲୀନୀ େଜନା ସା ସତିୃ ର ନ େଜନା XWP0994616

ପ ୁ /513805 50 20 370ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହା ି JTV1956655
ୀ /513806 35 20 371ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ବତ ସାଇଁ XWP0281279
ୀ /513807 40 20 372ନିରଜାନଳିନୀ ସାହୁ ସା ଶା ନୁକମୁାର ସାହୁ JTV2560423

ପ ୁ /513808 73 20 373ସ ିଦାନ  ସାହୁ ପି କାଶୀନାଥ ସାହୁ OR/06/043/390284
ୀ /513809 64 20 374ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସ ିଦାନଂଦ ସାହୁ XWP0779678
ୀ /513810 62 20 375ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ପହଲାଦ ସାଇଁ JTV2318848

ପ ୁ /513811 41 20 376ସତଯ୍ବତ ସାଇଁ ପି ଶୀ ପହଲାଦ ସାଇଁ XWP0010116
ପ ୁ /513812 33 20 377ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପହଲାଦ ସାଇଁ JTV2479392
ୀ /523813 65 20 378େଧାବି ଦିବଯ୍ା ସା ଅନୁ ପାଣି XWP0536235
ୀ /523814 65 20 379ବାସ ି ପ ା ସା ଗେଜ  କମୁାର ପ ା OR/06/043/390258

ପ ୁ /523815 56 20 380ସବୁାସ ଚ  ପ ା ପି ରାମ ଚ  ପ ା OR/06/043/390259
ପ ୁ /523816 53 20 381କା ିର୍କ ଚ  ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା XWP0730028
ୀ /523817 44 20 382ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା ମଷିୁକ ପ ା XWP0010124

ପ ୁ /523818 42 20 383ସନଯ୍ାସୀ ପ ା ପି ଗେଜ  ପ ା JTV1679778
ପ ୁ /523819 40 20 384ବିର ନିାରାୟଣ ପ ା ପି ଗେଜଂଦ କମୁାର ପ ା XWP0010132
ୀ /523820 40 20 385କଲଯ୍ାଣି ପ ା ସା କା ିର୍କ ପ ା XWP0556126
ପ ୁ /523821 35 20 386ଚକଧର ପ ା ପି ଗେଜ  ପ ା XWP0469171
ୀ /523822 31 20 387ଅହଲଯ୍ା ପ ା ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ପ ା XWP0729970
ୀ /523823 26 20 388ଶଭୁଶୀ ପ ା ପି କଲଯ୍ାଣୀ ପ ା XWP0730036
ପ ୁ /523824 23 20 389ସତଯ୍ବତ ପ ା ପି ସବୁାସ ଚ  ପ ା XWP0809772
ପ ୁ /523825 22 20 390ସବୁତ କମୁାର ପ ା ପି କାତିର୍କ ଚଂଦ ପ ା XWP0901611
ପ ୁ /523826 47 20 391ଅରକ୍ଷିତ ପାଣୀ ପି ଅନୁ ପାଣୀ JTV1943026
ୀ /523827 47 20 392ଲିଲି ପାଣୀ ସା ଅରକ୍ଷିତ ପାଣୀ JTV2342491
ପ ୁ /523828 22 20 393ସତ୍ଯନାରାୟଣ ପାଣି ପି ଅରକ୍ଷିତ ପାଣି XWP1005982
ୀ /533829 35 20 394ସାସୀତା ବେଶାଈ ସା ବଯ୍ାସେଦବ ମହା ୀ XWP0879593
ପ ୁ /533830 47 20 395କାହନ୍ଚୁରଣ େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା OR/06/043/390304
ୀ /533831 41 20 396ରୁନୁ େଜନା ସା କାହନ୍ଚୁରଣ େଜନା XWP0469189
ପ ୁ /533832 76 20 397ବି ୁଚରଣ ମହା ି ପି ଇଂଦମଣି ମହା ି OR/06/043/390298
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ପ ୁ /533833 66 20 398ବନମାଳୀ ମହା ି ପି ଇଂଦମଣି ମହା ି OR/06/043/390265
ୀ /533834 63 20 399ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/390299

ପ ୁ /533835 54 20 400ଅନାଦି ମହା ି ପି ଇ ମଣି ମହା ି XWP0779686
ୀ /533836 46 20 401ପଭାଶନିୀ ମହା ି ସା ବନମାଳୀ ମହା ି OR/06/043/390301

ପ ୁ /533837 42 20 402ବିଶର ନ ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି JTV1943166
ୀ /533838 40 20 403ଉବର୍ ଶୀ ମହା ି ସା ଅନାଦି ମହା ି JTV2720951

ପ ୁ /533839 39 20 404ବଯ୍ାସେଦବ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି JTV1943174
ୀ /533840 38 20 405ସପନ୍ା ମହା ି ସା ବିଶ ର ନ ମହା ି XWP0670224

ପ ୁ /533841 37 20 406ବିକାଶ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି JTV1679760
ୀ /533842 32 20 407ସେରାଜିନୀ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି XWP0572248

ପ ୁ /533843 26 20 408ଅବିନାଶ ମହା ି ପି ଅନାଦି ମହା ି XWP0590604
ପ ୁ /533844 25 20 409ଆଶଶି୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଅନା ି ମହା ି XWP0729954
ୀ /543845 28 20 410ଅନିତା ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି XWP0809715

ପ ୁ /543846 25 20 411ପବିତ କମୁାର ମହା ି ପି ତିନାଥ ମହା ି XWP0809780
ୀ /543847 24 20 412ସଜୁାତା ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି XWP0810093

ପ ୁ /543848 61 20 413ତିନାଥ ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/043/390273
ୀ /543849 58 20 414ମୀରା ମହା ି ସା ତିନାଥ ମହା ି XWP0779702

ପ ୁ /543850 58 20 415ପ ାନନ ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି XWP0779710
ୀ /543851 55 20 416କନିୁଲତା ମହା ି ସା ପ ାନନ ମହା ି XWP0779694
ୀ /543852 40 20 417ପ ୁ ଲତା ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି JTV2342525

ପ ୁ /543853 30 20 418ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି XWP0572495
ପ ୁ /553854 64 20 419ବଲଭାନଂଦ ମହା ି ପି ନାଲୁ ମହା ି OR/06/043/390283
ୀ /553855 60 20 420ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା େତୖେଲାକଯ୍ ମହା ି OR/06/043/390280
ୀ /553856 55 20 421ଫଲୁରାଣୀ ମହା ି ସା ପହଲାଦ ମହା ି OR/06/043/390282
ୀ /553857 54 20 422ବନୀତା ମହା ି ସା ବଲଭାନ  ମହା ି JTV2721322
ୀ /553858 47 20 423େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ପି ନାଲୁ ମହା ି OR/06/043/390285

ପ ୁ /553859 33 20 424ପବିତ କମୁାର ମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି JTV2479582
ୀ /553860 24 20 425ଲି ା ମହା ି ପି ବଲଭାନଂଦ ମହା ି XWP0729921
ୀ /553861 23 20 426ଲୀନା ମହା ି ପି ବାଲାଭାଆନଂଦ ମହା ି XWP0879650

ପ ୁ /563862 78 20 427କରୁଣୀ େବେହରା ପି ବାଲୁ ୀ େବେହରା OR/06/043/390323
ପ ୁ /563863 52 20 428ଝେର  େବେହରା ପି କରୁଣୀ େବେହରା OR/06/043/390325
ପ ୁ /563864 51 20 429ଶକୁେଦବ େବେହରା ପି କରୁଣୀ େବେହରା OR/06/043/390327
ୀ /563865 48 20 430ରୀନା େବେହରା ସା ଝେର  େବେହରା XWP0010173
ୀ /563866 46 20 431ପ ନୀ େବେହରା ସା ଶକୁେଦବ େବେହରା JTV2319218

ପ ୁ /563867 43 20 432ସାଧବ େବେହରା ପି କରୁଣି େବେହରା JTV2342376
ୀ /563868 39 20 433ବନୀତା େବେହରା ସା ସାଧବ େବେହରା JTV2479665
ୀ /563869 21 20 434ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ଝେର  େବେହରା XWP0946814

ପ ୁ /563870 21 20 435ସତଯ୍ ବତ େବେହରା ପି େବେହରା େବେହରା XWP1014190
ୀ /573871 70 20 436କନକ େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390329

ପ ୁ /573872 60 20 437ଫକିର େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390330
ପ ୁ /573873 50 20 438ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390332
ପ ୁ /573874 49 20 439ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390333
ୀ /573875 48 20 440ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା XWP0779728

ପ ୁ /573876 41 20 441କିେଶାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା JTV2320463
ୀ /573877 41 20 442ସ ଲୁତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା JTV2721009
ୀ /573878 38 20 443ସଚିୁସିତା େବେହରା ସା ବିଜୟକମୁାର େବେହରା JTV2721017

ପ ୁ /573879 29 20 444ପବିତ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0348599
ପ ୁ /573880 27 20 445ସଚିୁତ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0469106
ପ ୁ /583881 60 20 446ସେୁର  େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/390334
ପ ୁ /583882 53 20 447ଛବି  େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/390302
ୀ /583883 53 20 448ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/043/390349
ୀ /583884 50 20 449ମୀନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଛବି  େବେହରା JTV2320281
ପ ୁ /583885 49 20 450କବୀ  େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/390303
ୀ /583886 48 20 451ବବିତା େବେହରା ସା କବି  େବେହରା JTV2479640
ୀ /583887 28 20 452ଜାଜଲିକା େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା XWP0590588
ୀ /593888 65 20 453େମନକା େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/390343
ପ ୁ /593889 46 20 454ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ବି ୁଚରଣ େବେହରା OR/06/043/390306
ୀ /593890 39 20 455କବିତା େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP0809673
ୀ /593891 38 20 456ମ ଲୁତା େବେହରା ପି ବି ୁଚରଣ େବେହରା JTV2342400
ପ ୁ /593892 28 20 457ବିେନାଦ େବେହରା ମା େମନକା େବେହରା XWP0590661
ପ ୁ /603893 64 20 458ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/390309
ୀ /603894 60 20 459କା ନ େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା OR/06/043/390310
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ପ ୁ /603895 41 20 460ଅନ  ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା JTV2319713
ପ ୁ /603896 36 20 461ବଳରାମ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା JTV2320455
ପ ୁ /603897 34 20 462ମ ରାଜ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା JTV2479368
ୀ /603898 33 20 463ଗିତା ଳୀ େବେହରା ସା ଅନ  ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0572321
ୀ /603899 32 20 464ସାଗରୀକା େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0163824
ୀ /603900 31 20 465ବିଜୟନୀ େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା XWP0729947

ପ ୁ /603901 29 20 466ଚିନୟ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0469361
ପ ୁ /613902 69 20 467େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି ନଟ େବେହରା JTV2721041
ପ ୁ /613903 58 20 468େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/06/043/390348
ପ ୁ /613904 55 20 469ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା JTV2319853
ପ ୁ /613905 41 20 470ପତାପ ଚ  େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା XWP0590976
ୀ /613906 38 20 471ଛବିରାଣୀ େବେହରା ସା ପତାପ ଚ  େବେହରା XWP0590968

ପ ୁ /613907 35 20 472େଗାପାଳ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା XWP0809822
ପ ୁ /613908 33 20 473ବିକମ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା XWP0010199
ୀ /613909 25 20 474ସଶୁୀ ସ ୀତା େବେହରା ସା େଗାପାଳ େବେହରା XWP0669960

ପ ୁ /623910 95 20 475କୃ  େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରି େବେହରା OR/06/043/390353
ୀ /623911 85 20 476ହାର େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/043/390354

ପ ୁ /623912 46 20 477ରେମଶ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା XWP0779736
ୀ /623913 46 20 478ମିଲି େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା JTV2342434
ୀ /623914 23 20 479େସାନାଲି େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP0863217
ୀ /623915 21 20 480ରୂପାଲୀ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP0946806
ୀ /633916 80 20 481ନଛି େବେହରା ସା ଗ ୁ ଚିୁ େବେହରା XWP0779744

ପ ୁ /633917 57 20 482ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଗ ୁ ଚିୁ େବେହରା OR/06/043/390358
ୀ /633918 50 20 483େରବତୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/390359

ପ ୁ /633919 31 20 484ନିର ନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0432393
ପ ୁ /633920 30 20 485ଖେଗଶର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0432401
ୀ /633921 29 20 486େରଣକୁା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0590596

ପ ୁ /643922 53 20 487ମାନସର ନ େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା XWP0779751
ୀ /643923 44 20 488ସରସତୀ େବେହରା ସା ମାନସ େବେହରା JTV2721496

ପ ୁ /643924 44 20 489ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସଗର୍ତ ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା JTV2342368
ୀ /643925 34 20 490ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ସା ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା XWP0670034
ୀ /653926 60 20 491ଦୁଖି ଦାସ ସା ଦିଜ ଦାସ OR/06/043/390366
ୀ /653927 50 20 492ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ମରୁଲି ଦାସ OR/06/043/390338

ପ ୁ /653928 43 20 493ରବୀ  ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ JTV2318582
ପ ୁ /653929 26 20 494ମେନାର ନ ଦାସ ପି ମରୁଲୀ ଦାସ XWP0590653
ପ ୁ /663930 59 20 495ଅକୁର ଦାସ ପି ଗିରିଧାରୀ ଦାସ XWP0779769
ୀ /663931 50 20 496େହମଲତା ଦାସ ସା ଅକୁର ଦାସ OR/06/043/390371
ୀ /663932 30 20 497କମଳା ଦାସ ପି ଅକୁର ଦାସ XWP0328658

ପ ୁ /663933 28 20 498ରାନୁ ଦାସ ପି ଅକୁର ଦାସ XWP0590620
ପ ୁ /673934 74 20 499ବୃ ାବନ ଦାସ ପି ନିେତଈ ଦାସ XWP0779777
ୀ /673935 65 20 500ଧୀର ଦାସ ସା ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/390374
ପ ୁ /673936 48 20 501ନକଳୁ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/390336
ୀ /673937 46 20 502ଝରଣା ଦାସ ସା ନକଳୁ ଦାସ JTV2479277

ପ ୁ /673938 41 20 503ରେମଶ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/390376
ୀ /673939 38 20 504େଖାଲଣା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ JTV2512739
ୀ /673940 38 20 505ରାଧିକା ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV1943349

ପ ୁ /673941 34 20 506ଅେଶାକ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ XWP0432369
ୀ /683942 61 20 507ମକୁ୍ତାରାଣୀ େବେହରା ସା େଯାଗୀ  ନାଥ େବେହରା XWP0010215

ପ ୁ /683943 60 20 508ଫକୀର ଦାସ ପି ପରୁ ମ ଦାସ OR/06/043/390377
ୀ /683944 50 20 509ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଫକୀର ଦାସ OR/06/043/390378
ପ ୁ /683945 29 20 510ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ XWP0348623
ୀ /683946 21 20 511ରାନୀ ଦାସ ପି ଫକୀରା ଦାସ XWP0994335
ୀ /693947 34 20 512େଜଯ୍ତିମୟୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ XWP0880096
ୀ /693948 31 20 513ର ଲୁତା େବେହରା ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ XWP0729798
ପ ୁ /693949 64 20 514ଦିଗାମର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ JTV1612811
ୀ /693950 59 20 515ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଦିଗାମର ଦାସ OR/06/043/390344
ପ ୁ /693951 56 20 516ସଧୁାକର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/390345
ପ ୁ /693952 49 20 517ନବକିେଶାର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ XWP0469155
ପ ୁ /693953 48 20 518େଦେବ  ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/390385
ୀ /693954 48 20 519ଲିଲି ଦାସ ସା ନବକିେଶାର ଦାସ XWP0469148
ୀ /693955 45 20 520ଅଳକା ଦାସ ସା ସଧୁାକର ଦାସ JTV2319291
ୀ /693956 42 20 521ସସିତା ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ JTV2479707
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ପ ୁ /693957 39 20 522ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗମାର ଦାସ JTV2318913
ପ ୁ /693958 36 20 523ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗାମର ଦାସ XWP0469163
ୀ /693959 23 20 524ଅନସୟୁା ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ XWP0809640

ପ ୁ /703960 90 20 525ଶ ଷର୍ଣ ଦାସ ପି ରଥ ଦାସ OR/06/043/390387
ୀ /703961 74 20 526ବୁଲୀ ଦାସ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ OR/06/043/390388

ପ ୁ /703962 63 20 527ଭାଗଯ୍ଧର ଦାସ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ XWP1025063
ପ ୁ /703963 56 20 528ଶବିରାମ ଦାସ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ XWP0468892
ୀ /703964 51 20 529ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ଦାସ JTV1943265

ପ ୁ /703965 49 20 530ଧବୃଚରଣ ଦାସ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ JTV2342335
ୀ /703966 45 20 531କୁ ଳା ଦାସ ସା ଧବୃଚରଣ ଦାସ XWP0670216
ୀ /703967 41 20 532ରୁକଣୀ ଦାସ ସା ଶବିରାମ ଦାସ XWP0010231

ପ ୁ /703968 40 20 533ପେମାଦ କିେଶାର ଦାସ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ JTV2319549
ୀ /703969 37 20 534ସେ ାଷୀ ଦାସ ସା ପହାଦ ଦାସ JTV2721363
ୀ /703970 34 20 535ସ ଲୁତା ଦାସ ସା ପେମାଦ କିେଶାର ଦାସ XWP0469098
ୀ /703971 31 20 536ରିତା ଳୀ ଦାସ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ଦାସ XWP0670091
ୀ /703972 25 20 537ସରିତା ଦାସ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ଦାସ XWP0880146

ପ ୁ /713973 79 20 538କମୁର େବେହରା ପି ଭବନି େବେହରା OR/06/043/390355
ୀ /713974 69 20 539ବୁଲୀ େବେହରା ସା କମୁର େବେହରା OR/06/043/390356

ପ ୁ /713975 47 20 540ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି କମୁର େବେହରା OR/06/043/390357
ୀ /713976 45 20 541ମମତା େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV2320257

ପ ୁ /713977 38 20 542କବିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି କମୁର େବେହରା JTV1679612
ୀ /713978 36 20 543ମାମିନୀ େବେହରା ସା କବିମନଯ୍ ୁେବେହରା XWP0348607
ୀ /0723979 21 20 544ପଣୁିର୍ମା େବେହରା ପି ବିଭୂତି େବେହରା XWP1066281

ପ ୁ /723980 91 20 545େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା XWP0779785
ୀ /723981 81 20 546ନିଶାମଣି େବେହରା ସା େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା XWP0469023

ପ ୁ /723982 50 20 547ବିଭୁତି େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା OR/06/043/390361
ୀ /723983 46 20 548ବବିତା େବେହରା ସା ବିଭୁତୀ େବେହରା JTV2319457

ପ ୁ /723984 41 20 549ଗରୁୁେଦବ େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା OR/06/043/390362
ୀ /723985 40 20 550ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଗରୁୁେଦବ େବେହରା JTV2720902
ୀ /723986 24 20 551ବ ିତା େବେହରା ପି ବିଭୂତି େବେହରା XWP0729962
ୀ /723987 38 20 552ଶ ା ଳି ପରିଡା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ JTV2479434

ପ ୁ /723988 43 20 553ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଭୖରବ ଚରଣ ସାହୁ JTV2721421
ପ ୁ /723989 41 20 554ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଭୖରବ ଚରଣ ସାହୁ JTV2560415
ୀ /723990 31 20 555େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0729988
ୀ /723991 67 20 556ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା େଭୖରବ ଚରଣ ସାହୁ JTV2721439

ପ ୁ /723992 59 20 557ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV1612795
ୀ /723993 56 20 558ସଜନୀ ସାହୁ ସା ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ JTV1612787

ପ ୁ /733994 83 20 559ସେୁର ନାଥ େବେହରା ପି ଝରୀ େବେହରା XWP0779801
ୀ /733995 70 20 560ଓଷା େବେହରା ସା ସେୁର ନାଥ େବେହରା OR/06/043/390364

ପ ୁ /733996 50 20 561ଉେପ ନାଥ େବେହରା ପି ସେୁର ନାଥ େବେହରା OR/06/043/390365
ପ ୁ /733997 49 20 562ବିପିନ ଚରଣ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା XWP0779793
ପ ୁ /733998 47 20 563ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV1612720
ୀ /733999 41 20 564ସମିୁତା େବେହରା ସା ଉେପ  ନାଥ େବେହରା JTV2320265
ୀ /734000 36 20 565ମେନାରମା େବେହରା ସା ବିପିନ ଚରଣ େବେହରା XWP0468975

ପ ୁ /744001 39 20 566ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା OR/06/043/390408
ପ ୁ /744002 37 20 567ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା JTV1679745
ୀ /744003 36 20 568ଉ ୀ ର୍ା େବେହରା ସା ପକାଶ ଚ  େବେହରା XWP0590950

ପ ୁ /754004 70 20 569େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା OR/06/043/390372
ୀ /754005 62 20 570ସାବିତୀ େବେହରା ସା େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା OR/06/043/390373
ପ ୁ /754006 39 20 571କୃ  େବେହରା ପି େତୖେଲାକ େବେହରା JTV2318939
ପ ୁ /754007 35 20 572ତାପସକମୁାର େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା JTV2720910
ୀ /754008 32 20 573ଆରତୀ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ େବେହରା XWP0163832
ୀ /754009 30 20 574ସାଗରିକା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା XWP1066273
ପ ୁ /754010 25 20 575ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି XWP0809814
ପ ୁ /754011 54 20 576ରତନ୍ ାକର ମହା ି ପି ରାଧଚୁରଣ ମହା ି XWP0779819
ୀ /754012 51 20 577ସମୁୀତା ମହା ି ସା ରତନ୍ ାକର ମହା ି JTV1612738
ପ ୁ /764013 75 20 578ମାୟାଧର େବେହରା ପି କପୃାସି ୁ େବେହରା OR/06/043/390414
ୀ /764014 69 20 579ନୟନା େବେହରା ସା ମାୟାଧର େବେହରା OR/06/043/390415
ପ ୁ /764015 42 20 580ସକୁା  େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା XWP0010249
ୀ /764016 41 20 581ର ନା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା JTV1943240
ୀ /764017 37 20 582ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା XWP0469015
ପ ୁ /764018 23 20 583େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା XWP0919902
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ପ ୁ /774019 80 20 584େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି କୃପାସି ୁ େବେହରା OR/06/043/390418
ପ ୁ /774020 41 20 585ବିଜୟ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/043/390419
ପ ୁ /774021 40 20 586ବଳରାମ କାହାଲୀ ପି ୰ବଟକୃ  କାହାଲୀ XWP1104264
ୀ /774022 35 20 587ରସୀତା କାହାଲୀ ସା ବଳରାମ କାହାଲୀ XWP1104165

ପ ୁ /784023 61 20 588େଯାଗୀ ନାଥ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390382
ପ ୁ /784024 51 20 589ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390384
ପ ୁ /784025 48 20 590ଚି ର ନ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/390386
ୀ /784026 46 20 591ସଭୁଦା େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା JTV2721488

ପ ୁ /784027 37 20 592ନାରାୟଣ େବେହରା ପି େଯାେଗ  ନାଥ େବେହରା JTV2720886
ପ ୁ /784028 29 20 593ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0348748
ପ ୁ /784029 27 20 594ଜୟେଦବ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0468991
ୀ /784030 36 20 595ସାଗତିକା ଦଳାଇ ସା ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0348466

ପ ୁ /794031 62 20 596ପଫଲୁ େବେହରା ପି ପରୁ ମ େବେହରା OR/06/043/390431
ୀ /794032 55 20 597ସରସତୀ େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା JTV2318830

ପ ୁ /794033 51 20 598ବାବୁଲି େବେହରା ପି ପେୁରା ମ େବେହରା XWP0010272
ୀ /794034 51 20 599କୁ ଳା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/043/390432

ପ ୁ /794035 37 20 600ପେମାଦକମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା JTV2721058
ପ ୁ /794036 34 20 601ପପ ୁେବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା JTV2721371
ପ ୁ /794037 24 20 602ବାଦଲ ଚ  େବେହରା ପି ପତାପ େବେହରା XWP0863209
ପ ୁ /794038 24 20 603ବାଦଲ ଚଂଦ େବେହରା ମା ସରସତି େବେହରା XWP0994624
ୀ /794039 46 20 604ସରିତା ତିପାଠୀ ସା େଗାପିନାଥ ତିପାଠୀ XWP0670109

ପ ୁ /804040 68 20 605ମେହ ନାଥ େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା XWP0010280
ୀ /804041 62 20 606ପଦାବତୀ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା OR/06/043/390435

ପ ୁ /804042 46 20 607ମାନସ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/043/390436
ପ ୁ /804043 38 20 608ସଶୁା  େବେହରା ପି ମେହ ନାଥ େବେହରା JTV2318731
ପ ୁ /814044 75 20 609ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/390437
ୀ /814045 60 20 610ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ବିର  ିେବେହରା OR/06/043/390438

ପ ୁ /814046 37 20 611ଟୁନା େବେହରା ପି ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା JTV2721066
ପ ୁ /824047 53 20 612ନିର ନ େବେହରା - ଗଣୁନିଧି େବେହରା XWP1014356
ପ ୁ /824048 52 20 613ନିର ନ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା XWP0536318
ପ ୁ /824049 49 20 614ହେରକୃ  େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା OR/06/043/390080
ୀ /824050 48 20 615ଟୁକନିୁ େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା JTV2320422

ପ ୁ /824051 45 20 616ଶ ଷର୍ଣ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା XWP0556019
ୀ /824052 39 20 617ସମିୁତା େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା JTV2479269
ୀ /824053 32 20 618େଗୗରୀରାଣୀ େବେହରା ସା ଶ ଷର୍ ଣ େବେହରା XWP0729905
ୀ /824054 24 20 619ରୁକଣୀ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0730002
ୀ /824055 22 20 620ମିନତୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା XWP0880773
ୀ /824056 28 20 621କନିୁ େସଠୀ ପି ରାହାସ େସଠୀ XWP0590893

ପ ୁ /824057 24 20 622ସନିୁଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାହାସ େସଠୀ XWP0729608
ୀ /824058 22 20 623ରାନି େସଠୀ ପି ରାହାସ େସଠୀ XWP0946822

ପ ୁ /824059 55 20 624ରାହାସ େସଠୀ ପି କ ରିୁ େସଠୀ OR/06/043/390399
ୀ /824060 52 20 625ଧନୂରାଣୀ େସଠୀ ସା ରାହାସ େସଠୀ OR/06/043/390400

ପ ୁ /834061 35 20 626ବାସେୁଦବ େସଠି ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େସଠି JTV2721033
ୀ /834062 32 20 627ନମିତା େସଠୀ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ େସଠୀ XWP0328526

ପ ୁ /834063 30 20 628କ୍ଷୀେରାଦ େସଠୀ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ େସଠୀ XWP0328583
ୀ /834064 55 20 629ମ ଲୁତା େସଠୀ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େସଠୀ OR/06/043/390443

ପ ୁ /834065 35 20 630କବିତା େସଠୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େସଠୀ XWP0010298
ପ ୁ /844066 21 20 631ଅଭିେ◌ଷକ ମହା ୀ ପି ନିକୁ ା କିେଶାର ମହା ୀ XWP0960641
ପ ୁ /844067 21 20 632ଅଭିଜିତ ମହା ୀ ପି ନିକୁ ା କିେଶାର ମହା ୀ XWP0960674
ପ ୁ /844068 69 20 633ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ମହା ି XWP0536417
ୀ /844069 66 20 634ବ ନା ମହା ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି XWP0536243
ପ ୁ /844070 52 20 635ନିକୁ  କିେଶାର ମହା ି ପି ନବୀନ ମହା ି XWP0469114
ୀ /844071 48 20 636ମାନସୀ ମହା ି ସା ନିକୁ  କିେଶାର ମହା ି XWP0469122
ପ ୁ /844072 33 20 637ପି  ୁେସଠି ପି ଦାଶରଥି େସଠି JTV2721314
ୀ /844073 31 20 638ଅନିତା େସଠୀ ସା ବାପନୁ େସଠୀ XWP0469353
ପ ୁ /844074 55 20 639ଦାଶରଥି େସଠୀ ପି ଯଦୁ େସଠୀ OR/06/043/390773
ୀ /844075 51 20 640ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ଉେପ  େସଠୀ OR/06/043/390774
ପ ୁ /844076 38 20 641ବାପନୁ େସଠୀ ପି ଦାଶରଥି େସଠୀ JTV2721413
ପ ୁ /854077 69 20 642ଅଭିରାମ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390450
ପ ୁ /854078 65 20 643ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390452
ୀ /854079 60 20 644େଗୗରୀ େବେହରା ସା ଅଭିରାମ େବେହରା OR/06/043/390451
ୀ /854080 59 20 645ପମିଳା େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େସଠୀ OR/06/043/390447
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ୀ /854081 55 20 646ଟୁକନୁା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/390453
ପ ୁ /854082 52 20 647ଗେଣଶ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390454
ପ ୁ /854083 51 20 648ବିେଘନ୍ଶର େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390416
ୀ /854084 45 20 649ସ  ୁେବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା OR/06/043/390455

ପ ୁ /854085 43 20 650ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390457
ୀ /854086 42 20 651ସଚିୁତା େବେହରା ସା ବିେଘନ୍ଶର େବେହରା JTV2320091

ପ ୁ /854087 40 20 652ଅସୀତ ରଂଜନ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା JTV2319515
ପ ୁ /854088 34 20 653କିେଶାର ର ନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା XWP0010306
ପ ୁ /854089 33 20 654ସଜିୁତ ର ନ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା JTV2721108
ୀ /854090 32 20 655ଅମିତା ରାଣୀ େବେହରା ସା ଅସିତ ର ନ େବେହରା XWP0729822

ପ ୁ /854091 31 20 656ତୁଷାର ର ନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା XWP0536326
ପ ୁ /854092 31 20 657ସତିୃର ନ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା XWP0328575
ପ ୁ /854093 28 20 658କାହନ୍ଚୁରଣ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା XWP0469346
ୀ /854094 26 20 659ଦି ିମୟୀ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା XWP0590638

ପ ୁ /854095 21 20 660ଶିତମ େବେହରା ପି ବିେଘନ୍ଶ୍ଵର େବେହରା XWP1014240
ୀ /854096 26 20 661ବି ୁଶୀ େସଠୀ ପି େବୖରାଗୀ େସଠୀ XWP0590745

ପ ୁ /854097 62 20 662େବୖରାଗୀ େସଠୀ ପି ମଧ ୁେସଠୀ OR/06/043/390446
ୀ /854098 30 20 663ଚ କା ି େସଠୀ ପି େବୖରାଗୀ େସଠୀ XWP0328708

ପ ୁ /864099 52 20 664କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା ପି ଶ  ୁେବେହରା OR/06/043/390461
ୀ /864100 48 20 665ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ଭାଗବତ େବେହରା OR/06/043/390459
ୀ /864101 45 20 666ଯେଶାଦା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା JTV2319028

ପ ୁ /864102 44 20 667ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଶ  ୁେବେହରା OR/06/043/390460
ୀ /864103 41 20 668ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା XWP0328484

ପ ୁ /864104 33 20 669ଉମାକା  େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା XWP0163840
ପ ୁ /864105 30 20 670ରମାକା . େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା XWP0328666
ୀ /864106 28 20 671େସାନୀ େବେହରା ସା ରମାକା  େବେହରା XWP0946830
ୀ /864107 24 20 672ପଜୂା େବେହରା ମା ଯ଼େଶାଦା େବେହରା XWP0729897

ପ ୁ /874108 58 20 673ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା ପି କ  ୁେବେହରା OR/06/043/390463
ୀ /874109 55 20 674ସବିତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା XWP0779827
ୀ /874110 35 20 675ରଶିତା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା JTV2721272

ପ ୁ /874111 29 20 676ପଭ ନ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା XWP0348656
ୀ /874112 27 20 677ସସିତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା XWP0469239
ୀ /874113 24 20 678ର ିତା େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା XWP0809764

ପ ୁ /884114 78 20 679ଭମର େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା OR/06/043/390466
ୀ /884115 73 20 680ନୁଖରୁୀ େବେହରା ସା ଭମର େବେହରା OR/06/043/390467

ପ ୁ /884116 50 20 681ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/390468
ୀ /884117 46 20 682କା ନ େବେହରା ସା ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/043/390469

ପ ୁ /884118 44 20 683ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା JTV2319614
ୀ /884119 42 20 684ନୟନା େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0328492

ପ ୁ /884120 39 20 685ପାଣକୃ ା େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା JTV2318574
ୀ /884121 31 20 686ତୁଷାରିକା େବେହରା ସା ଜଗବ ୁ େବେହରା XWP0348367
ୀ /884122 23 20 687େସାନାଲୀ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା XWP1004175

ପ ୁ /894123 70 20 688ଶବି େବେହରା ପି ଜଯୀରାମ େବେହରା OR/06/043/390471
ୀ /894124 60 20 689ରମା େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା OR/06/043/390472

ପ ୁ /894125 40 20 690ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା JTV2318772
ପ ୁ /894126 33 20 691ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା JTV2721298
ୀ /894127 30 20 692ରୁକିଣୀ େବେହରା ସା ସେ ାସ କମୁାର େବେହରା XWP0669986
ୀ /204128 29 20 693ପାୟଲ ଦାଶ ସା ଶବିବତ ରାଉତ XWP0670059

ପ ୁ /204129 41 20 694ଶବିବତ ରାଉତ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତ XWP0669903
ପ ୁ /904130 59 20 695ଧରଣୀଧର େବେହରା ପି ଧେୁଳଶର େବେହରା OR/06/043/390477
ୀ /904131 58 20 696ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଧରଣୀ େବେହରା OR/06/043/390478
ପ ୁ /904132 53 20 697କବୀର େବେହରା ପି ଧେୂଳଶର େବେହରା OR/06/043/390440
ପ ୁ /904133 50 20 698ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ଧଳୁ େବେହରା OR/06/043/390479
ପ ୁ /904134 42 20 699େଦେବ  େବେହରା ପି ଧେୂଳଶର େବେହରା OR/06/043/390767
ପ ୁ /904135 40 20 700ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ଧଳୁ େବେହରା JTV2318970
ୀ /904136 40 20 701ମିଲି େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା JTV2721215
ୀ /904137 40 20 702ସବିତା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା XWP0809723
ୀ /904138 39 20 703ମେନାରମା େବେହରା ସା କବିର େବେହରା JTV2721264
ପ ୁ /904139 35 20 704ରାଜ କିେଶାର େବେହରା - କବୀର େବେହରା XWP1014489
ୀ /904140 32 20 705ରୀନା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା XWP1014505
ୀ /904141 21 20 706ସବୁତ େବେହରା ପି କବୀର େବେହରା XWP1014166
ୀ /904142 39 20 707ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ଛବି େବେହରା JTV2720977
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ୀ /914143 72 20 708ଯେଶାଦା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/043/390484
ପ ୁ /914144 55 20 709େଚୖତନଯ୍ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/043/390444
ୀ /914145 52 20 710ର ବୁାଳା େବେହରା ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା OR/06/043/390486

ପ ୁ /914146 49 20 711ଛବି େବେହରା ପି ଧେୁଳଶର େବେହରା OR/06/043/390480
ପ ୁ /914147 48 20 712େବଣଧୁର େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/043/390487
ୀ /914148 41 20 713େମନକା େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/043/390489
ୀ /914149 38 20 714ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା XWP0469395
ୀ /914150 32 20 715ସମିୁତା େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା XWP0468926

ପ ୁ /914151 30 20 716ଶସୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା XWP0536201
ପ ୁ /914152 55 20 717ନେର  ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ JTV2320554
ୀ /924153 76 20 718ଦୁଲା େବେହରା ସା େଯାଗୀ  େବେହରା OR/06/043/390491

ପ ୁ /924154 64 20 719େଯାଗୀ  େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/390490
ୀ /924155 40 20 720ମଉନା େବେହରା ପି ଦୁଲା େବେହରା XWP0809707

ପ ୁ /924156 38 20 721ଅନ  େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା JTV2720845
ପ ୁ /924157 36 20 722ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା JTV2721397
ୀ /924158 33 20 723ଡଲି େବେହରା ସା ଅନ  େବେହରା XWP0468835

ପ ୁ /934159 75 20 724ପଠାଣି ଚରଣ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା XWP0779835
ପ ୁ /934160 44 20 725ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ପଠାଣି ଚରଣ େବେହରା JTV2319846
ପ ୁ /934161 40 20 726ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ପଠାଣି ଚରଣ େବେହରା JTV2319796
ୀ /934162 35 20 727ମମତା େବେହରା ସା ପଦିପ କମୁାର େବେହରା XWP0348334
ୀ /934163 35 20 728ମାମିନା େବେହରା ସା ପକାଶ ଚ  େବେହରା XWP0348631
ୀ /944164 56 20 729ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଅରବିଂଦ େବେହରା XWP0779843

ପ ୁ /944165 32 20 730ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରବି  େବେହରା XWP0163857
ପ ୁ /954166 58 20 731ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0163865
ୀ /954167 46 20 732ଝୁନୁଲତା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV2721330
ୀ /954168 26 20 733ରାଜଶୀ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ମା ଝୁନୁଲତା େବେହରା XWP0809681
ୀ /954169 24 20 734ଭାଗଯ୍ଶୀ ଲଷୀ େବେହରା ପି ଝୁନୁଲତା େବେହରା XWP0729996
ୀ /964170 50 20 735କା ନ େବେହରା ସା ସଧୁାକର େସଠୀ JTV1943067
ୀ /974171 80 20 736ଜାନକୀ େବେହରା ସା ବା ାନିଦଧି େବେହରା JTV2342418
ୀ /974172 24 20 737ରୀତା ଳୀ େବେହରା ମା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0879627
ୀ /974173 23 20 738େରାଜାଲିନ େସଠୀ ପି ଗତିରାମ େସଠୀ XWP0920066
ୀ /974174 86 20 739ପିେତଇ େସଠୀ ସା ବଜବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/390462

ପ ୁ /974175 85 20 740ବଜବ ୁ େସଠୀ ପି ବା  ୁେସଠୀ XWP0779868
ପ ୁ /974176 57 20 741ଗତିକୃ  େସଠୀ ପି ବଜବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/390507
ୀ /974177 50 20 742ରାେଜଶରୀ େସଠୀ ସା ଗତିକୃ  େସଠୀ OR/06/043/390464
ୀ /974178 45 20 743ଗୀତା ଳୀ େସଠୀ ସା ସେବର୍ ଶର େସଠୀ JTV2319937

ପ ୁ /974179 45 20 744ସେବର୍ ଶର େସଠୀ ପି ବଜବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/390465
ପ ୁ /974180 44 20 745ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ ପି ବଜବ ୁ େସଠୀ JTV2319754
ୀ /974181 44 20 746କ ନା େସଠୀ ସା ଦିବାକର େସଠୀ JTV2320430

ପ ୁ /974182 43 20 747ଦିବାକର େସଠୀ ପି ବଜବ ୁ େସଠୀ XWP0779850
ପ ୁ /974183 32 20 748ନେଗନ୍ କମୁାର େସଠୀ ପି ଗତିକୃ  େସଠୀ XWP0210641
ପ ୁ /974184 26 20 749ଗଗନ କମୁାର େସଠୀ ପି ଗତିକୃ  େସଠୀ XWP0809806
ୀ /974185 20 20 750ସେରାଜିନୀ େସଠୀ ପି ସେବର୍ ଶର େସଠୀ XWP1068394

ପ ୁ /984186 51 20 751ସଧୁାକର େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା XWP0010348
ପ ୁ /984187 45 20 752ଶରତ ଚ  ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀ ଚରଣ ନାୟକ XWP0809798
ପ ୁ /984188 28 20 753ଦିପନୁା େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ XWP0729939
ପ ୁ /984189 75 20 754ଗେଜ  େସଠୀ ପି ବା  ୁେସଠୀ OR/06/043/390511
ୀ /984190 70 20 755ପମିଳା େସଠୀ ସା ଗେଜ  େସଠୀ OR/06/043/390512

ପ ୁ /984191 53 20 756ବସ କମୁାର େସଠୀ ପି ଗେଜ  େସଠୀ XWP0779876
ୀ /984192 50 20 757ଆରତୀ େସଠୀ ସା ବସ  େସଠୀ OR/06/043/390514
ପ ୁ /984193 31 20 758ପ ଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ବସ  େସଠୀ XWP0163873
ୀ /984194 30 20 759ଋକଣୀ େସଠୀ ପି ବସ  େସଠୀ XWP0328690
ପ ୁ /984195 25 20 760ସିପନୁ େସଠୀ ପି ବସଂତ େସଠୀ XWP1068402
ୀ /994196 24 20 761ଗୀତାଂଜଳୀ େବେହରା ସା ଚି  ର ନ େବେହରା XWP1104207
ୀ /994197 63 20 762ଗରୁୁବାରୀ ମ ୁ ା ସା ୰ବଳରାମ ମ ୁ ା XWP1104306
ପ ୁ /994198 41 20 763ପଭାକର େସଠୀ ପି କୁ  େସଠୀ OR/06/043/390517
ପ ୁ /994199 82 20 764କୁ  େସଠୀ ପି ବା  ୁେସଠୀ OR/06/043/390515
ୀ /994200 42 20 765ସକୁା ି େସଠୀ ସା ପଭାକର େସଠୀ JTV2319531
ପ ୁ /994201 64 20 766ଟୂିରାମ ସିଂ - ପଭାତ ସିଂ XWP1104181
ୀ /994202 68 20 767େଦୗପଦୀ ସିଂ ସା ଫିଟୂରାମ ସି ା XWP1104215
ପ ୁ /994203 35 20 768ଗେଣଶ ସିଂହ ପି ପଭାତ ସି ା XWP1104280
ୀ /1004204 47 20 769ଆଶାଲତା ରାଉତ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ରାଉତ JTV2738433
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ୀ /1004205 38 20 770ରିନା େସଠୀ ସା ଉ ମ େସଠୀ XWP0348383
ୀ /1004206 34 20 771ଯେଶାବ  େସଠି ମା କଲଯ୍ାଣି େସଠି XWP0010363

ପ ୁ /1004207 33 20 772ଜଗା େସଠି ମା କଲଯ୍ାଣି େସଠି JTV2721462
ୀ /1004208 78 20 773କଲଯ୍ାଣୀ େସଠୀ ସା ପଢିହାରୀ େସଠୀ XWP0779884

ପ ୁ /1004209 42 20 774ଉ ମ େସଠୀ ମା କଲଯ୍ାଣୀ େସଠୀ JTV2320562
ୀ /1004210 40 20 775ନିଶାରାଣୀ େସଠୀ ପି ପଢିହାରୀ େସଠୀ XWP0010355

ପ ୁ /1014211 55 20 776କାଳ ି ଦାସ ପି କରୁଣୀ ଦାସ OR/06/043/390523
ୀ /1014212 52 20 777ପଜୁାରିଣି ଦାସ ସା କାଳ ି ଦାସ JTV2342459

ପ ୁ /1014213 47 20 778ନିର ନ ଦାସ ପି କରୁଣୀ ଦାସ OR/06/043/390525
ପ ୁ /1014214 26 20 779ଲିପନୁ୍ ଦାସ ପି କାଳ ି ଦାସ XWP0590711
ପ ୁ /1014215 25 20 780ତପନ ଦାସ ପି କାଳ ି ଦାସ XWP0730010
ୀ /1014216 25 20 781କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ XWP0809699

ପ ୁ /1014217 87 20 782କରୁଣୀ େସଠୀ ପି ଅନୁ େସଠୀ OR/06/043/390521
ୀ /1024218 41 20 783ଅ ଳି େସଠୀ ସା ବିଦଯ୍ାଧର େସଠୀ XWP0348649
ୀ /1024219 62 20 784ଲଳିତା େସଠୀ ସା ଦୁଃଶାସନ େସଠୀ OR/06/043/390483

ପ ୁ /1024220 44 20 785ପତାପ େସଠୀ ପି ବି ୁ େସଠୀ JTV2720993
ପ ୁ /1024221 42 20 786ବିଦଯ୍ାଧର େସଠୀ ପି ଦୁଃଶାସନ େସଠୀ JTV2318657
ପ ୁ /1024222 40 20 787ଗଦାଧର େସଠୀ ପି ଦୁଃଶାସନ େସଠୀ JTV2318954
ୀ /1024223 37 20 788ମମତା େସଠୀ ସା ପତାପ େସଠୀ JTV2738185
ୀ /1024224 36 20 789ଚପଳା େସଠୀ ସା ଗଦାଧର େସଠୀ XWP0163881

ପ ୁ /1034225 76 20 790ମାୟାଧର ଖଟୁଆ ପି ମ ୁଳି ଚରଣ ଖଟୁଆ JTV1679802
ୀ /1034226 59 20 791ମଧମୁତି ଖଟୁଆ ସା ମାୟାଧର ଖଟୁଆ JTV1956721

ପ ୁ /1034227 36 20 792ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ସାମ ରାୟ ପି ମାୟାଧର ଖଟୁଆ JTV1679810
ପ ୁ /1044228 44 20 793ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ JTV2721157
ୀ /1044229 41 20 794ସସିତା ସାଇଁ ସା ସ ୟ ସାଇଁ JTV2721165
ୀ /1054230 93 20 795ମଇନା େବେହରା ସା ଚଂଦମଣି େବେହରା OR/06/043/390544

ପ ୁ /1054231 68 20 796ରବୀ ନାଥ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/390535
ୀ /1054232 62 20 797େରଖା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/043/390536

ପ ୁ /1054233 62 20 798ନବୀନ େବେହରା ପି ଚଂଦମଣି େବେହରା OR/06/043/390539
ପ ୁ /1054234 55 20 799ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ଚଂଦମଣି େବେହରା OR/06/043/390494
ୀ /1054235 55 20 800ଦୁଲା େବେହରା ସା ଛବି େବେହରା OR/06/043/390538
ୀ /1054236 52 20 801ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ନବୀନ େବେହରା OR/06/043/390540

ପ ୁ /1054237 50 20 802ଗୁ ଚିୁ େବେହରା ପି ଚଂଦମଣି େବେହରା OR/06/043/390495
ୀ /1054238 46 20 803ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ଗ ୁ ିଚି େବେହରା JTV2320042
ୀ /1054239 45 20 804େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2318632

ପ ୁ /1054240 44 20 805ର ିତ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା JTV2318533
ପ ୁ /1054241 43 20 806ରାମ ଚ  େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା JTV1672997
ପ ୁ /1054242 39 20 807ଅନାଥ େବେହରା ପି ଛବି େବେହରା JTV2318525
ପ ୁ /1054243 36 20 808କୃ  ଚ  େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା JTV2720779
ପ ୁ /1054244 34 20 809ନିର ନ େବେହରା ପି ନବିନ େବେହରା JTV2720795
ପ ୁ /1054245 33 20 810ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ନବିନ େବେହରା JTV2720852
ୀ /1054246 32 20 811ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ପି ଛବି  େବେହରା XWP0809947

ପ ୁ /1054247 29 20 812ତିନାଥ େବେହରା ପି ଛବି  େବେହରା XWP0348375
ପ ୁ /1054248 47 20 813ବିଧାନ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ JTV2721280
ପ ୁ /1064249 80 20 814େବଣଧୁର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା XWP0842344
ୀ /1064250 68 20 815ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା OR/06/043/390499

ପ ୁ /1064251 47 20 816ବିରାଜ ଚ  େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା OR/06/043/390547
ପ ୁ /1064252 43 20 817ବିକମ େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା JTV1612803
ୀ /1064253 43 20 818ବିନିତା େବେହରା ସା ବିରଜା ଚ  େବେହରା JTV2319689
ୀ /1064254 41 20 819କନିୁଲତା େବେହରା ସା ବିକମ େବେହରା JTV2319697
ପ ୁ /1064255 61 20 820ମାୟାନ  ମିଶ ପି ରହତନ ମିଶ XWP0010371
ପ ୁ /1074256 60 20 821େବଣଧୁର େବେହରା ପି ରାଧ ୁେବେହରା OR/06/043/390503
ୀ /1074257 56 20 822ସଜନୀ େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା OR/06/043/390504
ପ ୁ /1074258 40 20 823ମେହଶର େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା JTV2318889
ୀ /1074259 38 20 824େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା XWP0010389
ୀ /1074260 37 20 825ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଯଧିୁ ିର େବେହରା XWP0810002
ପ ୁ /1084261 55 20 826କାଶୀନାଥ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା OR/06/043/390552
ୀ /1094262 95 20 827ନାବ େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/043/390508
ୀ /1094263 60 20 828ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/043/390510
ପ ୁ /1094264 60 20 829ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା XWP0010413
ୀ /1094265 55 20 830ସରସତୀ େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0779892
ପ ୁ /1094266 54 20 831େନତାନ  େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/043/390513

69 76/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 59ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1094267 44 20 832କନିୁ େବେହରା ସା େନତାନ  େବେହରା JTV2319671
ପ ୁ /1094268 41 20 833ସକୁା  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା JTV2342350
ପ ୁ /1094269 40 20 834ପଶା  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା JTV2319630
ୀ /1094270 38 20 835ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା XWP0590927

ପ ୁ /1094271 33 20 836ଯଧିୁ ିର େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0010405
ୀ /1094272 32 20 837ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା XWP0810085

ପ ୁ /1094273 30 20 838ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0572305
ପ ୁ /1104274 75 20 839ସେୁର  େବେହରା ପି ଭିମ େବେହରା XWP0779918
ୀ /1104275 56 20 840ବୀଣା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା XWP0779900

ପ ୁ /1104276 40 20 841ରମାକା  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା JTV2319440
ପ ୁ /1114277 80 20 842ପରୁ ମ େବେହରା ପି ଭିମ େବେହରା OR/06/043/390516
ୀ /1114278 72 20 843ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ପରୁ ମ େବେହରା XWP0779926

ପ ୁ /1114279 48 20 844ଫକିର େବେହରା ପି ପରୁ ମ େବେହରା OR/06/043/390518
ୀ /1114280 45 20 845େବ ବତୀ େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା OR/06/043/390519

ପ ୁ /1114281 43 20 846ନକଳୁ େବେହରା ପି ପରୁ ମ େବେହରା OR/06/043/390520
ୀ /1114282 28 20 847ରଶିତା େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା XWP0590612

ପ ୁ /1114283 27 20 848ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0572263
ୀ /1124284 75 20 849ବୁଲୀ େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା OR/06/043/390522

ପ ୁ /1124285 35 20 850ବିଜୟ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା JTV2720944
ପ ୁ /1134286 59 20 851ବଳରାମ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/390571
ପ ୁ /1134287 54 20 852ପବିତ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/390573
ୀ /1134288 52 20 853ଲାବନଯ୍ େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/390572
ୀ /1134289 43 20 854ପମିଳା େବେହରା ସା ପବିତ େବେହରା JTV2319481
ୀ /1134290 39 20 855ସାରଥି େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା XWP0556134

ପ ୁ /1134291 25 20 856ନିଲୁ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା XWP0669838
ୀ /1134292 19 20 857ରୀତା ଳି େବେହରା ପି ପବିତ େବେହରା XWP1066257

ପ ୁ /1144293 72 20 858ବିଭୁତି େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/043/390576
ପ ୁ /1144294 61 20 859ଯଗୁଳ କିେଶାର େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା JTV1943059
ୀ /1144295 60 20 860େଲାଭା େବେହରା ସା ଯଗୁଳ େବେହରା OR/06/043/390579
ୀ /1144296 60 20 861ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବିଭୁତି େବେହରା OR/06/043/390577

ପ ୁ /1144297 59 20 862ସବୁଳ େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/043/390533
ୀ /1144298 55 20 863ସାବିତୀ େବେହରା ସା ସବୁଳ େବେହରା OR/06/043/390534

ପ ୁ /1144299 54 20 864ବସ  େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/043/390583
ୀ /1144300 50 20 865ରୀନା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା JTV2318814
ୀ /1144301 49 20 866ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଶକୁେଦବ େବେହରା JTV2318798
ୀ /1144302 42 20 867ସାବିତୀ େବେହରା ପି ବିଭୁତି େବେହରା JTV2318806
ୀ /1144303 40 20 868ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି ବିଭୁତି େବେହରା JTV2318822

ପ ୁ /1144304 38 20 869ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ବିଭୁତି େବେହରା JTV2318871
ପ ୁ /1144305 33 20 870ସବୁାସ ଚ  େବେହରା ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େବେହରା XWP0348797
ପ ୁ /1144306 31 20 871ସେ ାଷ େବେହରା ପି ସବୁଳ େବେହରା XWP0328716
ୀ /1144307 19 20 872ନିକିତା େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା XWP1104231
ପ ୁ /1144308 19 20 873ଇ ୀତା େବେହରା ପି ସ କୁ୍ତା େବେହରା XWP1066240
ୀ /1144309 28 20 874ବଷର୍ାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ େବେହରା XWP1066356

ପ ୁ /1144310 54 20 875ରାଜିବ ବିଶାସ ରାୟ ପି ଶୀଧର ବିଶାସ ରାୟ JTV2479384
ୀ /1144311 49 20 876ସସିତା ବିଶାସ ରାୟ ସା ରାଜିବ ବିଶାସ ରାୟ JTV2479418

ପ ୁ /1154312 68 20 877ମେନାର ନ େବେହରା ପି ରଘ ୁେବେହରା OR/06/043/390585
ୀ /1154313 60 20 878ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା XWP0779934

ପ ୁ /1154314 41 20 879ଦୀପକ େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା JTV2318863
ୀ /1154315 35 20 880ସାଗତିକା େବେହରା ସା ଦିପକ କମୁାର େବେହରା XWP0590810
ପ ୁ /1154316 32 20 881ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା XWP0328534
ପ ୁ /1154317 51 20 882ଜିେତ  ବିଶାଳ ପି ଭ  କିେଶାର ବିଶାଳ JTV2479459
ୀ /1154318 46 20 883ମଧସିୁତା ବିଶାଳ ସା ଜିେତ  ବିଶାଳ JTV2479731
ୀ /1154319 26 20 884ରାଜଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ପି ଜିେତ  ବିଶାଳ XWP0590778
ପ ୁ /1154320 23 20 885ସରୁପ ର ନ ବିଶାଳ ପି ଜିେତ  ବିଶାଳ XWP0809863
ପ ୁ /1154321 23 20 886ସରୂପ ର ନ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ଜିେତଦ ବିଶ୍ଵାଳ XWP0946798
ୀ /1154322 23 20 887ଅନୁପମା ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା XWP0809848
ପ ୁ /1154323 42 20 888ର ିତ କମୁାର ମାହାଣା ପି ହିରାଲାଲ ମାହାଣା JTV2479327
ୀ /1154324 30 20 889ତୃ ିଶୀ ମାହାନା ସା ର ିତ କମୁାର ମାହାନା XWP0572420
ୀ /1154325 21 20 890ସଇୁଟ ପେଲାଇ ପି ବିଭୂତି ପେଲାଇ XWP1066315
ୀ /1154326 48 20 891ବିଭୁତି ପେଲଇ ପି ବାବାଜୀ ପେଲଇ JTV2344125
ୀ /1154327 47 20 892ମମତା ପେଲଇ ସା ବିଭୁତି ପେଲଇ JTV2318673
ୀ /1164328 80 20 893ଶଶୀ େବେହରା ସା େବୖକୁ  େବେହରା JTV2318996
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ୀ /1164329 58 20 894କନକଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/390542
ପ ୁ /1164330 55 20 895ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି େବୖକୁ  େବେହରା OR/06/043/390588
ପ ୁ /1164331 52 20 896ଭରତ ଚ  େବେହରା ପି େବୖକୁ  େବେହରା OR/06/043/390545
ପ ୁ /1164332 50 20 897ଶତୁଘନ େବେହରା ପି େବୖକୁ  େବେହରା OR/06/043/390543
ୀ /1164333 50 20 898କନିୁ େବେହରା ସା ଶତୁଘନ େବେହରା XWP0779942
ୀ /1164334 48 20 899କନିୁ େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା JTV1943307

ପ ୁ /1164335 43 20 900ଅଜୟ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା JTV1679752
ୀ /1164336 41 20 901ସବିତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା JTV1956705

ପ ୁ /1164337 34 20 902ପକାଶ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0536383
ୀ /1164338 34 20 903ପେମାଦିନୀ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା XWP0590539

ପ ୁ /1164339 32 20 904ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା XWP0469130
ପ ୁ /1164340 31 20 905ବିକାଶ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0536425
ୀ /1164341 25 20 906େରାଜି େବେହରା ସା ବିକାଶ େବେହରା XWP0809871

ପ ୁ /1164342 25 20 907ସବୁାସ ଚ  େବେହରା ପି ଭରତ ଚ  େବେହରା XWP0669853
ୀ /1164343 24 20 908େସାନାଲି େବେହରା - ସବୁାଷ ଚ ର େବେହରା XWP0901603

ପ ୁ /1164344 23 20 909ସରୁଜ ଚ  େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା XWP0809855
ୀ /1164345 22 20 910ସମିୁତା େବେହରା - ଭରତ ଚଂଦ େବେହରା XWP0901561
ୀ /1164346 20 20 911େସୗମଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା XWP1068477

ପ ୁ /1174347 71 20 912ନିର ନ େବେହରା ପି େବୖକୁ  େବେହରା OR/06/043/390596
ୀ /1174348 69 20 913ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା OR/06/043/390597
ୀ /1174349 66 20 914ତାରା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/390595

ପ ୁ /1174350 43 20 915ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା JTV2319622
ପ ୁ /1174351 42 20 916କୃ ଚ  େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା JTV2319150
ପ ୁ /1174352 41 20 917େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା JTV2319127
ୀ /1174353 39 20 918ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା JTV1679711
ୀ /1174354 36 20 919ରୁବି େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା XWP0469247
ୀ /1174355 33 20 920ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0469205

ପ ୁ /1184356 76 20 921ଶୀଧର େବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା XWP0779959
ପ ୁ /1184357 52 20 922ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/390555
ପ ୁ /1184358 51 20 923ସୀମା ଳ େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା JTV1612712
ପ ୁ /1184359 50 20 924ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/390599
ୀ /1184360 47 20 925ମାଳତୀ େବେହରା ସା ସାମା ଳ େବେହରା JTV1612597
ୀ /1184361 42 20 926ର ିତା େବେହରା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା JTV1956713

ପ ୁ /1184362 31 20 927ଅଜୟ େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା XWP0469072
ପ ୁ /1184363 29 20 928ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା XWP0348565
ୀ /1184364 24 20 929ସନୁୀତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା XWP0809889
ୀ /1184365 46 20 930ପ ୂ ର୍ମାସୀ ପଧାନ ସା ପକାଶ ଚଂଦ ପଧାନ XWP0960708

ପ ୁ /1184366 25 20 931ରାମକୃ  ପଧାନ ପି ପକାଶ ଚ  ପଧାନ XWP0670372
ୀ /1184367 23 20 932ଶବିାନୀ ପଧାନ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ପଧାନ XWP0960757

ପ ୁ /1184368 60 20 933ପକାଶ ଚ  ପଧାନ ପି ଭିମେସନ ପଧାନ JTV1956689
ୀ /1184369 47 20 934ପ ୂ ର୍ବାସୀ ପଧାନ ସା ପକାଶ ଚ  ପଧାନ JTV1956697
ପ ୁ /1194370 75 20 935ଗିରିଧାରୀ େବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା OR/06/043/390604
ପ ୁ /1194371 59 20 936ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା OR/06/043/390558
ୀ /1194372 47 20 937ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390559

ପ ୁ /1194373 44 20 938ବଳରାମ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା OR/06/043/390560
ୀ /1194374 44 20 939ଛବିତା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା JTV1679794

ପ ୁ /1194375 24 20 940ଚି ର ନ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା XWP0729772
ୀ /1204376 58 20 941କା ନ େବେହରା ସା ଦାେମାଦର େବେହରା OR/06/043/390609
ୀ /1204377 46 20 942ସବିତା େବେହରା ସା ଅରକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/390554
ପ ୁ /1204378 44 20 943େଦେବ  େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା JTV2320273
ୀ /1204379 32 20 944ରଂଜିତା େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା XWP0469213
ପ ୁ /1214380 77 20 945ମାୟାଧର େବେହରା ପି ପ  ୁେବେହରା OR/06/043/390564
ୀ /1214381 47 20 946ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା େଯାଗୀ  େବେହରା XWP0670190
ପ ୁ /1214382 45 20 947ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା XWP0210666
ପ ୁ /1214383 42 20 948େଯାଗୀ  େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା OR/06/043/390565
ୀ /1214384 41 20 949ନମିତା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0536284
ପ ୁ /1214385 33 20 950ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା XWP0572487
ପ ୁ /1224386 52 20 951ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା JTV2319499
ପ ୁ /1224387 40 20 952େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଝରୀ େବେହରା JTV2319721
ୀ /1224388 32 20 953ଦିପା ଳୀ େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା XWP0590794
ୀ /1234389 90 20 954ଓଷା େବେହରା ସା େଧାେବଇ େବେହରା XWP0779967
ପ ୁ /1234390 86 20 955ନବ େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା OR/06/043/390619
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ୀ /1234391 73 20 956ବଶୀ େବେହରା ସା ନବ େବେହରା OR/06/043/390620
ପ ୁ /1234392 49 20 957େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/043/390621
ୀ /1234393 48 20 958ପଦାବତୀ େବେହରା ସା େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା JTV2318715

ପ ୁ /1234394 48 20 959େଗାବି  େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/043/390624
ପ ୁ /1234395 45 20 960ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ନବ େବେହରା JTV2319192
ୀ /1234396 41 20 961ରିନା େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା XWP0590836
ୀ /1234397 31 20 962ମାମି େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା XWP0670208

ପ ୁ /1234398 26 20 963ବିକାଶ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା XWP0670083
ପ ୁ /1234399 19 20 964ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା ପି େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା XWP1066265
ପ ୁ /1244400 67 20 965ନ  କିେଶାର େବେହରା ପି ସଗର୍ତ ମହୀ େବେହରା XWP0779975
ପ ୁ /1244401 61 20 966ଶ ର େବେହରା ପି ମହୀ େବେହରା XWP0556233
ୀ /1244402 56 20 967ବିମଳା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା OR/06/043/390582

ପ ୁ /1244403 44 20 968ଯଧିୁ ିର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା JTV1612522
ପ ୁ /1244404 43 20 969ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା XWP0536276
ପ ୁ /1244405 40 20 970ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା XWP0469338
ପ ୁ /1244406 38 20 971ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା JTV1612704
ୀ /1244407 35 20 972ର ିତା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP0590695

ପ ୁ /1244408 35 20 973ସସୁା ା କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା JTV1679737
ୀ /1244409 33 20 974ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା XWP0536250
ୀ /1244410 33 20 975ମମତା େବେହରା ସା ଯଧିୁ ିର େବେହରା XWP0572453
ୀ /1244411 32 20 976ଝୁନୁଲତା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0469320
ୀ /1244412 23 20 977ସସିତା େବେହରା ସା ସସୁା ା କମୁାର େବେହରା XWP0863191
ୀ /1244413 64 20 978େବ  େଦଈ ସା ନ  େବେହରା OR/06/043/390629

ପ ୁ /1254414 65 20 979ଫକୀର େବେହରା ପି ଯତି  େବେହରା OR/06/043/390633
ୀ /1254415 59 20 980ସବୁ ର୍ େବେହରା ସା ଭିକାରି େବେହରା OR/06/043/390636

ପ ୁ /1254416 56 20 981ଭିକାରୀ େବେହରା ପି ଯତି  େବେହରା XWP0779983
ୀ /1254417 55 20 982ଶକୁ େବେହରା ସା ଫକୀର େବେହରା OR/06/043/390634

ପ ୁ /1254418 31 20 983ବାବୁ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0468843
ୀ /1254419 28 20 984ଝିଲି େବେହରା ପି ପକୀର େବେହରା XWP0572461
ୀ /1254420 27 20 985ଲିପି େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା XWP0572446

ପ ୁ /1254421 26 20 986ବାପି େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା XWP0590547
ପ ୁ /1264422 84 20 987ରାମଚ  େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/043/390638
ପ ୁ /1264423 54 20 988ମେନାର ନ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0556241
ୀ /1264424 42 20 989ଡଲି େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା XWP0670232

ପ ୁ /1264425 36 20 990ଜିେତ  େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV1612696
ୀ /1264426 33 20 991ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଜୀେତ  େବେହରା XWP1104124
ୀ /1264427 77 20 992େହମ େଦଈ ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/390639

ପ ୁ /1274428 60 20 993ହୃଦାନ  େବେହରା ପି ରାଧାକୃ  େବେହରା OR/06/043/390644
ୀ /1274429 51 20 994କବିତା େବେହରା ପି ରାଧାକୃ  େବେହରା XWP0432542
ୀ /1274430 47 20 995ମମତା େବେହରା ପି ରାଧାକୃ  େବେହରା JTV2479715
ୀ /1274431 44 20 996କନିୁ େବେହରା ସା ମ ରାଜ େବେହରା XWP0163899
ୀ /1274432 44 20 997ବନିତା େବେହରା ପି ରାଧାକୃ  େବେହରା JTV2479723

ପ ୁ /1274433 43 20 998ମ ରାଜ େବେହରା ପି ରାଧାକୃ  େବେହରା OR/06/043/390647
ପ ୁ /1274434 33 20 999ମିଥନୁ େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା JTV2479319
ପ ୁ /1274435 30 20 1000ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା XWP0432534
ୀ /1274436 52 20 1001େଜଯ୍ା ନ୍ା େଦଈ ସା ହୃଦାନ  େବେହରା OR/06/043/390645

ପ ୁ /1274437 52 20 1002ଆର ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଆର ସିମାଚଳ ରାଓ XWP0670281
ୀ /1274438 47 20 1003ଆର ଈଶରୀ ରାଓ ସା ଆର ଦୁଗର୍ା ରାଓ XWP0670299

ପ ୁ /1274439 27 20 1004ଆର. ସେ ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ଆର. ଦୁଗର୍ା ରାଓ XWP0669911
ପ ୁ /1274440 25 20 1005ଆର ରାେକଶ ରାଓ ପି ଆର ଦୁଗର୍ା ରାଓ XWP0670075
ପ ୁ /1284441 72 20 1006େଦେବ  େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା XWP0779991
ପ ୁ /1284442 53 20 1007ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା OR/06/043/390652
ୀ /1284443 42 20 1008ରୀନା େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV2319010
ୀ /1284444 62 20 1009େରଣବୁାଳା େଦଈ ସା େଦେବ  େବେହରା OR/06/043/390598
ପ ୁ /1294445 66 20 1010ନେର  େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା OR/06/043/390653
ପ ୁ /1294446 43 20 1011ରେମଶ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା JTV2319168
ୀ /1294447 34 20 1012ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା XWP0432500
ପ ୁ /1294448 34 20 1013ଗଗନ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା XWP0432492
ୀ /1294449 58 20 1014ଟୁପସିୁ େଦଈ ସା ନେର  େବେହରା OR/06/043/390654
ପ ୁ /1304450 71 20 1015ସେୁର  େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା OR/06/043/390602
ୀ /1304451 60 20 1016କ୍ଷୀର େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/043/390656
ପ ୁ /1304452 52 20 1017ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା JTV2479590
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ପ ୁ /1304453 32 20 1018ଭରତ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା XWP0432450
ୀ /1304454 24 20 1019ସନୁୀତା େବେହରା ସା ସରତ େବେହରା XWP1104322

ପ ୁ /1314455 61 20 1020େଯାେଗ  େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/390657
ୀ /1314456 55 20 1021େପମଲତା େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/390658

ପ ୁ /1314457 36 20 1022ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା XWP0328724
ପ ୁ /1314458 29 20 1023ବଳରାମ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା XWP0572479
ୀ /1314459 28 20 1024ରୂପାଲୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0670125
ୀ /1324460 82 20 1025ଅଲି େବେହରା ସା କମୁର େବେହରା OR/06/043/390660
ୀ /1324461 57 20 1026େଶାଭା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା XWP0780015
ୀ /1324462 56 20 1027ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା XWP0780007
ୀ /1324463 45 20 1028କବିତା େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2319333

ପ ୁ /1324464 33 20 1029ଦିଲୀପ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା JTV1679703
ପ ୁ /1324465 19 20 1030ଟୁଲୁ େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବନ୍େହରା XWP1066224
ପ ୁ /1334466 58 20 1031ଶ ର େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/043/390613
ପ ୁ /1334467 52 20 1032ଚକଧର େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/043/390669
ୀ /1334468 50 20 1033ବାସ ି େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV2319317
ୀ /1334469 46 20 1034ବିନୀଲତା େବେହରା ସା ମକର େବେହରା JTV2319325
ୀ /1334470 45 20 1035ସକୁା ି େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା OR/06/043/390670

ପ ୁ /1334471 45 20 1036ମକର େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/043/390671
ପ ୁ /1334472 43 20 1037ରେମଶ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା XWP0780031
ପ ୁ /1334473 40 20 1038ରବି େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/043/390673
ୀ /1334474 39 20 1039ପଭାତି େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା XWP0669887
ୀ /1334475 37 20 1040ଟୁନି େବେହରା ସା ରବି େବେହରା XWP0669879

ପ ୁ /1334476 35 20 1041ପଶା  େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା XWP0556159
ପ ୁ /1334477 27 20 1042ପେମାଦ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା XWP0468959
ୀ /1334478 25 20 1043ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା XWP0670042
ୀ /1344479 62 20 1044ଟୁନି େବେହରା - ପିତବାସ େବେହରା OR/06/043/390674

ପ ୁ /1344480 47 20 1045ବାଇଧର େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା OR/06/043/390676
ୀ /1344481 45 20 1046େରବତୀ େବେହରା ସା ଜେଳ  େବେହରା JTV2319002

ପ ୁ /1344482 41 20 1047ବଳରାମ େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା JTV2319663
ୀ /1344483 32 20 1048ଅନୀତା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା XWP0469031
ୀ /1354484 71 20 1049ହଷର୍ମଣି େବେହରା ସା ବ ୁ େବେହରା OR/06/043/390622

ପ ୁ /1354485 67 20 1050ବ ୁ େବେହରା ପି ଈଶର େବେହରା OR/06/043/390677
ପ ୁ /1354486 24 20 1051ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା XWP0809905
ୀ /1364487 65 20 1052ତୁଳସୀ େବେହରା - ରବି  େବେହରା OR/06/043/390625
ୀ /1364488 52 20 1053ସାବିତୀ େବେହରା ମା ତଅେପାଇ େବେହରା XWP0556167

ପ ୁ /1364489 36 20 1054ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP0468934
ୀ /1364490 35 20 1055ସବିତା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା XWP0469312

ପ ୁ /1364491 57 20 1056ନେର  ପରିଡା ପି ଭମର ପରିଡା OR/06/043/390626
ୀ /1364492 54 20 1057ରମା ପରିଡା ସା ନେର  ପରିଡା OR/06/043/390627

ପ ୁ /1364493 29 20 1058ନିର ନ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା XWP0670323
ପ ୁ /1364494 26 20 1059ର ନ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା XWP0670349
ୀ /1374495 82 20 1060ତଅେପାଇ େଦଈ ସା ବାବାଜି ପଧାନ XWP0780049
ୀ /1374496 52 20 1061ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି ବାବାଜି ପଧାନ OR/06/043/390691
ୀ /1374497 46 20 1062ପମିଳା ପଧାନ ସା ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ OR/06/043/390690
ୀ /1374498 43 20 1063ରଜି ପଧାନ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ OR/06/043/390692
ୀ /1374499 39 20 1064ମମତା ପଧାନ ସା ର ନିଧି ପଧାନ XWP0468850

ପ ୁ /1374500 29 20 1065ଟୁକନୁା ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ XWP0468827
ପ ୁ /1374501 23 20 1066ବାଦଲ ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ XWP1066364
ପ ୁ /1374502 19 20 1067ସାଗର ପଧାନ ପି ସିେ ଶର ପଧାନ XWP1066232
ପ ୁ /1374503 54 20 1068ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ ପି ବାବାଜି ପଧାନ OR/06/043/390689
ପ ୁ /1374504 50 20 1069ର ନିଧି ପଧାନ ପି ବାବାଜି ପଧାନ OR/06/043/390693
ପ ୁ /1374505 48 20 1070ସିେ ଶର ପଧାନ ପି ବାବାଜି ପଧାନ XWP0780056
ୀ /1374506 45 20 1071ମମତା ପଧାନ ସା େବଣଧୁର ପଧାନ JTV1679646
ୀ /1374507 42 20 1072ସକୁା ି ପଧାନ ସା ସିେ ଶର ପଧାନ JTV1679653
ୀ /1384508 33 20 1073ରାଜଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ବାବୁଲି ପଧାନ XWP0469296
ପ ୁ /1384509 29 20 1074ଚଗଲି ପଧାନ ପି ଅେଲଖ ପଧାନ XWP0469288
ୀ /1384510 71 20 1075ଶଖୀ ପଧାନ ସା ଅେଲଖ ପଧାନ OR/06/043/390637
ପ ୁ /1384511 40 20 1076ବାବୁଲି ପଧାନ ପି ଅେଲଖ ପଧାନ XWP0010439
ପ ୁ /1394512 55 20 1077କୃ  େଯନା ପି ଜଇରାମ େଯନା OR/06/043/390640
ୀ /1394513 47 20 1078ସାବିତୀ େଯନା ସା କୃ  େଯନା OR/06/043/390641
ପ ୁ /1394514 32 20 1079ଆଶଷି େଜନା ପି କୃ  େଜନା XWP0432526
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ପ ୁ /1394515 26 20 1080ରେମଶ କମୁାର େଜନା ପି କୃ  ଚ  େଜନା XWP0590554
ପ ୁ /1394516 41 20 1081େବଣଧୁର ପଧାନ ପି ସଗର୍ତ ଗ ବର୍  ପଧାନ JTV1943091
ୀ /1394517 45 20 1082େରବତୀ ପଧାନ ପି ଗ ବର୍  ପଧାନ JTV2320232

ପ ୁ /1404518 76 20 1083ବନବିହାରୀ ମହା ି ପି େଗାପବ ୁ ମହା ି OR/06/043/390642
ୀ /1404519 71 20 1084ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ବନବିହାରୀ ମହା ି JTV2320208

ପ ୁ /1404520 47 20 1085ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି ପି ବନବିହାରୀ ମହା ି JTV2318723
ପ ୁ /1404521 43 20 1086ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବନବିହାରୀ ମହା ି JTV2319143
ପ ୁ /1404522 42 20 1087ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ବନବିହାରୀ ମହା ି JTV2318962
ୀ /1404523 42 20 1088ସତଯ୍ପିୟା ମହା ି ପି ବନବିହିରୀ ମହା ି JTV2319077
ୀ /1404524 52 20 1089ମାନସୀ ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ JTV2318897
ୀ /1404525 27 20 1090ଶାବଣୀ ନାୟକ ପି ପକାଶ ଚ  ନାୟକ XWP0572438

ପ ୁ /1404526 26 20 1091ସାରଦା ପସାଦ ନାୟକ ମା ମାନସୀ ନାୟକ XWP0590786
ପ ୁ /1414527 43 20 1092ଆଶୀଷ କମୁାର ନ ପି ରବୀ ନାଥ ନ JTV2320349
ୀ /1414528 42 20 1093ସ ର୍ଲତା ତିପାଠି ସା ଆଶଷି କମୁାର ନ XWP0348516

ପ ୁ /1424529 81 20 1094ଆନ  ଦାସ ପି ଆ ର୍ ଦାସ OR/06/043/390648
ୀ /1424530 61 20 1095ହାଡି ଦାସ ସା ଆନ  ଦାସ OR/06/043/390649

ପ ୁ /1424531 56 20 1096ରାମ ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ XWP0010447
ପ ୁ /1424532 40 20 1097ବାବୁଲି ଦାସ ପି ଆନ  ଦାସ JTV2319580
ପ ୁ /1424533 40 20 1098ବୁଲୁ ଦାସ ପି ଆନ  ଦାସ JTV2319911
ପ ୁ /1424534 27 20 1099ଅନୁ ଦାସ ପି ଆନ  ଦାସ XWP0729509
ୀ /1424535 27 20 1100ସ  ୁଦାସ ସା ଅନୁ ଦାସ XWP0729517
ୀ /1434536 57 20 1101ଶଶୀକଳା ଦାସ ସା ଗରୁୁବାରୀଆ ଦାସ OR/06/043/390651

ପ ୁ /1434537 42 20 1102କବି ଦାସ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ଦାସ JTV2319838
ୀ /1434538 39 20 1103ସକୁମୁାରୀ ଦାସ ମା ଶଶୀକଳା ଦାସ XWP0348318

ପ ୁ /1434539 35 20 1104ରବି ଦାସ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ଦାସ XWP0432518
ୀ /1434540 34 20 1105େକାେକାନି ଦାସ ସା କବି ଦାସ XWP0348870

ପ ୁ /1434541 34 20 1106ଛବି ଦାସ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ଦାସ XWP0348581
ୀ /1434542 30 20 1107ସୟନୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ XWP0729814
ୀ /1434543 25 20 1108ମିନତୀ ଦାସ ସା ଛବି ଦାସ XWP0729673
ୀ /1444544 92 20 1109ମାୟା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/043/390721

ପ ୁ /1444545 60 20 1110ଗେ ଇ ଦାସ ପି ଭଜ ଦାସ XWP0780064
ପ ୁ /1444546 45 20 1111ତିନାଥ ଦାସ ପି ଗେ ଇ ଦାସ JTV2320083
ୀ /1444547 44 20 1112ଝିଲି ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ XWP0348789

ପ ୁ /1444548 40 20 1113ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଗେ ଇ ଦାସ XWP0163907
ୀ /1444549 40 20 1114ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ JTV2320448

ପ ୁ /1444550 36 20 1115ଶବି ଦାସ ପି ଗେ ଇ ଦାସ XWP0348532
ୀ /1444551 31 20 1116ଚୁମକିୁ ଦାସ ସା ଶବି ଦାସ XWP0348474

ପ ୁ /1444552 26 20 1117ଶ ର ଦାସ ପି ଗେ ଇ ଦାସ XWP0729681
ପ ୁ /1444553 26 20 1118ଟିଟୁ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ XWP0590729
ପ ୁ /1444554 25 20 1119ମେହଶର ଦାସ ପି ଗେ ଇ ଦାସ XWP0729699
ୀ /1454555 68 20 1120ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଦିନବ ୁ ଦାସ OR/06/043/390724
ପ ୁ /1454556 43 20 1121ସଧୁୀର ଦାସ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାସ XWP0432385
ପ ୁ /1454557 42 20 1122ବାରିକ ଦାସ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାସ JTV1943406
ୀ /1454558 34 20 1123େରଣ ୁଦାସ ସା ବାରିକ ଦାସ XWP0556175
ୀ /1454559 32 20 1124ମମି ଦାସ ସା ସଧିୁର ଦାସ XWP0572347
ୀ /1464560 50 20 1125କନକ ଦାସ ସା ବୁ ିଆ ଦାସ JTV2342343

ପ ୁ /1464561 46 20 1126ପିତାମର ଦାସ ପି େଯାଗୀ  ଦାସ XWP0556183
ପ ୁ /1464562 45 20 1127ବୁ ିଆ ଦାସ ପି େଯାଗୀ  ଦାସ XWP0842351
ୀ /1464563 43 20 1128ରମା ଦାସ ସା ପିତାମର ଦାସ OR/06/043/390661
ପ ୁ /1464564 40 20 1129ଡାକ ଦାସ ପି େଯାଗୀ  ଦାସ JTV1943547
ୀ /1464565 27 20 1130ଆରତୀ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ XWP0729426
ୀ /1464566 26 20 1131ସ  ୁଦାସ ପି ବୁ ିଆ ଦାସ XWP0729723
ପ ୁ /1474567 55 20 1132ବିପ ଦାସ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ OR/06/043/390662
ୀ /1474568 48 20 1133କମା ଦାସ ସା ବିପ ଦାସ OR/06/043/390663
ପ ୁ /1474569 30 20 1134ରସାନ  ଦାସ ପି ବିପ ଦାସ XWP0348615
ୀ /1474570 25 20 1135ଦୀପା ଦାସ ପି ବିପ ଦାସ XWP0809921
ପ ୁ /1484571 52 20 1136ବାବୁଲା ଦାସ ପି ବିଶନୁ୍ ଦାସ OR/06/043/390734
ୀ /1484572 46 20 1137ମ  ୁଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ OR/06/043/390735
ପ ୁ /1484573 31 20 1138ଦିଲୁ ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ XWP0556191
ପ ୁ /1484574 27 20 1139ବିଜୁ ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ XWP0729756
ପ ୁ /1494575 75 20 1140ଯଧିୁ ୀର ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/043/390736
ୀ /1494576 69 20 1141କା ନ ଦାସ ସା ଯଧିୁ ିର ଦାସ OR/06/043/390737
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ପ ୁ /1494577 38 20 1142ସେ ାସ ଦାସ ପି ବସ ୁଦାସ XWP0590851
ୀ /1494578 32 20 1143ବଗଲୁୀ ଦାସ ସା ସେ ାସ ଦାସ XWP0590844
ୀ /1494579 29 20 1144ବବି ଦାସ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାସ XWP0590877

ପ ୁ /1494580 26 20 1145ଛବି ଦାସ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାସ XWP0590869
ୀ /1504581 61 20 1146ଡମି ଦାସ ସା ସଗର୍ତ ଗେ ଇ ଦାସ XWP0780072

ପ ୁ /1504582 38 20 1147ବାବୁଲା ଦାସ ପି ଗେ ଇ ଦାସ XWP0633917
ପ ୁ /1504583 36 20 1148ବାବୁଲି ଦାସ ପି ଗେ ଇ ଦାସ XWP0590752
ୀ /1504584 36 20 1149ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲୀ ଦାସ XWP0163915
ୀ /1504585 32 20 1150ପମି ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ XWP0590760
ୀ /1514586 60 20 1151କମୁାରୀ ଦାସ ସା ସନିଆ ଦାସ OR/06/043/390672

ପ ୁ /1514587 46 20 1152ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସଂବାରିଆ ଦାସ XWP0729483
ୀ /1514588 44 20 1153ର ିତା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0729707

ପ ୁ /1514589 40 20 1154ବନଯ୍ା ଦାସ ପି ସନିଆ ଦାସ JTV2320224
ୀ /1524590 54 20 1155ସଶୁୀଳା ଦାସ ସା ଅକୃର ଦାସ XWP0780080

ପ ୁ /1524591 49 20 1156ଅକୃର ଦାସ ପି ସଉରୀ ଦାସ OR/06/043/390746
ପ ୁ /1524592 46 20 1157ର ନ ଦାସ ପି ଭଜମନ ଦାସ XWP0729558
ପ ୁ /1524593 25 20 1158ମନୁା ଦାସ ପି ଅକରୁ ଦାସ XWP0809913
ୀ /1534594 60 20 1159ପଦାବତୀ ଦାସ ସା ରାଜନ ଦାସ XWP0328542

ପ ୁ /1534595 36 20 1160ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ରଂଜନ ଦାସ XWP0328518
ପ ୁ /1534596 34 20 1161ଜଗା ଦାସ ପି ରାଜନ ଦାସ XWP0328591
ପ ୁ /1534597 31 20 1162ବଳରାମ ଦାସ ପି ରାଜନ ଦାସ XWP0328500
ୀ /1534598 29 20 1163ରୁନୁ ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ XWP0590687
ୀ /1534599 27 20 1164ରାଜଲତା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ XWP0590679

ପ ୁ /1544600 50 20 1165ଡେମଇ ଦାସ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ OR/06/043/390681
ୀ /1544601 48 20 1166ଚ କଳା ଦାସ ସା ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ XWP0210674
ୀ /1544602 45 20 1167ସଷୁମା ଦାସ ସା ଡେମଇ ଦାସ JTV2320414
ୀ /1544603 43 20 1168ମାଳତୀ ଦାସ ସା ବଦଯ୍ାଧର ଦାସ JTV2319564

ପ ୁ /1544604 41 20 1169ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ OR/06/043/390682
ପ ୁ /1554605 51 20 1170ଗେଣଶର ଦାସ ପି ଭଜ ଦାସ OR/06/043/390686
ୀ /1554606 44 20 1171କଲରା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ JTV1943562

ପ ୁ /1554607 44 20 1172େଲାଚନା ଦାସ ପି ଭଜମନ ଦାସ JTV1943299
ୀ /1554608 40 20 1173ତିଳ ଦାସ ସା ଗେଣଶର ଦାସ XWP0777623

ପ ୁ /1564609 55 20 1174ଭିକାରୀ ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ XWP0556209
ୀ /1564610 55 20 1175ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ ସା ଭିକାରୀ ଦାସ JTV2319556
ୀ /1564611 34 20 1176ବିନୁ ଦାସ ସା ଭିକାରି ଦାସ XWP0348300

ପ ୁ /1564612 33 20 1177ମିଟୁ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ XWP0432443
ୀ /1564613 31 20 1178ମିତା ଦାସ ସା ମିଟୁ ଦାସ XWP0432435
ୀ /1564614 27 20 1179ହରଷ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ XWP0729491
ୀ /1564615 26 20 1180ଲଲିତା ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ XWP0729889
ୀ /1574616 59 20 1181େରବତୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ JTV2319572

ପ ୁ /1574617 56 20 1182ବିଜୟ ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ JTV1943539
ୀ /1574618 25 20 1183ଦୁଃଖୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ XWP0729533
ୀ /1584619 65 20 1184ତମାଲୁ ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/043/390694

ପ ୁ /1584620 58 20 1185କା ିର୍କ ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ XWP0780098
ୀ /1584621 55 20 1186ସଜନୀ ଦାସ ସା ମ ୁଳି ଦାସ OR/06/043/390695

ପ ୁ /1584622 49 20 1187ମ ୁଳି ଦାସ ପି ଭାଇଗ ଦାସ XWP0633909
ୀ /1584623 36 20 1188ସଜୁ୍ଞାନୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ XWP0729434

ପ ୁ /1584624 34 20 1189ସେ ାଷ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ XWP0432559
ୀ /1584625 31 20 1190ସଜୁ୍ଞାନୀ ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ XWP0432377
ପ ୁ /1584626 27 20 1191ଅଜୟ ଦାସ ପି ମ ୁଳି ଦାସ XWP0729467
ୀ /1584627 25 20 1192ସଧୁ ା ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ XWP0729442
ୀ /1594628 46 20 1193ସନିୁ ଦାସ ସା ଧବୃ ଦାସ JTV2319119
ୀ /1604629 70 20 1194ଜମ ୁଦାସ ସା କୃ  ଦାସ OR/06/043/390699
ପ ୁ /1604630 54 20 1195ଧବୃଚରଣ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/043/390700
ପ ୁ /1604631 42 20 1196କମୁର ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ JTV1943380
ପ ୁ /1604632 41 20 1197ଝୁମର ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ JTV1943398
ୀ /1604633 41 20 1198କୁ ୀ ଦାସ ସା ଝୁମର ଦାସ XWP0729475
ୀ /1604634 40 20 1199ଗିତା ଦାସ ସା କମୁର ଦାସ XWP0348771
ପ ୁ /1604635 38 20 1200ଅମର ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ XWP0163949
ୀ /1604636 36 20 1201ସମିୁ ଦାସ ସା ଅମର ଦାସ XWP0590828
ୀ /1604637 33 20 1202ଶଶୀ ଦାସ ସା ରାମ ଦାସ XWP0010470
ପ ୁ /1604638 27 20 1203କାହନ୍  ୁଦାସ ପି ଲଷଣ ଦାସ XWP0729616
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ପ ୁ /1604639 25 20 1204ଶୀେକ୍ଷତ ଦାସ ପି ଧବୃଚରଣ ଦାସ XWP0729640
ପ ୁ /1614640 75 20 1205ଉ ବ ଦାସ ପି ଆ ର୍ ଦାସ OR/06/043/390702
ୀ /1614641 71 20 1206ପଦାବତୀ ଦାସ ସା ଉ ବ ଦାସ OR/06/043/390703

ପ ୁ /1614642 42 20 1207ଭିକା ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ XWP0842369
ୀ /1614643 40 20 1208କନିୁ ଦାସ ସା େଯାଗୀ ଦାସ JTV2319903
ୀ /1624644 47 20 1209ଶା ି ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ ଦାସ OR/06/043/390779

ପ ୁ /1624645 32 20 1210ସଦୁାମ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଦାସ XWP0729715
ୀ /1624646 29 20 1211ବାସ ି ଦାସ ସା ସଦୁାମ ଦାସ XWP0729525

ପ ୁ /1634647 62 20 1212ରେମଶ ଦାସ ପି ମରୁଲୀ ଦାସ OR/06/043/390707
ୀ /1634648 60 20 1213କନିୁ ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ JTV2320216
ୀ /1644649 40 20 1214ଝରଣା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0348854
ୀ /1644650 76 20 1215େକ୍ଷତମଣି ସାହୁ ସା ବିରବର ସାହୁ JTV1679620

ପ ୁ /1644651 49 20 1216ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାହୁ ପି ବିରବର ସାହୁ JTV1679661
ପ ୁ /1644652 46 20 1217ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିରବର ସାହୁ JTV1679679
ୀ /1644653 42 20 1218ପମିଳା ସାହୁ ସା ବିଭୁତି ସାହୁ JTV1956754
ୀ /1654654 56 20 1219ଯମନୁା ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ ଦାସ OR/06/043/390786

ପ ୁ /1654655 43 20 1220ପକାଶ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0210682
ୀ /1654656 39 20 1221ପାବନ ଦାସ ସା ପକାଶ ଦାସ JTV2319895
ୀ /1654657 38 20 1222ସବିତା ଦାସ ପି ସଉରୀ ଦାସ XWP0210690

ପ ୁ /1654658 37 20 1223ପବିତ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଦାସ XWP0328641
ୀ /1654659 30 20 1224ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ପବିତ ଦାସ XWP0328633

ପ ୁ /1654660 27 20 1225ବଇଶଁ ିଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଦାସ XWP0729459
ୀ /L/3-164661 22 20 1226ଶଭୁଶୀ ଦଳ।ଇ ପି ସଧୁୀର ଚଂଦ ଦଳ।ଇ XWP0975664

ପ ୁ /4194662 22 20 1227େସୗମ୳ଶୀ ଦଳାଇ ପି କମଳା େଲାଚନ ଦଳାଇ XWP0969824
ପ ୁ /8494663 21 20 1228ସଭୁାଶୀଷ ବିଶାସରାୟ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ବିଶାସରାୟ XWP0920363
ୀ /8494664 23 20 1229ଶଭୁସିତା ତିପାଠୀ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ବୀଶାସରାୟ XWP0920322

ପ ୁ /37P/554665 22 20 1230ଅରୁପ ପମାର ମଦୁୁଲି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0967489
ୀ /8024666 24 20 1231ଅରୁଂଧତୀ ସାହୂ ସା ନିର ନ େବେହରା XWP1194307
ୀ /514667 23 20 1232ସଲମା ପରୱିନ୍ ସା ମନୁା ଖାନ XWP1194547

ପ ୁ /514668 34 20 1233ମନୂା ଖାନ ପି ଅସରାଫ ଖାନ XWP1194554
ପ ୁ /1574669 25 20 1234ବାପନୁା ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ XWP1218304
ପ ୁ /1564670 20 20 1235ଧୁବ ଦାସ ପି ପମିଳା ଦାସ XWP1218312
ୀ /1554671 27 20 1236ଝିଲି ନାହାକ ସା ତିଲ ଦାସ XWP1218338
ୀ /1524672 21 20 1237ଅୱଳୀ ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ XWP1218353
ୀ /1614673 32 20 1238ସୀତ ଦାସ ସା କନିୁ ଦାସ XWP1218379
ୀ /1584674 27 20 1239େରଣ ୁଦାସ ସା ତମାଲୁ ଦାସ XWP1218395
ୀ /1584675 32 20 1240ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ ଦାସ XWP1218403
ୀ /1624676 25 20 1241ନମିତା ନାହାକ ସା ସକୁା  ନାହାକ XWP1218429
ୀ /1574677 26 20 1242ରିନା ନୀହାକ ମା ଲକ୍ଷୀ ନାହାକ XWP1218445

ପ ୁ /1524678 22 20 1243ଟୁନା ଦାସ ପି ଅକରୃ ଦାସ XWP1218452
ୀ /934679 38 20 1244ପେମାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ବିେବକାନ  ସାଇଁ XWP1218478
ପ ୁ /1584680 24 20 1245ବସ  ଦାସ ପି ତମାଲୁ ଦାସ XWP1218502
ପ ୁ /1584681 32 20 1246ଅରୁଣ ଦାସ ପି ତମାଲୁ ଦାସ XWP1218528
ୀ /1004682 30 20 1247ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା ଜଗା େସଠୀ XWP1218536

ପ ୁ /1464683 18 20 1248ପାଣକୃ  ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ XWP1234681
ପ ୁ /1564684 25 20 1249ସେ ାଷ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ XWP1265974
ୀ /814685 25 20 1250ସସିତା ସାହୁ ସା ଟୁନା େବେହରା XWP1265982
ୀ /024686 18 20 1251େସୗଭାଗିନୀ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ XWP1266055
ୀ /124687 19 20 1252ସତଯ୍ବତୀ ମଲିକ ମା ନୟନା ମଲିକ XWP1266063
ୀ /204688 18 20 1253ଦି ୀେରଖା େବେହରା ପି ଦିଗମର େବେହରା XWP1266089
ୀ /999994689 19 20 1254ସତିୃେରଖା େଜନା ପି ରବୀ  େଜନା XWP1266121
ପ ୁ /Plot no-L4690 23 20 1255ସତ୍ଯବତ ଧଳ ପି ଗଦାଧର ଧଳ XWP1274059

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.59 of has been duly published as per the provisions of Odisha municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    dd-mm-yyyy

Election Officer Seal and Signature
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