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ପ ୁ /11 59 118 1େକାରା ବଡମ�ିୁ ପି ଗ�ାଧର ବଡମ�ିୁ OR/12/085/172119

�ୀ /12 40 118 2ଶକ�ୁଳା ବଡମ�ିୁ �ା ଲି�ରାଜ କାଯ! ୀ KBH1317254

ପ ୁ /13 35 118 3ପ"ଜ କମୁାର ବଡମ�ିୁ ପି େକାରା ବଡମ�ିୁ RWX0084178

�ୀ /14 28 118 4େସ$ହଲତା ବଡମ�ିୁ ପି େକାରା ବଡମ�ିୁ RWX0603274

ପ ୁ /35 28 118 5ପ
ଶା� କମୁାର ଦ�େସନା ପି େଗାପିନାଥ ଦ�େସନା RWX0436212

ପ ୁ /46 54 118 6ରାମଚ(
  କାଯ�!ୀ ପି ସ)ାରୁ କାଯ�!ୀ RWX0084350

�ୀ /47 53 118 7ସକୁମୁାରୀ କାଯ! ୀ �ା ରାମଚ(
  କାଯ! ୀ RWX0084368

ପ ୁ /48 30 118 8ମନୁା କମୁାର କାଯ�!ୀ ପି ରାମଚ(
  କାଯ�!ୀ RWX0819110

ପ ୁ /49 26 118 9ପଦ* ନାଭ କାଯ�, ପି ରାମଚ(
  କାଯ�, RWX0774950

ପ ୁ /410 24 118 10ବିଘ$ରାଜ କଜ! ୀ ପି ରାମ ଚଦ
  କଜ! ୀ RWX1047729

�ୀ /611 34 118 11ଗୀତି.ଳି ସବର ପି େଗାପିନାଥ ସବର RWX0085142

�ୀ /712 52 118 12ରାମିେରଡି ପଦ* ାବତୀ �ା ରାମିେରଡି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ KBH1315696

ପ ୁ /713 55 118 13ରାମିେରଡି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଧମ, ରାଓ KBH1315688

�ୀ /814 53 118 14ସ$ି0ା ରାଣୀ ବାନାଜ2 �ା ଚ(ନ ବାନାଜ2 RWX0084236

ପ ୁ /815 49 118 15ଘନଶ�ାମ ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ RWX0603233

�ୀ /1016 55 118 16ଯମନୁା ଯାନି �ା େଦତୖାରି ଯାନି OR/12/085/188549

ପ ୁ /1017 39 118 17ବିଦୁର ଜାନି ପି େଦତୖାରୀ ଜାନି RWX0084269

ପ ୁ /1018 37 118 18ହରି5(
  ଜାନି ପି େଦତୖାରୀ ଜାନି KBH1632975

�ୀ /1019 35 118 19ମକୁତୁା ଜାନି �ା ହରି5(
  ଜାନି KBH2146652

ପ ୁ /1020 34 118 20ରାମଚ(
  ଜାନି ପି େଦତୖାରୀ ଜାନି RWX0084277

�ୀ /1021 27 118 21ଇ(ୁ ଜାନି �ା ରାମଚ(
  ଜାନି RWX1001031

�ୀ /1022 32 118 22ଜୟଶ
ୀ ନାୟକ �ା ବିଦୁର ଜାନି RWX0436329

�ୀ /1123 59 118 23ସାଇତା ହ�ାଳ �ା େସାନୁ ହ�ାଳ OR/12/085/188555

ପ ୁ /1124 71 118 24େମା�
 ା ଜାନି ପି େଜଠୁ ଜାନି RWX0602946

�ୀ /1125 38 118 25ସାମାରି ଜାନୀ ପି ମ�ରା ଜାନୀ KBH1632926

ପ ୁ /1126 38 118 26ସ(ୁୁରୁ ଜାନୀ ପି ଶନୁ ଜାନୀ KBH1632942

�ୀ /1127 36 118 27ଧାନମତି ଜାନି �ା ସ(ୁୁରୁ ଜାନି KBH2146660

ପ ୁ /1128 45 118 28ବଲବିର କି8ଡୁ ପି ଚାେଲ! ସ କି8ଡୁ RWX0436360

�ୀ /1129 40 118 29ସସୁମିତା କଜୁୁର �ା ବଲବିର କି8ଡୁ RWX0436352

ପ ୁ /1130 48 118 30ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି କମଳୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188351

�ୀ /1131 44 118 31ମଇନାମତୀ ମଦୁୁଲି �ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188485

ପ ୁ /1132 26 118 32ସେ�ାଷ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0886465

ପ ୁ /1133 21 118 33ଶିତୁ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1119452

ପ ୁ /1334 23 118 34ଶଶୁା� ଖରା ପି ଧନୁଜ! ୟ ଖରା RWX1000819

ପ ୁ /1335 33 118 35ତପନ ଖରା ପି ଜଗନ$ ାଥ ଖରା RWX1000900

ପ ୁ /1336 61 118 36ଡ)ରୁ ମଦୁୁଲି ପି ତମ ମଦୁୁଲି KBH2097756

�ୀ /1337 50 118 37ସଇତା ମଦୁୁଲି �ା ଡ)ରୁ ମଦୁୁଲି KBH1315514

�ୀ /1338 21 118 38କବିତା ମଦୁୁଲି ପି ଡ)ରୁ ମଦୁୁଲି RWX1119866

ପ ୁ /1439 39 118 39ଜୟ� ମଦୁୁଲି ପି ଡମରୁ ମଦୁୁଲି KBH1632637

�ୀ /1440 36 118 40ରୁନୀ ମଦୁୁଲି �ା ଜୟ� ମଦୁୁଲି KBH2146678

�ୀ /1541 68 118 41ବାଲି ମଦୁୁଲି �ା େଘନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188360

�ୀ /1542 42 118 42ଧନାଇ ମଦୁୁଲି �ା ଲବ ମଦୁୁଲି KBH1315753

ପ ୁ /1543 36 118 43ଗରୁୁେଦବ ମଦୁୁଲି ପି ଲବ ମଦୁୁଲି KBH1946110

�ୀ /1544 34 118 44ସନୁୀତା ମଦୁୁଲି �ା ଗରୁୁେଦବ ମଦୁୁଲି RWX0603134

�ୀ /1645 52 118 45ବଇେଦ ମଦୁୁଲି �ା ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188368

ପ ୁ /1646 36 118 46କାମଳୁ ୁମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି KBH2146645

�ୀ /1647 33 118 47ମକୁତୁା ମଦୁୁଲି �ା େକାମଳୁ ୁମଦୁୁଲି RWX0084343

�ୀ /1648 33 118 48ମ:ୁା ମଦୁୁଲି ପି ବସ�ି ମଦୁୁଲି RWX1000918

�ୀ /1649 31 118 49ଆଏଶା ମଦୁୁଲି �ା ପ>ୂ! ମଦୁୁଲି RWX0436279

ପ ୁ /1650 31 118 50ପ>ୁ! ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି RWX0436295

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /1751 65 118 51ପଦମା ଜାନି �ା ଡ)ରୁ ଜାନି OR/12/085/188383

�ୀ /1752 31 118 53ନମିତା ଜାନି �ା ରାେଜ(
  ଜାନି RWX0602607

�ୀ /1853 24 118 54ରଶ* ିତା େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା RWX1000991

ପ ୁ /1854 39 118 55ରୁପ କମୁାର ଜାନୀ ପି ଟ" ଜାନୀ KBH1632884

�ୀ /1855 33 118 56ମମତା ଜାନୀ �ା ରୁପକମୁାର ଜାନି RWX0084376

�ୀ /1856 40 118 57ପଦ* ା ମଦୁୁଲି �ା ଜିେତନ ମଦୁୁଲି RWX0673004

ପ ୁ /1957 46 118 58ଦାନୁ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି OR/12/085/188394

�ୀ /1958 40 118 59କମଳା ମଦୁୁଲି �ା ଦାନୁ ମଦୁୁଲି RWX0774604

�ୀ /2059 31 118 60ଦଇମତି ଭତରା �ା ବୁଦୁରାମ ଭତରା RWX0819128

ପ ୁ /2060 34 118 61ବୁଦୁରାମ ଭତରା ପି ଲB* ୁଭତରା RWX0774588

ପ ୁ /2061 64 118 62ଦାେମାଦର ମଦୁୁଲି ପି ଲୁଚୁ ମଦୂଲୀ RWX0084392

�ୀ /2062 56 118 63ବତୀ ମଦୁୁଲି �ା ଦାେମାଦର ମଦୁୁଲି RWX0084400

�ୀ /2063 50 118 64ଲାଲି ମଦୁୁଲି ପି ନାଡୁ ମଦୁୁଲି KBH1315746

ପ ୁ /2064 39 118 65ବିପିନ ବିହାରୀ ମଦୁୁଲି ପି ଦାେମାଦର ମଦୁୁଲି RWX0084418

�ୀ /2065 32 118 66ପ
ତିମା ମଦୁୁଲୀ �ା ବିପି8 ବିହାରୀ ମଦୁୁଲୀ RWX0436147

�ୀ /2166 57 118 67ପ
ତିମା ମଦୁୁଲି �ା ଦଶ ୁମଦୁୁଲି RWX1067289

ପ ୁ /2167 38 118 68ସନG ମଦୁୁଲି ପି ଦଶ ୁମଦୁୁଲି KBH1632629

�ୀ /2168 30 118 69ନୀଳା ମଦୁୁଲୀ �ା ସନତ ମଦୁୁଲୀ RWX0436238

ପ ୁ /2169 19 118 70ସ.ୟ ମଦୁୁଲି ମା ପ
ତିମା ମଦୁୁଲି RWX1246701

ପ ୁ /2270 69 118 71ମଧ ୁଯାନି ପି ପଦଲାମ ଯାନି OR/12/085/188388

�ୀ /2271 64 118 72ମ:ୁା ଜାନି �ା ଅଜୁ! ନ ଜାନି RWX0084459

�ୀ /2272 60 118 73ରାଧା ଯାନି �ା ମଧ ୁଯାନି OR/12/085/188389

ପ ୁ /2273 38 118 74ଅଜୁ! ନ ଜାନି ପି ମଧ ୁଜାନି RWX0084442

ପ ୁ /2274 28 118 75ସଦା ଜାନି ପି ମଧ ୁଜାନି RWX0602599

�ୀ /2375 33 118 76ନବିନା ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX0366278

�ୀ /2376 47 118 77ସମି କିଷା8 �ା ମାଧବ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188092

ପ ୁ /2377 46 118 78ମାଧବ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188381

�ୀ /2578 68 118 79ସମବାରୀ େଖାସଲା �ା ଉJବ େଖାସଲା OR/12/085/188364

ପ ୁ /2579 48 118 80ହରି େଖାସଲା ପି ଉJବ େଖାସଲା OR/12/085/188490

�ୀ /2580 42 118 81େମାତୀ େଖାସK ା �ା ହରି େଖାସK ା KBH1317288

�ୀ /2581 25 118 82ରଶ*ିତା େଖାସଲା ପି ହରି େଖାସଲା RWX0819060

ପ ୁ /2582 19 118 83େକଦାରନାଥ େଖାସଲା ପି ହରି େଖାସଲା RWX1254242

ପ ୁ /2583 34 118 84ଅଜୁ! ନ ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି RWX0366310

�ୀ /2684 24 118 85ଶିବାନୀ ଦୂଗ, �ା ରତି ଖିଲ RWX1000942

ପ ୁ /2685 55 118 86ଜିରୁ ଖିଲ ପି ଡ�ରୁ ଖିଲ KBH1317304

�ୀ /2686 51 118 87ସଦାଇ ଖିଲ �ା ଜିରୁ ଖିଲ KBH1632694

ପ ୁ /2687 27 118 88ରତି ଖିଲ ପି ଜିରୁ ଖିଲ RWX0603159

�ୀ /2788 25 118 89ଗୀତା ହ�ାଳ �ା ହରିବLୁ ଜାନି RWX1158567

ପ ୁ /2789 67 118 90ଧବଳୁ ଯାନି ପି ନାରିଆ ଯାନି OR/12/085/188369

�ୀ /2790 54 118 91ନ(ଇ ଯାନି �ା ଧବଲୁ ଯାନି OR/12/085/188370

ପ ୁ /2791 46 118 92ହରିବLୁ ଜାନି ପି ଧବଳୁ ଜାନି KBH2097806

�ୀ /2792 21 118 93ଚMଳା ଯାନୀ �ା ହରିବLୁ ଯାନୀ RWX1117688

ପ ୁ /2893 27 118 94ସଦା େଖାସଲା ପି କାଳିଆ େଖାସଲା RWX0602995

�ୀ /2894 27 118 95କନିୁ େଖାସK ା �ା ରବି େଖାସK ା RWX0774596

ପ ୁ /2895 70 118 96କାଳିଆ େଖାସଲା ପି େଛ�ିଆ େଖାସଲା KBH2097830

�ୀ /2896 57 118 97ଧନାଈ େଖାସଲା �ା କାଳିଆ େଖାସଲା OR/12/085/188366

ପ ୁ /2897 33 118 98ରବି େଖାସଲା ପି କାଳିଆ େଖାସଲା RWX0330696

ପ ୁ /2898 24 118 99ମାଧବ େଖାସଲା ପି କାଳିଆ େଖାସଲା RWX1038256

ପ ୁ /2899 21 118 100କମଳ େଖାସK ା ପି କାଳିଆ େଖାସK ା RWX1118157

ପ ୁ /29100 53 118 101ରବି ଖରା ପି ଲBଣ ଖରା RWX0663138

�ୀ /29101 49 118 102ସ)ାରି ଖରା �ା ରବି ଖରା OR/12/085/188204

ପ ୁ /29102 31 118 103ପ>ୁ! ଖରା ପି ରବି ଖରା RWX0330753

ପ ୁ /29103 27 118 104କ>! ଖରା ପି ରବି ଖରା RWX0602961

�ୀ /29104 26 118 105ବିମଳା ଖରା �ା କ>! ଖରା RWX0900548

�ୀ /29105 56 118 106ବୁଦୁରି ସନୁା �ା ଜଗନ$ ାଥ ସନୁା RWX0084509

�ୀ /30106 51 118 107ପନୁାଇ ଗାଦବା ପି ଦୁକ ୁଗାଦବା RWX1067420

ପ ୁ /30107 22 118 109ସାମସାନ େଖାରI ପି ଅଜୁ! ନ େଖାରା RWX1047737

�ୀ /30108 27 118 110ନବିନା ପା�ି ପି ଜଗବLୁ କବାଡି RWX0774794

ପ ୁ /31109 50 118 111କଶୁ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188404

�ୀ /31110 48 118 112କମଳା ମଦୁୁଲି �ା କଶୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188405

ପ ୁ /31111 32 118 113ସେୁରଶ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି କଶୁ ମଦୁୁଲି RWX0602581

�ୀ /31112 25 118 114ସବିତା ମଦୁୁଲି ପି କଶୁ ମଦୁୁଲି RWX0819029

2 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /32113 41 118 115ସେରାଜ ପା�ି ପି ବୁଟି ପା�ି KBH1632900

�ୀ /32114 39 118 116ନିମଡା ପା�ୀ �ା ମ�ଳୁ ପା�ୀ KBH1632686

�ୀ /32115 38 118 117ଲB*ୀ ପା�ି �ା ସେରାଜ ପା�ି KBH1632892

ପ ୁ /32116 27 118 118ଅଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ତିଲକରାମ ମଦୁୁଲି RWX0602904

�ୀ /32117 23 118 119କସୁମୁା ମଦୁୁଲି �ା ଅଜୟ ମଦୁୁଲି RWX1000827

ପ ୁ /32118 21 118 120ସନୁୀଲ ପା�ି ପି ମ�ଲୁ ପା�ି RWX1112556

�ୀ /33119 48 118 121ଫଲୁମତି ଜାନୀ �ା ଂ େଗୗରୀ ଜାନୀ RWX0394668

�ୀ /33120 21 118 122ସନିୁତା ଯାନୀ �ା ଟୁନା ଯାନୀ RWX1117712

ପ ୁ /33121 21 118 123ସେୁର(
  ଜାନି ମା ଫଲୁମତି ଜାନି RWX1254119

�ୀ /34122 34 118 124ପRାମୟୀ ବଗରତୀ �ା ଜୟରାମ ଗହୀର RWX0603225

ପ ୁ /34123 67 118 125ହୃଦାନ( ଗହିର ପି ଦାେମାଦର ଗହିର OR/12/085/188345

�ୀ /34124 57 118 126ଜାନକି ଗହୀର �ା ହୃଦାନ( ଗହିର OR/12/085/188346

ପ ୁ /34125 41 118 127ମଖୁ�ରାମ ଗହୀର ପି ହୃଦାନ( ଗହୀର KBH1317221

�ୀ /34126 40 118 128ତପ�ୀନି ଗହୀର �ା ମଖୂ�ରାମ ଗହୀର RWX0084517

ପ ୁ /34127 40 118 129ଜୟରାମ ଗହୀର ପି ହୃଦାନ( ଗହୀର KBH1345792

ପ ୁ /34128 39 118 130ଜଗତରାମ ଗହୀର ପି ହୃଦାନ( ଗହୀର RWX1067255

�ୀ /34129 30 118 131ବିଜୟଲB*ି ମାହାର �ା ଜଗତରାମ ଗହିର RWX1078971

�ୀ /35130 49 118 132ଜି ଲB*ି ପାବ! ତି �ା ଜି ରାମକ
ିSା େରଡି RWX0394601

�ୀ /35131 47 118 133ରାମା େଗୗଡ ପି ଜଗବ(ୁ େଗୗଡ OR/12/085/138348

ପ ୁ /35132 55 118 134ଜି. ରାମକ
ିSା େରଡି ପି ଜି. ସନ�ାସି େରଡି RWX0956730

�ୀ /36133 75 118 135ମଣିମା ଗଉଡ �ା ଭଗବାନ ଗଉଡ OR/12/085/188440

�ୀ /36134 45 118 136ଭଗବତୀ ଗଉଡ �ା ମା�ତୁ ଗଉଡ OR/12/085/188439

ପ ୁ /36135 42 118 137େଘନୁ େଗୗଡ ପି ଭଗବା8 େଗୗଡ KBH1317312

�ୀ /36136 28 118 138ପ
ମିଲା ଗଉଡ଼ ପି ମା�ତ ଗଉଡ଼ RWX0602748

ପ ୁ /36137 27 118 139େଶାଭା ଗଉଡ ପି ମା�ତୁ ଗଉଡ RWX0603019

ପ ୁ /36138 25 118 140ଇVର େଗୗଡ ପି ମା�ତୁ େଗୗଡ RWX0819003

�ୀ /36139 24 118 141ଲB*ି େଗୗଡ �ା େଘନୁ େଗୗଡ RWX1067263

�ୀ /37140 55 118 142ଡାଲିମା ଗଉଡ ପି ଭ: ଗଉଡ OR/12/085/188443

ପ ୁ /37141 24 118 143ଜିତୁ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1000637

ପ ୁ /38142 55 118 144ଠକ ଗଉଡ ପି ଚିକ
  ଗଉଡ OR/12/085/188448

�ୀ /38143 50 118 145େହମ ଗଉଡ �ା ଠକ ଗଉଡ OR/12/085/188449

�ୀ /38144 28 118 146ହରିେବାଲା ଗଉଡ �ା ପଦ* ନାବ ଗଉଡ RWX0603167

ପ ୁ /38145 33 118 147ପଦ* ନାଭ େଗୗଡ ପି ଟ" େଗୗଡ RWX0436121

�ୀ /38146 26 118 148ରଇଲା େଗୗଡ ପି ଠକ େଗୗଡ RWX1119577

�ୀ /39147 62 118 149ତୁଲସା ଗଉଡ �ା କମଳୁ ଗଉଡ OR/12/085/188447

ପ ୁ /39148 37 118 150ଜଗନ$ ାଥ େଗୗଡ ପି କମଳୁ େଗୗଡ KBH1632934

�ୀ /39149 32 118 151ଡମାଇ େଗୗଡ �ା ଜଗନ$ ାଥ େଗୗଡ RWX0366351

ପ ୁ /39150 33 118 152ମାଧବ େଗୗଡ ପି କମଳୁ େଗୗଡ RWX0436170

�ୀ /39151 27 118 153ତୁଳା େଗୗଡ �ା ମାଧବ େଗୗଡ RWX0818989

�ୀ /40152 45 118 154ରୁକଣୁା ଗଉଡ ପି ମକ(ୁ ଗଉଡ KBH1317536

ପ ୁ /40153 42 118 155ଚିW େଗୗଡ ପି ମକୁ(ୁ େଗୗଡ KBH1317379

�ୀ /40154 33 118 156କମଳା େଗୗଡ �ା ଶW େଗୗଡ RWX0366369

�ୀ /40155 69 118 157ହରିବାଳା େଗୗଡ �ା ମକୁ(ୁ େଗୗଡ OR/12/085/188445

�ୀ /40156 27 118 158ରାଧିକା ଗଉଡ ପି ମକୁ(ୁ ଗଉଡ RWX0603175

ପ ୁ /41157 65 118 159କମ ଗଉଡ ପି ସାଧ ୁଗଉଡ OR/12/085/188434

�ୀ /41158 59 118 160ପଦ* ା ଗଉଡ �ା କମ ଗଉଡ KBH1317429

ପ ୁ /41159 27 118 161ସବୁାଷ େଗୗଡ ପି କମ େଗୗଡ RWX0436139

�ୀ /41160 23 118 162ପଦ* ା େଗୗଡ �ା ସବୁାଷ େଗୗଡ RWX1000793

ପ ୁ /42161 75 118 163ମାଧବ ନାୟକ ପି ମିଟୁ ନାୟକ OR/12/085/188432

�ୀ /42162 66 118 164ମାଳତୀ ନାୟକ �ା ମାଧବ ନାୟକ OR/12/085/188433

ପ ୁ /42163 45 118 165ନୀଳା)ର ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ KBH1317403

�ୀ /42164 40 118 166ଶଶି ନାୟକ �ା ନୀଳା)ର ନାୟକ KBH1317411

ପ ୁ /42165 19 118 167ସଶୁ।� ସନୁା ପି Xଯାମ ସ(ୁର ସନୁା RWX1246719

ପ ୁ /43166 46 118 168ଭ: େଗୗଡ ପି ନରହରି େଗୗଡ RWX0084558

�ୀ /43167 44 118 169କରୁଣା େଗୗଡ �ା ଭ: େଗୗଡ RWX0084566

ପ ୁ /44168 70 118 170େସାମନାଥ ଗଉଡ ପି ସାଧ ୁଗଉଡ OR/12/085/188430

ପ ୁ /44169 43 118 171ହର େଗୗଡ ପି େସାମନାଥ େଗୗଡ KBH1315803

�ୀ /44170 40 118 172ହରିବଲା େଗୗଡ �ା ହର େଗୗଡ KBH1315811

ପ ୁ /44171 37 118 173ପଦ* ନାଭ େଗୗଡ ପି େସାମନାଥ େଗୗଡ KBH1632769

�ୀ /44172 33 118 174ରାଧା େଗୗଡ �ା ପଦ* ନାଭ େଗୗଡ RWX0084582

�ୀ /44173 60 118 175ଧନାଇ ଗଉଡ �ା େସାମନାଥ ଗଉଡ OR/12/085/188431

ପ ୁ /45174 65 118 176ଦାେମାଦର ଗଉଡ ପି ବଲରାମ ଗଉଡ OR/12/085/188428

3 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /45175 41 118 177ପଲକ ୁେଗୗଡ ପି ଦାେମାଦର େଗୗଡ KBH1632835

ପ ୁ /45176 38 118 178ଭ: େଗୗଡ ପି ଦାେମାଦର େଗୗଡ OR/12/085/188476

�ୀ /45177 29 118 179ବିମଳା େଗୗଡ �ା ପଲକ ୁେଗୗଡ RWX0436246

ପ ୁ /45178 22 118 180ଡ)ରୁ େଗୗଡ ପି ଭ: େଗୗଡ RWX1200799

ପ ୁ /46179 28 118 181ଚଇତୁ ଗଉଡ ପି ଲଳିତ ଗଉଡ RWX0436337

�ୀ /46180 24 118 182ବିମଳା େଗୗଡ �ା ଚଇତୁ େଗୗଡ RWX1112481

ପ ୁ /46181 23 118 183ଚିତ େଗୗଡ ପି ଲଳିତ େଗୗଡ RWX1117639

ପ ୁ /46182 49 118 184ଲଳିତ ଗଉଡ଼ ପି କମଳୁ ଗଉଡ଼ OR/12/085/188425

�ୀ /46183 44 118 185ଭଗବତି ଗଉଡ �ା ଲଳିତ ଗଉଡ OR/12/085/188426

ପ ୁ /47184 43 118 186କମଳେଲାଚନ ଗଉଡ ପି କମଳୁ ଗଉଡ OR/12/085/188427

�ୀ /47185 39 118 187ମଇନା େଗୗଡ �ା କମଳ େଲାଚନ େଗୗଡ KBH1632777

�ୀ /47186 39 118 188କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି କମଳୁ େଗୗଡ KBH1632793

ପ ୁ /47187 39 118 189କୃS େଗୗଡ ପି କମଳୁ େଗୗଡ KBH1632868

�ୀ /47188 36 118 190ବିମଳା େଗୗଡ �ା କୃS େଗୗଡ KBH2098085

�ୀ /47189 33 118 191ପଦ* ା କ
 ିସାନି �ା ପ>ୁ! କ
 ିସାନି RWX0366385

ପ ୁ /48190 63 118 192କମିୁଆ ଗଉଡ ପି ବଳରାମ ଗଉଡ KBH2097871

�ୀ /48191 36 118 193ସାବି େଗୗଡ଼ �ା ଚ(ର େଗୗଡ଼ KBH2098093

ପ ୁ /48192 41 118 194ସମୀର େଗୗଡ ପି କମିୁଆ େଗୗଡ KBH1315829

�ୀ /48193 39 118 195ଜୟମତି େଗୗଡ �ା ସମୀର େଗୗଡ KBH1315837

ପ ୁ /48194 38 118 196ଚ(ର େଗୗଡ ପି କମିୁଆ େଗୗଡ KBH1632827

�ୀ /49195 62 118 197ତୁଳା ଗଉଡ �ା େଦବ ଗଉଡ OR/12/085/188416

�ୀ /49196 43 118 198ତୁଳସୀ ଗଉଡ଼ �ା �. େମାହନ ଗଉଡ଼ KBH2098150

�ୀ /49197 39 118 199ଲାଲି ଗଉଡ �ା ନରହରି ଗଉଡ KBH1317387

ପ ୁ /49198 41 118 200ନରହରି େଗୗଡ ପି େଦବ େଗୗଡ KBH1317395

ପ ୁ /49199 35 118 201ଜଗବLୁ େଗୗଡ ପି େଦବ େଗୗଡ RWX0084632

ପ ୁ /49200 64 118 202େଦବ େଗୗଡ ପି ମନ େଗୗଡ KBH2097897

�ୀ /49201 27 118 203ଧନାଇ େଗୗଡ �ା ଜଗବLୁ େଗୗଡ RWX0818997

�ୀ /49202 19 118 204ଡଲୀ େଗୗଡ ପି ନରହରି େଗୗଡ RWX1262377

ପ ୁ /50203 52 118 205କ>! ଗଉଡ ପି ଧନ ଗଉଡ OR/12/085/188419

�ୀ /50204 48 118 206ଦଶ ୁଗଉଡ �ା କ>! ଗଉଡ OR/12/085/188420

ପ ୁ /50205 43 118 207ଲB*ଣ େଗୗଡ ପି କ>! େଗୗଡ KBH1632876

ପ ୁ /50206 28 118 208ପୀତY େଗୗଡ ପି କ>! େଗୗଡ RWX0436220

�ୀ /50207 27 118 209ଜମନୁା ଗଉଡ ପି କ>! ଗଉଡ RWX0602920

�ୀ /50208 21 118 210ଟୁନି େଗୗଡ �ା ଲB*ଣ େଗୗଡ RWX1120195

�ୀ /51209 43 118 211ଲB*ୀ େଗୗଡ �ା କମଳେଲାଚନ େଗୗଡ KBH1632801

�ୀ /51210 20 118 212ବୃ(ା େଗୗଡ �ା ବିଭିଷଣ େଗୗଡ RWX1200716

�ୀ /51211 21 118 213େରବତୀ େଗୗଡ ମା ଲB*ୀ େଗୗଡ RWX1120369

ପ ୁ /51212 26 118 214ବିଭିଷଣ େଗୗଡ ପି କମଳେଲାଚନ େଗୗଡ RWX0774943

ପ ୁ /53213 23 118 215ମାନସ କମୁାର ପି ରାଜକୀେଶାର ମାଝି RWX1152172

ପ ୁ /53214 54 118 216ରାଜାକିେଶାର ମାଝି ପି ପରୁୁେଷାWମ ମାଝି KBH1317486

�ୀ /53215 47 118 217ରାଧାରାଣି ମାଝୀ �ା ରାଜାକିେଶାର ମାଝୀ KBH1317478

ପ ୁ /55216 52 118 218ଚ(
  ମଦୁୁଲି ପି ଲB*ଣ ମଦୁୁଲି KBH1317270

�ୀ /55217 46 118 219ମତୁ�ାଲୁ ମଦୁୁଲି �ା ଚ(
  ମଦୁୁଲି KBH1317239

�ୀ /55218 26 118 220ରିତା ମଦୁୁଲି ପି ଚ(
  ମଦୁୁଲି RWX0602524

�ୀ /55219 23 118 221ଗୀତା ମଦୁୁଲି ପି ଚ(
  ମଦୁୁଲି RWX1000983

ପ ୁ /55220 20 118 222ରୁତୁରାଜ ମଦୁୁଲି ପି ଚ(
  ମଦୁୁଲି◌ି RWX1200781

ପ ୁ /57221 55 118 223ଇVର ଖରା ପି ଗାଦୁ ଖରା OR/12/085/203040

�ୀ /57222 53 118 224ସଇତା ଖରା �ା ଇVର ଖରା OR/12/085/203041

�ୀ /57223 32 118 225ପ
ମିଳା ଖରା ପି ଇVର ଖରା RWX0330548

ପ ୁ /57224 23 118 226ଶଶୁା� ଖରା ପି ଇVର ଖରା RWX1000868

ପ ୁ /57225 26 118 227ସକୁା� କମୁାର ଖରା ପି ଇVର ଖରା RWX0774844

�ୀ /57226 24 118 228ଉମ2ଳା ଖରା ପି ଇXୱର ଖରା RWX1151257

ପ ୁ /58227 56 118 229େଗାପୀନାଥ ଦ�େସନା ପି ଅଜୁ! ନ ଦ�େସନା OR/12/085/202005

�ୀ /58228 55 118 230ବିମଳା ଦ�େସନା �ା େଗାପିନାଥ ଦ�େସନା OR/12/085/202006

�ୀ /58229 30 118 231ଡଲି ଦ�େସନା ପି େଗାପିନାଥ ଦ�େସନା RWX0330522

ପ ୁ /63230 56 118 232ହରି େସଠୀ ପି ଘାସି େସଠୀ KBH1317205

�ୀ /63231 34 118 233ରିନା େସଠୀ ପି ହରି େସଠୀ RWX0084673

ପ ୁ /63232 30 118 234କରୁଣ କା� େସଠୀ ପି ହରି େସଠୀ RWX0330530

ପ ୁ /64233 73 118 235ବି ଅନ� ରାଓ ପି ବି ଜଗନ$ ାଥମ RWX0436386

�ୀ /64234 40 118 236ବି ଅନିତା �ା ଜି ରବି କମୁାର ପାତ
 RWX0436394

ପ ୁ /64235 40 118 237ଜି ରବି କମୁାର ପାତ
 ପି ଜି େଗାପାଲ କ
 ିSା RWX0886408

�ୀ /64236 68 118 238ବି ପ
ଭାବତୀ �ା ବି ଅନ� ରାଓ RWX0436378

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /69237 43 118 239ବିVାସୀ େଲ\ଗା ପି ମାସୀ ପ
କାଶ େଲ\ଗା RWX0603050

�ୀ /Landiguda238 22 118 764ସମୂୀତ
ୀ ଖରା ସମୂୀତ
ୀ ଖରା - ପ
କାଶ ବାଘା  RWX1282060

�ୀ /00239 22 118 769ସମୁୀତ
ୀ େଖାରା - ପଶ ୁ!  ଖରା RWX1304658

�ୀ /23240 18 118 775ଆରତି ମଦୁୁଲି ପି ମାଧବ ମଦୁୁଲି RWX1315662

�ୀ /16241 18 118 776ସନିୁତା ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX1315670

ପ ୁ /32242 18 118 777ମାନସ ପା�ି ପି ସେରାଜ ପା�ି RWX1315688

�ୀ /15243 18 118 778ସ�ିତା ମଦୁୁଲି ପି ୰ ଲବ ମଦୁୁଲି RWX1315712

ପ ୁ /35244 18 118 779ଦିଲK ୀପ େଗୗଡ ମା ରମା େଗୗଡ RWX1315720

ପ ୁ /28245 18 118 780ମେନାଜ େଖାସଲା ପି କାଳିଆ େଖାସଲା RWX1315738

�ୀ /11246 18 118 784ଶା�ି ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1322411

�ୀ /27247 18 118 785ସଜୁତା ଜାନି ପି ହରିବLୁ ଜାନି RWX1322437

ପ ୁ /65248 26 118 786ପି^ ୁବାଘ ପି ଈXଵର ବାଘ RWX1322452

�ୀ /65249 23 118 787ଅ. ୁବାଘ �ା ପି^ ୁବାଘ RWX1322460

ପ ୁ /48250 18 118 788ରେମଶ େଗୗଡ ପି ସମିର େଗୗଡ RWX1322478

ପ ୁ /44251 19 118 790ମେନାଜ କମୁାର େଗୗଡ ପି ହର େଗୗଡ RWX1322494

ପ ୁ /51252 18 118 791ମିନେକତନ େଗୗଡ ମା ଲB*ି େଗୗଡ RWX1322502

ପ ୁ /01253 39 118 240ଚ(
  ଜାନି ପି ଦଶ ୁଜାନି RWX1067305

�ୀ /01254 38 118 241େଜମା ଜାନି �ା ଚ(
  ଜାନି RWX1067321

�ୀ /1255 45 118 242ମ.ଳୁା ସନୁା �ା ବଳରାମ ସନୁା OR/12/085/190939

ପ ୁ /02256 19 118 243ପି^ ୁଖରା ପି େବଣ ୁଖରା RWX1255538

�ୀ /2257 27 118 244ମ:ୁା ଗାଦବା �ା େଚତୖନ ଗାଦବା RWX0774711

ପ ୁ /2258 31 118 245ଧନପତି କିସ,ନି ପି ପଦଲାମ କିସ,ନି RWX0330845

�ୀ /2259 61 118 246ଦଇମତି କ
ିସାନି �ା ରଘନୁାଥ କ
ିସାନି RWX0366153

ପ ୁ /2260 23 118 247ଲB*ଣ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା RWX1000892

�ୀ /2261 23 118 248େଗାରି ପରଜା �ା ଲB*ଣ ପରଜା RWX1000926

ପ ୁ /2262 22 118 249ଶିବା ପରାଜା ପି ଘାସି ପରଜା RWX1152198

�ୀ /3263 41 118 250ସନୁାେଦଇ ଗାଦବା ପି ଧନ ଗାଦବା RWX0366195

�ୀ /4264 48 118 251ପ
ତିମା ମଦୁୁଲି �ା ପଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188304

ପ ୁ /5265 48 118 252ନାରାୟଣ ହ�ାଳ ପି ଧନ ହ�ାଳ OR/12/085/188558

�ୀ /5266 45 118 253ଡମଣିୁ ହ�ାଳ �ା ନାରାୟଣ ହ�ାଳ OR/12/085/188302

�ୀ /7267 62 118 254େମାତି େଖମ�ୁୁ �ା ଭିମ େଖମ�ୁୁ OR/12/085/188225

�ୀ /7268 36 118 256ସେୁଲାଚନା େଖମ�ୁୁ �ା ରଘନୁାଥ େଖମ�ୁୁ KBH2098119

ପ ୁ /08269 23 118 257ଦିପ ୁମିଶ
 ପି ମେନାଜ ମିଶ
 RWX1142744

�ୀ /8270 56 118 258ବଇଦି ଗଦବା �ା ରବି ଗଦବା RWX1086263

ପ ୁ /8271 52 118 259କମଳୁ ଗଦବା ପି କମରା ଗାଦବା OR/12/085/188235

�ୀ /8272 45 118 260ଧାନୁମତି ଗାଦବା �ା କମଳୁ ଗାଦବା OR/12/085/188236

ପ ୁ /8273 26 118 261ଲାଲୁ ଗାଦବା ପି ରବି ଗାଦବା RWX1038314

ପ ୁ /8274 26 118 262ରାେଜX ଗାଦବା ପି କମଳୁ ଗାଦବା RWX0602623

�ୀ /8275 25 118 263ନୀଳା ଗାଦବା �ା ଦିପ ୁମିଶ
 RWX1152156

�ୀ /8276 23 118 264ରୀନା ଗାଦବା ପି କମଳୁ ଗାଦବା RWX1038249

�ୀ /09277 22 118 265ଶଆୁ ମଦୁୁଲି �ା ଶବି ଜଡିଆ RWX1255397

ପ ୁ /9278 57 118 266ବୁଦୁ ଜାଡିଆ ପି ଜୟ ଜଡିଆ RWX0886416

ପ ୁ /9279 29 118 267ଶବି ଜଡିଆ ମା ପଦ* ା ଜଡିଆ RWX0436253

ପ ୁ /9280 28 118 268ଲକନ ଜଡିଆ ପି ବୁଦୁ ଜଡିଆ RWX0602714

�ୀ /9281 22 118 269ସବୁତି ଜଡିଆ ପି ବୁଦୁ ଝଡିଆ RWX1171388

�ୀ /9282 44 118 270ଚି(
 ି ପଦ* ା ଝାଡିଆ �ା ବୁଦୁ ଝାଡିଆ OR/12/085/188238

�ୀ /9283 26 118 271ପ
ତିମା ଝଡିଆ �ା ଲକନ ଝଡିଆ RWX1112648

ପ ୁ /10284 24 118 272ସେ�ାଷ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି RWX1152149

�ୀ /11285 46 118 273ମଣିମା ମଦୁୁଲି �ା ରାମ ମଦୁୁଲି RWX1001171

�ୀ /11286 36 118 274ପନୁାଇ ମଦୁୁଲି �ା କୃS ମଦୁୁଲି KBH2098069

ପ ୁ /11287 36 118 275କୃଷ$ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି KBH2146710

�ୀ /11288 28 118 276ସଇତା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି RWX0602797

ପ ୁ /12289 45 118 277େଚତୖନ ମାଝି ପି ବୁଦୁରା ମାଝି OR/12/085/188215

�ୀ /12290 42 118 278କସାମନି ମାଝି �ା େଚତୖନ� ମାଝି KBH1315720

ପ ୁ /12291 20 118 279ଟୁନା ମାଝୀ ପି େଚତୖନ ମାଝୀ RWX1200757

�ୀ /12292 76 118 280ମଣିମା ମଦୁୁଲି �ା ବୁଦୂରା ମଦୁୁଲି OR/12/085/188214

�ୀ /13293 28 118 281େଗୗରୀ ଜଡିଆ �ା ଶିବ ଖରା RWX1038207

ପ ୁ /13294 54 118 283େସାମନାଥ ଖରା ପି ସୀତା ଖରା OR/12/085/188509

�ୀ /13295 49 118 284ନୀଳାବତୀ ଖରା �ା େସାମନାଥ ଖରା OR/12/085/188175

ପ ୁ /13296 36 118 285ଶିବ ଖରା ପି ସମନାଥ ଖରା RWX0084715

ପ ୁ /13297 34 118 286ତ
ୀନାଥ ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX0084723

�ୀ /13298 33 118 287ଅ.ିତା ଖରା �ା ତ
ୀନାଥ ଖରା RWX0084731

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /13299 22 118 288ଶା�ିଲତା ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX1255405

�ୀ /13300 22 118 289େସ$ହଲତା ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX1255413

�ୀ /13301 20 118 290ମିନତି ଖିଲ �ା େରାମିୟ ଖରା RWX1264878

ପ ୁ /13302 30 118 291େରାମିଓ ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX0394676

ପ ୁ /14303 57 118 292ମ�ଳା ଖରା ପି ସରୁ ଖରା KBH1315795

�ୀ /14304 57 118 293କମସଲୁା ଖରା �ା ମ�ଳା ଖରା OR/12/085/188174

ପ ୁ /14305 38 118 294ରାଜୁ ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା OR/12/085/188516

ପ ୁ /15306 60 118 295ହରି ଖରା ପି ସରୁ ଖରା OR/12/085/188505

�ୀ /15307 57 118 296ସତିଆ ଖରା �ା ହରି ଖରା OR/12/085/188200

ପ ୁ /15308 40 118 297େଗୗର ଖରା ପି ହରି ଖରା KBH1670488

ପ ୁ /15309 37 118 298ବୁଡୁ ଖରା ପି ହରି ଖରା KBH2098127

�ୀ /15310 36 118 299ଲB*ୀ ଖରା �ା ବୁଡୁ ଖରା KBH2146751

�ୀ /15311 32 118 300ସନିୁତା ଖରା �ା ଶଭୁଲାଲ ଖରା RWX0366229

�ୀ /15312 34 118 301କମୁାରୀ ଖରା �ା େଗୗର ଖରା RWX0602755

ପ ୁ /15313 32 118 302ଶଭୁଲାଲ େଖାରା ପି ହରି ଖରା RWX0330852

�ୀ /16314 78 118 303ଚ(ରି ମଦୁୁଲି �ା ମଧ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/188267

ପ ୁ /17315 21 118 304ପ
ସନ$  କମୁାର ବାଘ ପି କିେଶାର ଚ(
  ବାଘ RWX1224880

�ୀ /17316 20 118 305ସହୁାନୀ ସେୁନଲି ବାଘ ପି କିେଶାର ଚ(
  ବାଘ RWX1225440

�ୀ /17317 45 118 307ରାଧିକା ବାଘ �ା କିେଶାର ଚ(
  ବାଘ OR/12/085/188512

ପ ୁ /17318 23 118 308ପ
ବୀର କମୁାର ବାଘ ପି କିେଶାର ବାଘ RWX0602854

ପ ୁ /19319 35 118 309ଘାସି ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି RWX0394650

�ୀ /19320 60 118 310ସନାଇ ସନୁା �ା ମ�ଳୁ ସନୁା RWX0085183

�ୀ /19321 40 118 311ସଇତ ସନୁା �ା ପିତମ ସନୁା OR/12/085/188181

ପ ୁ /19322 38 118 312ଶ�ାମସ(ୁର ସନୁା ପି ମ�ୁଳୁ ସନୁା OR/12/085/188515

�ୀ /19323 38 118 313ମତି ସନୁା �ା ଶ�ାମସ(ୁର ସନୁା RWX0663088

�ୀ /19324 27 118 314ଗୀତା ସନୁା ପି ପ
ୀତମ ସନୁା RWX0774646

�ୀ /19325 26 118 315େଗାରି ସନୁା ମା ସନାଇ ସନୁା RWX0886440

�ୀ /21326 20 118 316ଫଲୁମତି ଜାନି �ା ସଧୁୀ` ପା�ି RWX1254226

ପ ୁ /21327 50 118 317ହରିବLୁ ପା�ି ପି ବିଶ ୁପା�ି OR/12/085/188503

�ୀ /21328 45 118 318ନଇନା ପା�ି �ା ହରିବLୁ ପା�ି OR/12/085/188504

ପ ୁ /21329 27 118 319ସଧୁୀର ପା�ି ପି ହରିବLୁ ପା�ି RWX0602896

ପ ୁ /21330 26 118 320ସସିୁଲ ପା�ି ପି ହରିବLୁ ପା�ି RWX0774729

�ୀ /22331 65 118 321ଲେଳଇ ମଦୁୁଲି �ା େଗାପି ମଦୁୁଲି OR/12/085/188149

ପ ୁ /23332 41 118 322ସ(ୁୁରୁ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188154

�ୀ /23333 38 118 323ଲଳିତା ମଦୁୁଲି �ା ସ(ୁୁରୁ ମଦୁୁଲି KBH1670421

�ୀ /23334 26 118 324ଲB*ୀ ମଦୁୁଲି ପି ସ(ୁୁରୁ ମଦୁୁଲି RWX1117910

ପ ୁ /23335 20 118 325ସେ�ାଷ ମଦୁୁଲି ପି ସ(ୁୁରୁ ମଦୁୁଲି RWX1254093

ପ ୁ /25336 38 118 326ଜଗନ$ ଥ ଖିଲ ପି ଚ�ାଳ ଖିଲ KBH2146702

ପ ୁ /25337 37 118 327ଧନିଆ ଖିଲ ପି ଚ�ାଳ ଖିଲ RWX0084756

�ୀ /25338 36 118 328ଜ)ବୁତୀ ଖିଲ �ା ଧନିଆ ଖିଲ KBH2098044

�ୀ /25339 35 118 329ଦଅନା ଖିଲ �ା ଜଗନ$ ାଥ ଖିଲ KBH2098051

ପ ୁ /25340 33 118 330ପିତବାସ ଖିଲ ପି ଚ�ାଳ ଖିଲ RWX0084764

�ୀ /25341 29 118 331ତୁଲସା ଖିଲ �ା ପିତବାସ ଖିଲ RWX0602771

ପ ୁ /26342 48 118 332ଗରୁୁ ଗାଦବା ପି ବଳରାମ ଗାଦବା KBH1315530

�ୀ /26343 45 118 333ମ�ୁଲି ଗାଦବା �ା ଗରୁୁ ଗାଦବା KBH1315548

�ୀ /28344 59 118 334ସଇତା ପରଜା �ା େଲାକନାଥ ପରଜା OR/12/085/188306

ପ ୁ /28345 44 118 335େଲାକନାଥ ପରଜା ପି ରାଉତବାଲି ପରଜା OR/12/085/188305

�ୀ /28346 28 118 336ବତି ପରଜା ପି େଲାକନାଥ ପରଜା RWX0602540

ପ ୁ /28347 27 118 337ଇVର ପରଜା ପି େଲାକନାଥ ପରଜା RWX0603209

�ୀ /30348 67 118 338ଦୁକ ୁଗାଦବା ପି ଗରୁୁ ଗାଦବା KBH2097954

ପ ୁ /30349 55 118 339ଗରୁୁ ଗାଦବା ପି ଦୁଃଖ ୁଗାଦବା OR/12/085/188309

ପ ୁ /30350 53 118 340ରଘ ୁଗାଦବା ପି ଦୁକ ୁଗାଦବା KBH2097947

�ୀ /30351 44 118 341େମାତି ଗାଦବା �ା ଗରୁୁ ଗାଦବା KBH1315787

ପ ୁ /30352 31 118 342ଗ�ାଧର ଗାଦବା ପି ଗରୁୁ ଗାଦବା RWX0330597

ପ ୁ /30353 30 118 343େଚତୖନ ଗାଦବା ପି ଗରୁୁ ଗାଦବା RWX0330571

ପ ୁ /30354 29 118 344ସମାରୁ ଗାଦବା ପି ଗରୁୁ ଗାଦବା RWX0602953

�ୀ /30355 28 118 345ଧାନେମାତି ଗାଦବା �ା ସମାରୁ ଗାଦବା RWX0960369

ପ ୁ /30356 26 118 346ପିତବାସ ଗାଦବା ପି ଗରୁୁ ଗାଦବା RWX0774851

�ୀ /30357 22 118 347ଫଲୁମତି ଗାଦବା ପି ରଘ ୁଗାଦବା RWX1067370

�ୀ /30358 21 118 348ଶକୁ
 ି ଗାଦବା �ା ଗ�ାଧର ଗାଦବା RWX1246685

ପ ୁ /30359 19 118 349ସେ�ାଷ ଗାଦବା ପି ରଘ ୁଗାଦବା RWX1254077

�ୀ /30360 43 118 350ସବୁ>, ଖିଲ �ା ସମରା ଖିଲ KBH1670405

6 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /31361 47 118 351ଜଗ ୁକ
 ିସାନି ପି ହରି କ
 ିସାନି OR/12/085/188273

ପ ୁ /31362 42 118 352ଧନ କ
 ିସାନି ପି ହରି କ
 ିସାନି OR/12/085/188244

�ୀ /31363 39 118 353ବୃ(ା କ
 ିସାନୀ �ା ମଦନ କ
 ିସାନୀ RWX1152180

�ୀ /31364 38 118 354ଶକୁ
 ି କ
 ିସାନି �ା ଧନ କ
 ିସାନି OR/12/085/188245

�ୀ /31365 26 118 355ତୁଲସି କ
 ିସାଣୀ ପି ଜଗ ୁକ
 ିସାଣୀ RWX1078690

ପ ୁ /31366 23 118 356କୃS କ
 ିସାଣୀ ପି ଧନ କ
 ିସାଣୀ RWX1038306

ପ ୁ /33367 76 118 357ଦଶ ୁଜାନି ପି ନାରାୟଣ ଜାନି RWX1200336

�ୀ /33368 45 118 358କମଳା ଜାନି �ା ଠକ ଜାନି RWX1078674

ପ ୁ /33369 40 118 359ଠକ ଯାନି ପି ବାସ ୁଯାନି OR/12/085/188289

ପ ୁ /33370 23 118 360ଟୁନା ଜାନୀ ପି ଠକ ଜାନୀ RWX1038322

ପ ୁ /33371 21 118 361ସ.ୟ ଯାନୀ ପି ଟ" ଯାନୀ RWX1112697

ପ ୁ /34372 65 118 362ଚ(
 ି ଶକୁ
 ି ପି ଚି(
 ି ଡିରା OR/12/085/188247

�ୀ /34373 55 118 363େଗାରି ଶକୁ
 ି �ା ଚି(
 ି ଶକୁ
 ି OR/12/085/188248

ପ ୁ /35374 48 118 364ଜୟରାମ ଗାଦବା ପି ବିରସା ଗାଦବା OR/12/085/188283

�ୀ /35375 45 118 365ତୁଳସା ଗାଦବା �ା ଜୟରାମ ଗାଦବା KBH1315704

ପ ୁ /35376 29 118 366ଘାସିରାମ ଗାଦବା ପି ଜୟରାମ ଗାଦବା RWX0436113

�ୀ /35377 27 118 367ଶକୁ
 ୀ ଗାଦବା �ା ଘାସିରାମ ଗାଦବା RWX1078732

�ୀ /36378 48 118 368ଉଇଲା ଖରା �ା ରାମାନିୟୁସ ତୁକ! ୀ KBH2098184

ପ ୁ /37379 65 118 369ଧନ ଗାଦବା ପି ଜଗ ୁଗାଦବା OR/12/085/188286

ପ ୁ /37380 42 118 370ହରି ଗାଦବା ପି ଧନ ଗାଦବା KBH1315522

�ୀ /37381 39 118 371ନିଳା ଗାଦବା �ା ହରି ଗାଦବା KBH1670447

�ୀ /37382 27 118 372ସନୁୀତା ଗାଦବା ପି ହରି ଗାଦବା RWX0603282

�ୀ /37383 24 118 373େମାହିନି ଗଦବା ପି ହରି ଗଦବା RWX1067354

�ୀ /37384 21 118 374ଶଶୀ ଗଦବ। ପି ହରି ଗଦବ। RWX1112531

ପ ୁ /39385 60 118 375ଆୟୁତୁ ଯାନି ପି ଆଲବ ଯାନି OR/12/085/188278

�ୀ /39386 58 118 376ଫଲୁମତି ଯାନି �ା ଆୟୁତୁ ଯାନି OR/12/085/188279

ପ ୁ /39387 40 118 377ସଦା ଜାନି ପି ଆଇତୁ ଜାନି KBH1315472

�ୀ /39388 36 118 378କମଳା ଜାନି �ା ସଦା ଜାନି KBH2146694

ପ ୁ /40389 35 118 380ଡମ ୁଜାନି ପି ପଦୁ ଜାନି RWX0427617

�ୀ /40390 35 118 381ବତୀ ଜାନି �ା ଡମ ୁଜାନି RWX0084772

�ୀ /41391 52 118 382େମାତି ମଦୁୁଲି �ା କମଲୁୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188240

ପ ୁ /41392 40 118 383ଲଇଛନ ମଦୁୁଲି ମା େମାତି ମଦୁୁଲି RWX0330860

�ୀ /41393 30 118 384ମମତା ମଦୁୁଲି �ା ଲଇଛନ ମଦୁୁଲି RWX0434019

�ୀ /42394 46 118 385ମଇନା ଖରା �ା ଶ�ାମ ଖରା RWX1200377

ପ ୁ /42395 24 118 386ଭୁବନ ଖରା ପି ଶ�ାମ ସ(ୁର ଖରା RWX1001197

�ୀ /42396 19 118 387ପି"ି ଖରା ପି ୰ ଶ�ାମ ସ(ୁର ଖରା RWX1255561

�ୀ /42397 20 118 388କ�ୁଳା ଖିଲ �ା ଗରୁୁବLୁ ଖିଲ RWX1200302

ପ ୁ /42398 28 118 389ସ.ିତ େଖାରା ପି ଶ�ାମ ସ(ୁର ଖରା2 RWX1001205

ପ ୁ /42399 27 118 390ଗରୁୁବLୁ ଖରା ପି ଶ�ାମ ସ(ୁର ଖରା RWX0602656

�ୀ /42400 57 118 392ହରିବାଳା ସନୁା �ା କମେୁଲାଚନ ସନୁା OR/12/085/188196

ପ ୁ /42401 38 118 393ଶ�ାମ ସନୁା ପି କମଳେଲାଚନ ସନୁା OR/12/085/188197

�ୀ /42402 37 118 394ମଣି ସନୁା �ା ଶାମ ସନୁା RWX0084780

ପ ୁ /42403 34 118 395ସଦା ସନୁା ପି କମଳ େଲାଚନ ସନୁା RWX0330605

ପ ୁ /42404 31 118 396ରାମନାଥ ସନୁା ପି କମେଲାଚନ ସନୁା RWX0774836

ପ ୁ /42405 31 118 397େମାହନ ସନୁା ପି ଲଳିତ ସନୁା RWX0330555

�ୀ /42406 27 118 398ରାଧା ସନୁା �ା ସଦା ସନୁା RWX0602698

�ୀ /42407 25 118 399ଶା�ି ସନୁା �ା ରାମନାଥ ସନୁା RWX0900563

�ୀ /42408 19 118 400ମମିତା ସନୁା ପି ଶ�ାମ ସନୁା RWX1255553

�ୀ /43409 23 118 401ଭଗବତୀ େବନ�ା �ା େମାହନ ସନୁା RWX1038231

ପ ୁ /43410 53 118 402ଲଳିତ ସନୁା ପି ରଘ ୁସନୁା OR/12/085/188198

�ୀ /43411 50 118 403ସମାରି ସନୁା �ା ଲଳିତ ସନୁା OR/12/085/188199

�ୀ /44412 60 118 404ହରିବାଳା ଶନୁା �ା ଦନି ଶନୁା OR/12/085/188179

�ୀ /45413 45 118 405ତୁଳସା ସନୁା �ା ଅb ୁ!ନ ସନୁା OR/12/085/188183

ପ ୁ /45414 35 118 406ଅଭି ସନୁା ପି ଅଜୁ! ନ ସନୁା KBH2146728

�ୀ /45415 36 118 407ଚcା ସନୁା �ା ଅଭି ସନୁା KBH2098135

ପ ୁ /45416 33 118 408ମନୁା ସନୁା ପି ଅଜୁ! ନ ସନୁା RWX0330647

ପ ୁ /45417 32 118 409ରବି ସନୁା ମା ତୁଳସା ସନୁା RWX0330654

�ୀ /45418 30 118 410ର�ବତୀ ସନୁା ପି ଅଜୁ! ନ ସନୁା RWX0774869

ପ ୁ /45419 26 118 411ଅେଶାକ ସନୁା ମା ତୁଳସା ସନୁା RWX1067404

�ୀ /45420 25 118 412ମନିୁ ସନୁା �ା ମନୁା ସନୁା RWX0886457

�ୀ /46421 68 118 413ଜନମତୀ ଖିଲ �ା ଲଳିତ ଖିଲ RWX0886473

�ୀ /46422 38 118 414କମଳା ଖିଲ �ା ଜଗବLୁ ଖିଲ RWX0084806

7 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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������ 
� ��$�����% 21ୱାଡ!  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

38 
��* ����� &�����-

�ୀ /46423 37 118 415ମାଳତୀ ମଦୁୁଲି �ା ଲବିନା ମଦୁୁଲି KBH1670439

ପ ୁ /46424 19 118 416ରୁତୁ ମଦୁୁଲି ମା ମାଳତି ମଦୁୁଲି RWX1262369

�ୀ /47425 58 118 417ବୁଦୁରି ଖିଲ �ା ଦାସ ଖିଲ OR/12/085/188519

ପ ୁ /47426 39 118 418ର.ିତ ଖିଲ ପି ଦାସ ଖିଲ KBH1670462

�ୀ /47427 41 118 419ମଇନା ଖିଲ ମା ବୁଦୁରି ଖିଲ RWX0330688

�ୀ /47428 38 118 420ଲଲିତା ଖିଲ �ା ର.ିତ ଖିଲ KBH1670470

ପ ୁ /47429 35 118 421ପ>ୁ! କ
 ିସାନି ପି ଧନପତି କ
 ିସାନି RWX0366377

�ୀ /47430 31 118 422କନିୁ ମଦୁୁଲି �ା ଡମ ୁମଦୁୁଲି RWX0366443

�ୀ /49431 50 118 423ରାମା କ
 ିସାନି �ା ଧନପତି କ
 ିସାନି OR/12/085/188265

ପ ୁ /49432 31 118 424ପଦୁ କ
 ିସାନୀ ପି ଧନପତି କ
 ିସାନୀ RWX0330621

�ୀ /49433 22 118 425ନମିତା ମାଝି �ା ପଦୁ କ
 ିସାନୀ RWX1152164

ପ ୁ /50434 27 118 426ସିବ କ
 ିଶାନୀ ପି ଜଗ ୁକ
 ିଶାନୀ RWX0602987

ପ ୁ /51435 52 118 427ଜଗ ୁକ
 ିସାନି ପି ସନୁ କ
 ିସାନି RWX0663112

�ୀ /51436 37 118 428ମାଳତି କ
 ିସାନୀ �ା ଜଗ ୁକ
 ିସାନୀ KBH2146769

ପ ୁ /51437 25 118 429େସନାପତି କ
 ିସାନି ପି ଜଗ ୁକ
 ିସାନି RWX1000710

�ୀ /51438 26 118 430ନାଇମତି ମଦୁୁଲି �ା େସନାପତି କ
 ିସାନୀ RWX1163377

ପ ୁ /52439 57 118 431ହରିବLୁ କମାର ପି ମଦନ କମାର OR/12/085/188136

ପ ୁ /52440 42 118 432ଅଭିମନ� ୁକମାର ପି ହରିବLୁ କମାର RWX0330746

�ୀ /52441 26 118 433ସବିତା କdୁାର �ା ଅଭିମନୁ କdୁାର RWX1112614

�ୀ /53442 52 118 434ଦଅନା ନାୟକ �ା ମଧ ୁନାୟକ OR/12/085/188139

�ୀ /54443 49 118 435ଠକମଣି ମଦୁୁଲି �ା ଆନି ମଦୁୁଲି OR/12/085/188141

ପ ୁ /54444 34 118 436ବିଭିଷଣ ମଦୁୁଲି ପି ଆନି ମଦୁୁଲି RWX0330563

�ୀ /54445 31 118 437ଡମଣିୁ ମଦୁୁଲି �ା ବିବିଷଣ ମଦୁୁଲି RWX0602573

ପ ୁ /54446 27 118 438କମୁର ମଦୁୁଲି ପି ଧନି ମଦୁୁଲି RWX0602649

ପ ୁ /55447 46 118 439ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ(
  ମଦୁୁଲି OR/12/085/188143

�ୀ /55448 43 118 440ମାଲିନି ମଦୁୁଲି �ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188144

�ୀ /55449 33 118 441କମସଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି RWX0330639

�ୀ /56450 45 118 442ଫଲୁମତୀ ପରଜା �ା ଘାସି ପରଜା KBH1315712

ପ ୁ /57451 61 118 443ଧନ େଦଶନାୟକ ପି ବନ େଦଶ ନାୟକ OR/12/085/188256

�ୀ /57452 52 118 444େମାତି େଦଶ ନାୟକ �ା ଧନ େଦଶ ନାୟକ OR/12/085/188257

ପ ୁ /57453 32 118 445ଦାଶରଥି େଦଶନାୟକ ପି ଧନ େଦଶନାୟକ RWX0330894

ପ ୁ /57454 37 118 446ଡମ ୁଝଡ଼ଆି ପି ଧନ ଝଡ଼ଆି KBH2146777

�ୀ /57455 36 118 447ରାଧାମଣି ଝଡିଆ �ା ଡମ ୁଝଡିଆ KBH2146686

ପ ୁ /58456 50 118 448ବୁଦୂ ଗାଦବା ପି ବିସ ୁଗାଦବା OR/12/085/188262

�ୀ /58457 48 118 449ରାମି ଗାଦବା �ା ବୁଦୁ ଗାଦବା OR/12/085/188263

ପ ୁ /58458 30 118 450େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ପି େଚୗତୁ ମଦୁୁଲି RWX0366419

ପ ୁ /59459 48 118 451ସାଧ ୁମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ! ନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188150

�ୀ /59460 44 118 452ବତି ମଦୁୁଲି �ା ସାଧ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/188151

ପ ୁ /59461 35 118 453ହରି ମଦୁୁଲି ପି ସାଧ ୁମଦୁୁଲି RWX0330712

�ୀ /59462 28 118 454ସବୁ>! ମଦୁୁଲି �ା ହରି ମଦୁୁଲି RWX0602839

ପ ୁ /60463 27 118 455ସ)ାରୁ ଗାଦବା ପି ଅଜୁ! ନ ଗାଦବା RWX0672972

�ୀ /60464 34 118 456ହରିବାଲା ଖିଲ �ା ସ)ାରୁ ଖିଲ RWX0672980

ପ ୁ /60465 38 118 457ସଦା ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ! ନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188552

�ୀ /60466 38 118 458ସଦାଇ ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି RWX0366450

�ୀ /60467 36 118 459େଗାରା ମଦୁୁଲି �ା ସଦା ମଦୁୁଲି KBH2098168

�ୀ /60468 31 118 460ଶଆୁ ମଦୁୁଲି �ା ହରି ମଦୁୁଲି RWX0663104

ପ ୁ /61469 35 118 461ହରି ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି RWX0366393

ପ ୁ /62470 40 118 463ହରିବLୁ ଝଡିଆ ପି ଜଗ ୁଝଡିଆ OR/12/085/188211

�ୀ /62471 38 118 464େଦମୖତୀ ଝଡିଆ �ା ହରିବLୁ ଝଡିଆ OR/12/085/188212

�ୀ /62472 27 118 465ରଇଲା ଝଡିଆ ପି ହରିବLୁ ଝଡିଆ RWX0774679

�ୀ /63473 27 118 466ମ:ୁା ମଦୁୁଲି ପି ମିଲକ ୁମଦୁୁଲି RWX0603217

ପ ୁ /63474 24 118 467ରି" ୁମଦୁୁଲି ପି ମିଲୁକ ୁମଦୁୁଲି RWX1038272

�ୀ /64475 53 118 468ଡମଣିୁ ମଦୁୁଲି �ା ଚଇତୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188208

�ୀ /64476 32 118 469ଜ)ବୁତୀ ମଦୁୁଲି �ା େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0366427

ପ ୁ /65477 45 118 470ରାମଚ(
  ସନୁା ପି ଲB*ଣ ସନୁା OR/12/085/188227

�ୀ /65478 42 118 471ଦଇନା ସନୁା �ା ରାମଚ(
  ସନୁା OR/12/085/188228

ପ ୁ /65479 22 118 472ମନୁା ସନୁା ପି ରାମଚ(
  ସନୁା RWX1200724

ପ ୁ /65480 20 118 473କନୁା ସନୁା ପି ରାମ ଚ(
  ସନୁା RWX1038280

ପ ୁ /66481 37 118 474ବାବୁଲା ସନୁା ପି ଲଳିତ ସନୁା RWX0084848

�ୀ /66482 33 118 475ସଇତା ସନୁା �ା ବାବୁଲା ସନୁା RWX0084830

ପ ୁ /66483 21 118 476ବିପିନ ସନୁା ପି ପିତମ ସନୁା RWX1255579

ପ ୁ /67484 26 118 477ଡ)ରୁଧର ଗାଦବା ପି ଲଖଣ ଗାଦବା RWX1001098

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /69485 40 118 478େମାତୀ ସନୁା �ା ଶ�ାମସ(ୁର ସନୁା KBH2097921

�ୀ /70486 36 118 479ତୁଳା ଜାନି �ା ଧନ.ୟ ଜାନି KBH2098143

ପ ୁ /70487 39 118 480ଡମ ୁମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0330589

�ୀ /71488 44 118 481ଚଇତି ମଦୁୁଲି ପି କମଳୁ ମଦୁୁଲି RWX0603001

ପ ୁ /71489 36 118 482ଭୀମ ମଦୁୁଲି ପି କମଲୁୁ ମଦୁୁଲି RWX0330720

�ୀ /71490 30 118 483ରାମା ମଦୁୁଲି �ା ଭୀମ ମଦୁୁଲି RWX0602557

ପ ୁ /72491 28 118 484ଟୁନା ସନୁା ପି ରାମଚ(
  ସନୁା RWX0436162

�ୀ /72492 25 118 485ତୁଳା ସନୁା �ା ଟୁନା ସନୁା RWX0900589

ପ ୁ /73493 48 118 486ବୁଦୁ ମାଛ ପି ଜଗ ୁମାଛ RWX0603027

�ୀ /74494 32 118 487ଲB*ୀ େକାରା �ା ଜୟରାମ େକାରା RWX0774802

ପ ୁ /74495 29 118 488ଜୟରାମ େକାରା ପି େକାଥାନା େକାରା RWX1000652

�ୀ /74496 26 118 489ବି. ମମତା �ା ବି. ରାମଣା RWX0774877

ପ ୁ /74497 29 118 490େବାମାଲି ରାମାନା ପି େବାମାଲି ମାେଲVର ରାଓ RWX0602813

�ୀ /75498 28 118 491ଧାନେମାତି ଗାଦବା �ା ସମାରୁ ଗାଦବା RWX1160357

�ୀ /75499 31 118 492ସବୁତି ଖୀଲ �ା ଜୟରାମ ଖୀଲ RWX0774901

ପ ୁ /75-n500 33 118 493ଜୟରାମ ଖୀଲ ପି ନରସିଘଂ ଖୀଲ RWX0774919

�ୀ /76501 31 118 494ଚ(
 ିକା ଆୟାଲ �ା ରେମଶଚ(
  ଆୟାଲ RWX1200385

�ୀ /76502 62 118 495ହସାଇ େଚଟି �ା େବନର େଚଟି RWX1200351

ପ ୁ /77503 30 118 496ମଧ ୁେଖାରା ପି ଜୟ େଖାରା RWX0819094

�ୀ /77504 29 118 497ଲB*ି େଖାରା �ା ମଧ ୁେଖାରା RWX0819102

�ୀ /79505 58 118 498େବାମାଲି ଲିଲା �ା େବାମାଲି ମାେଲVର ରାଓ RWX0774760

ପ ୁ /79506 63 118 499େବାମାଲି ମାେଲVର ରାଓ ପି ବି ରାମାଲୁ RWX0774778

�ୀ /54507 20 118 765ରଶ* ିତା ମଦୁୁଲି ପି ୰ ଆନି ମଦୁୁଲି RWX1294297

�ୀ /35508 19 118 767ଲB*ି ଗାଦବା ପି ଜୟରାମ ଗାଦବା RWX1295278

ପ ୁ /37509 19 118 768ପବିତ
  ଗାଦବା ପି ହରି ଗାଦବା RWX1295286

ପ ୁ /25510 18 118 770ସେୁରଶ ଖିଲ ପି ଜଗନ$ ାଥ ଖିଲ RWX1305010

ପ ୁ /08511 18 118 789ଶିବ ଗାଦବା ପି କମଳୁ ଗାଦବା RWX1322486

�ୀ /1512 75 118 500ମ:ୁା ପରଯଣିୁ �ା ଲଳିତ ପରଜା OR/12/085/188086

ପ ୁ /02513 20 118 501ବାବୁଲି ପରଜା ପି ନିଲକe ପରଜା RWX1200286

ପ ୁ /02514 19 118 502ଘାସି ପରଜା ପି ଅଜୁ! ନ ପରଜା RWX1264886

ପ ୁ /2515 45 118 503ନିଲକe ପରଜା ପି ପଦୁ ପରଜା OR/12/085/188083

�ୀ /2516 40 118 504ରାଧା ପରଜା �ା ନୀଳକe ପରଜା KBH2146736

�ୀ /2517 37 118 505ଲଛମା ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା RWX0084285

ପ ୁ /2518 33 118 506ଅଜୁ! ନ ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା RWX0366146

�ୀ /2519 23 118 507ମନିତା ପରଜା ପି ନିଳକe ପରଜା RWX1000702

�ୀ /3520 24 118 508ଶଶିୁଳା େଛଦନାୟକ �ା ରେମଶ ଗାଦବା RWX1038215

ପ ୁ /3521 62 118 509ବୁଦୁ ଗଦବା ପି ବଳରାମ ଗଦବା OR/12/085/133031

ପ ୁ /3522 39 118 510ରେମଶ ଗାଦବା ପି ବୁଦୁ ଗାଦବା RWX0819086

ପ ୁ /3523 34 118 511ନେର(
  ଖରା ପି ଘାସିରାମ ଖରା RWX0433995

�ୀ /3524 29 118 512ବିମଳା ପରଜା �ା ଅଜୁ! ନ ପରଜା RWX0434001

ପ ୁ /04525 21 118 513ସ.ୟ ପରଜା ପି ଦଶରଥ ପରଜା RWX1200328

ପ ୁ /4526 39 118 514ଧନ.ୟ ଗାଦବା ପି ବୁଦୁ ଗାଦବା RWX0366161

�ୀ /4527 36 118 515ତୁଳା ଗାଦବା �ା ଧନ.ୟ ଗାଦବା RWX0672956

ପ ୁ /4528 47 118 516ଦଶରଥି ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା OR/12/085/188078

�ୀ /4529 40 118 517ଶା�ି ପରଜା �ା ଦଶରଥୀ ପରଜା OR/12/085/188079

�ୀ /4530 25 118 518ଅମିତା ପରଜା ପି ଦାଶରଥି ପରଜା RWX0819185

ପ ୁ /4531 23 118 519ଶବିଶ"ର ପରଜା ପି ଦଶରଥି ପରଜା RWX1000694

�ୀ /4532 72 118 520ବିମଳା ପରଯଣିୁ �ା ରାମ ହ�ାଳ OR/12/085/188077

�ୀ /5533 40 118 521ମିଲିକି ଗାଦବା �ା ଡ)ରୁ ଗାଦବା RWX0956748

ପ ୁ /5534 27 118 522ଭିମ ଗାଦବା ପି ଡ)ରୁୁ ଗାଦବା RWX0819177

�ୀ /5535 25 118 523ସମିୁତ
ା ଗାଦାବା �ା ଭିମ ଗାଦବା RWX1038298

�ୀ /5536 25 118 524ଗରିୁ ଗାଦବା ପି ଡ)ରୁ ଗାଦବା RWX1000769

�ୀ /5537 22 118 525ଫୁଲ ଗାଦବା ପି କମଳୁ ଗାଦବା RWX1038264

ପ ୁ /5538 52 118 526ମାଧବ ପରଜା ପି ବ�କ ୁପରଜା RWX1270636

�ୀ /5539 42 118 527ସଇତା ପରଜା �ା ମାଧବ ପରଜା RWX1270354

ପ ୁ /06540 45 118 528ମନ ପା�ି ପି ମିଲକ ୁପା�ି RWX1200344

�ୀ /6541 41 118 529ମାଣିକ ଗାଦବା �ା ଧନ ଗାଦବା OR/12/085/188060

ପ ୁ /7542 45 118 530ରାମ ଗାଦବା ପି ଜଟିଆ ଗାଦବା OR/12/085/188070

�ୀ /7543 36 118 531ରୁକ ଗାଦବା �ା ରାମ ଗାଦବା RWX0084863

ପ ୁ /8544 40 118 532ବଲୁ ଗାଦବା ପି କୃS! ଗାଦବା OR/12/085/885542

�ୀ /8545 38 118 533ପନୁାଇ ଗାଦବା �ା ବଲୁ ଗାଦବା OR/12/085/188067

ପ ୁ /8546 27 118 534ଗଗନ ଗାଦବା ପି ବଲୁ ଗାଦବା RWX0774612

9 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /8547 26 118 535ମୀନା ଗାଦବା �ା ଗଗନ ଗାଦବା RWX0886432

ପ ୁ /8548 22 118 536େବାବି ଗାଦବା ପି ଚ�ାଳ ଗାଦବା RWX1147925

�ୀ /8549 72 118 537ଜ)ବତୀ ଗାଦବୁଣି �ା କୃS ଗାଦବା OR/12/085/188064

�ୀ /9550 45 118 538ସାବିତ
ୀ ପରଜା �ା ଶକୁରୁ ହ�ାଳ OR/12/085/188063

�ୀ /9551 27 118 539ଡମଣି ପରଜା ପି ଶକୁ
 ା ହ�ାଳ RWX0774703

ପ ୁ /10552 50 118 540ବୁଦୁ ଗାଦବା ପି ଜଟିଆ ଗାଦବା OR/12/085/188057

�ୀ /10553 45 118 541ଡମାଇ ଗାଦବା �ା ବୁଦୁ ଗାଦବା OR/12/085/188058

ପ ୁ /10554 27 118 542ଦାନୁ ଗାଦବା ପି ବୁଦୁ ଗାଦବା RWX0603076

�ୀ /10555 27 118 543ସବୁ>! ଗାଦବା �ା ଦାନୁ ଗାଦବା RWX0886424

�ୀ /11556 27 118 544ଲିଳାବତୀ ପରଜା ପି ଲଚିମ ପରଜା RWX0602789

ପ ୁ /11557 46 118 545ପ
ଫଲୁ ପଜୁାରୀ ପି ଇ(ୁ ପଜୁାରୀ RWX1001114

�ୀ /11558 39 118 546ଲB*ି ପଜୁାରୀ �ା ପ
ଫଲୁ ପଜୁାରୀ RWX1001106

ପ ୁ /12559 50 118 547ପିତୁ ପରଜା ପି ଉେଦ ପରଜା OR/12/085/188051

�ୀ /12560 49 118 548ଲଛମି ପରାଜା �ା ପିତୁ ପରାଜା KBH1670454

ପ ୁ /13561 24 118 549ଡାନିଏଲ ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX1255546

ପ ୁ /13562 58 118 550ଲB*ଣ ପରଜା ପି େଘନୁ ପରଯା OR/12/085/188047

ପ ୁ /13563 36 118 551ରାମଚ(
  ପରଜା ପି ଲB*ଣ ପରଜା KBH2146793

�ୀ /13564 33 118 552ଡାଳି) ପରଜା �ା ରାମଚ(
  ପରଜା RWX0819078

�ୀ /13565 32 118 553ଚMଳା ପରଜା ପି ଲB*ଣ ପରଜା RWX0330811

�ୀ /14566 38 118 554ଘାସ ୁଖରା �ା ପ>ୂ! ଖରା RWX0366211

�ୀ /15567 60 118 555େଗୗରୀ ପରଜୁଣି �ା ମଣି ପରଜା KBH1315589

�ୀ /16568 64 118 556େଦମୖତି ଖରା �ା ସରୁ ଖରା OR/12/085/188041

ପ ୁ /16569 47 118 557ପ>ୂ! ଖରା ପି ସରୁ ଖରା KBH1315852

ପ ୁ /17570 70 118 558ଧନୁଜ! ୟ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା OR/12/085/188038

�ୀ /17571 62 118 559ବୃ(ା ଖରା �ା ଧନଜୟ ଖରା OR/12/085/188039

�ୀ /18572 38 118 560େହମଲତା ବଡନାୟକ �ା େସାମନାଥ ଖରା RWX1038330

ପ ୁ /18573 58 118 561େଗାପିନାଥ ଖରା ପି ପଦଲାମ ଖରା RWX1231810

�ୀ /18574 55 118 562ହିରାମଣୀ ଖରା �ା େଗାପିନାଥ ଖରା OR/12/085/188035

ପ ୁ /18575 47 118 563େସାମନାଥ ଖରା ପି ପଦଲାମ ଖରା RWX1038348

ପ ୁ /18576 29 118 564ରାେଜଶ କମୁାର ଖରା ପି େଗାପୀନାଥ ଖରା RWX0774695

ପ ୁ /18577 26 118 565ରାେଜ(
  କମୁାର ଖରା ପି େଗାପିନାଥ ଖରା RWX0774968

�ୀ /18578 26 118 566ମିତୁଲା ମଦୁୁଲି �ା ଧନ.ୟ ମଦୁୁଲି RWX0819136

�ୀ /18579 39 118 567ପ>ୁ2ମା ସନୁା �ା ରେମଶ ସନୁା RWX0366237

ପ ୁ /18580 38 118 568ରେମଶ ସନୁା ପି କମଳୁ ସନୁା OR/12/085/188188

ପ ୁ /18581 24 118 569ଅନିଲ ସନୁା ପି ରେମଶ ସନୁା RWX1000645

�ୀ /18582 22 118 570ଅ.ଳି ସନୁା �ା ଶିବଶ"ର ପରଜା RWX1000686

�ୀ /18583 19 118 571ସସ* ିତା ସନୁା �ା ଅନିଲ ସନୁା RWX1255587

�ୀ /19584 60 118 572ଧନାଇ ଖରା �ା ସତିୁ ଖରା OR/12/085/188032

ପ ୁ /20585 47 118 573ପବୁ!  ଖରା ପି ଧନୁଜ! ୟ ଖରା OR/12/085/188030

�ୀ /20586 45 118 574ଲଳିତା ଖରା �ା ପବୂ!  ଖରା OR/12/085/188554

ପ ୁ /20587 37 118 575ବଳରାମ ଖରା ପି ଜଗନ$ ାଥ ଖରା RWX0366252

�ୀ /20588 35 118 576ରଇଲା ଖରା �ା ବଳରାମ ଖରା RWX0366260

ପ ୁ /20589 26 118 577େମାହନ କମୁାର ଖରା ପି ପବୁ!  ଖରା RWX0774737

�ୀ /20590 23 118 578ମ.ଳୁା ଖରା ପି ପବୁ!  ଖରା RWX1000678

ପ ୁ /20591 21 118 579ମନୁ ଖରା ପି ପବୂ!  ଖରା RWX1119684

ପ ୁ /21592 55 118 580ମଧ ୁଖରା ପି ଧନୁଜ! ୟ ଖରା OR/12/085/188026

�ୀ /21593 48 118 581ମ:ୁା ଖରା �ା ମଧ ୁଖରା OR/12/085/188027

�ୀ /21594 32 118 582ସନିୁତା ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା RWX0330803

ପ ୁ /21595 27 118 583ସନିୁଲ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା RWX0774620

�ୀ /22596 57 118 584ରଇଲା ଖରା �ା ଜଗନ$ ାଥ ଟିରିକ OR/12/085/188025

ପ ୁ /23597 53 118 585ଭଗବାନ ଖରା ପି ଧନୁଜ! ୟ ଖରା OR/12/085/188023

�ୀ /23598 51 118 586କାଲାବତୀ ଖରା �ା ଭଗବାନ ଖରା OR/12/085/188024

ପ ୁ /23599 35 118 587େସାମନାଥ ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା KBH2097772

ପ ୁ /23600 25 118 588ମନୁା ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX1000660

�ୀ /23601 31 118 589ସା�ି ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX0603084

�ୀ /23602 31 118 590େବଜୖୟ�ି ଖରା �ା େସାମନାଥ ଖରା RWX0602532

�ୀ /23603 29 118 591ଟୁନି ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX0603118

ପ ୁ /24604 52 118 592ଭଗବାନ ଖରା ପି ପଦଲାମ ଖରା OR/12/085/188020

�ୀ /24605 45 118 593ଶଶିେରଖା ଖରା �ା ଭଗବାନ ଖରା OR/12/085/188528

�ୀ /24606 32 118 594ପ
ମିଳା ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା RWX0366286

ପ ୁ /24607 23 118 595ରାହୁଲ କମୁାର ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX1001072

ପ ୁ /24608 20 118 596େରାହିତ କମୁାର ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX1200237

10 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /25609 35 118 597କୃS ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0774927

�ୀ /25610 34 118 598ର.ଳୁା ଖରା �ା କୃS ଖରା RWX0366302

ପ ୁ /25611 27 118 599ରାଜୁ ଖରା ପି ରାମାନୁଜ ଖରା RWX0774653

�ୀ /26612 42 118 600ମାଳା ଡ�
 ୀ �ା ହରି ଖରା RWX0084939

ପ ୁ /26613 40 118 601ଗରୁୁଚରଣ ଖରା ପି ପଦଲାମ ଖରା OR/12/085/188021

�ୀ /26614 22 118 602ରଶ* ିତା େଖମ�ୁ ପି େସାନୁ େଖମ�ୁ RWX1000736

�ୀ /26615 41 118 603ରାମା େଖମ�ୁୁ �ା ସନୁ େଖମ�ୁୁ RWX0085134

ପ ୁ /26616 36 118 604େସାନୁ େଖମ�ୁୁ ପି ବଳରାମ େଖମ�ୁୁ RWX0085126

ପ ୁ /26617 21 118 605ସମୀର େଖମ�ୁୁ ପି ସନୁ େଖମ�ୁୁ RWX1200732

ପ ୁ /26618 46 118 606ହରି ଖରା ପି ପଦଲାମ ଖରା OR/12/085/188022

�ୀ /26619 38 118 607େଲଲୖା ଖରା �ା ଗରୁୁ ଚରଣ ଖରା KBH1317510

�ୀ /27620 45 118 608ମ:ୁ ଖରା �ା ରଘ ୁଖରା OR/12/085/188013

ପ ୁ /27621 31 118 609ମେନାଜ ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା RWX0330761

ପ ୁ /27622 27 118 610ଅଜୟ କମୁାର ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା RWX0819011

�ୀ /27623 26 118 611ସାଲମି ଖରା �ା ମେନାଜ ଖରା RWX1000744

�ୀ /28624 48 118 612ପ
ତିମା ଖରା �ା ରାମ ଖରା OR/12/085/188011

ପ ୁ /28625 48 118 613ରଘ ୁଖରା ପି ବୁଦୂ ଖରା OR/12/085/188012

ପ ୁ /28626 37 118 614ଧବୁଳୁ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0602979

�ୀ /28627 28 118 615ତୁfି ଖରା �ା ଧବୁଲୁ ଖରା RWX0774661

ପ ୁ /29628 55 118 616ହf ୁବାଘ ପି ମଗରୁ ବାଘ OR/12/085/188008

�ୀ /29629 53 118 617ଫଲୁମଣୀ ବାଘ �ା ହf ୁବାଘ OR/12/085/188009

ପ ୁ /29630 27 118 618େହରମନ ବାଘ ପି ହf ୁବାଘ RWX0602664

�ୀ /29631 25 118 619ଉମ2ଳା ବାଘ �ା େହରମନ ବାଘ RWX1000777

�ୀ /30632 31 118 620େପ
ମା.ଳୀ ବାଘ ପି ହf ୁବାଘ RWX0330795

ପ ୁ /30633 27 118 621ପିଲ* ନ ବାଘ ପି ହf ୁବାଘ RWX0603142

ପ ୁ /30634 48 118 622ଅb ୁ!ନ ଖରା ପି ସନୁାଧର ଖରା KBH1317502

�ୀ /30635 48 118 623ଯମନୁା ଖରା �ା ଅb ୁ!ନ ଖରା OR/12/085/188007

ପ ୁ /30636 20 118 624ମନୁ ଖରା ପି ଅଜୁ! ନ ଖରା RWX1200252

�ୀ /30637 21 118 625ମନିୁ ଖିଲ �ା ସାମସନ ଖରା RWX1119775

ପ ୁ /31638 80 118 626ସନୁାଧର ଖରା ପି ପଦୁ ଖରା OR/12/085/188003

�ୀ /31639 37 118 627ଧନ.ୟ ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି RWX0366344

ପ ୁ /31640 35 118 628ମଦନ ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି RWX0366328

�ୀ /31641 34 118 629ଦଇମତି ମଦୁୁଲି �ା ମଦନ ମଦୁୁଲି RWX0366336

�ୀ /32642 36 118 630ଦାନମତି କ
ିସାନି �ା ଅମର କ
ିସାନି KBH2097814

�ୀ /32643 35 118 631ସନିୁତା କ
 ିସାନି �ା କମୁାର କ
ିସାନି KBH2097822

ପ ୁ /32644 43 118 632ଅମର କିଷ,ନି ପି କମଳୁ କିଷ,ନି KBH1632736

ପ ୁ /32645 44 118 633କମୁାର କ
ିସାଣି ପି କମଳୁ କ
 ିସାଣି RWX0366435

�ୀ /33646 24 118 634ତୁଳସା ଜାନି �ା ଅଜୁ! ନ ମଦୁୁଲି RWX1038223

�ୀ /33647 65 118 635ତାରାବତି ମଦୁୁଲି �ା େଘନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188094

ପ ୁ /33648 40 118 636ଡ)ରୁଧର ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି KBH1315571

�ୀ /33649 39 118 637ଧାନମତି ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି KBH1315563

�ୀ /33650 38 118 638ପଦ* ା ମଦୁୁଲି �ା ଡ)ରୁଧର ମଦୁୁଲି KBH1317437

ପ ୁ /34651 60 118 639ଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188095

�ୀ /34652 41 118 640ସବୁ>! ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0330662

ପ ୁ /34653 40 118 641ରାମଚ(
  ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି KBH1670520

ପ ୁ /34654 39 118 642ଧନପତି ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି OR/12/085/188541

�ୀ /34655 38 118 643ଲଛମା ମଦୁୁଲି �ା ଧନପତି ମଦୁୁଲି KBH1317460

ପ ୁ /34656 28 118 644ବିନଦ ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0602615

�ୀ /35657 55 118 645ହରିବାଳା ମଦୁୁଲି �ା ହରି ମଦୁୁଲି OR/12/085/188098

ପ ୁ /36658 60 118 646ବୁଦୁ ଯାନି ପି ଘାସି ଯାନି OR/12/085/188100

�ୀ /36659 56 118 647ଆରତି ଜାନି �ା ବୁଦୁ ଜାନି RWX0774752

�ୀ /36660 36 118 648ଭଗବତି ଜାନି �ା ଧନ.ୟ ଜାନି RWX0084954

ପ ୁ /36661 34 118 649େଚତୖନ� ଜାନି ପି ବୁଦୁ ଜାନି RWX0819045

�ୀ /36662 31 118 650ରାମା ଜାନି �ା େଚତୖନ� ଜାନି RWX0819052

�ୀ /37663 70 118 651ସନୁାେଦଇ ଖିଲ �ା ଲB*ଣ ଖିଲ OR/12/085/188103

ପ ୁ /37664 26 118 652ରବି(
  କମୁାର ଖିଲ ପି େଦତୖାରୀ ଖିଲ RWX0603068

�ୀ /37665 23 118 653ରୁନି ଖିଲ ପି େଦତୖାରି ଖିଲ RWX1000629

ପ ୁ /37666 49 118 654େଦତୖାରି ଖିଲ ପି ଲB*ଣ ଖିଲ OR/12/085/188104

�ୀ /37667 47 118 655ଚ�ାଳୁଣି ଖିଲ �ା େଦତୖାରି ଖିଲ OR/12/085/188105

�ୀ /37668 40 118 656ପନୁାଇ ଖିଲ �ା େଦତୖାରି ଖିଲ RWX0084889

�ୀ /37669 26 118 657ରଶ* ିତା ପରଜା �ା ରବି(
  କମୁାର ଖିଲ RWX0819144

ପ ୁ /38670 21 118 658ସଜିୁତ ଖିଲ ପି ଖଗପତି ଖିଲ RWX1119387

11 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /38671 27 118 659ଫଲୁମତୀ ଖିଲ �ା ଖଗପତି ଖିଲ OR/12/085/188107

�ୀ /38672 33 118 660ମଇନା େଖାସଲା �ା ଧନପତି େଖାସଲା RWX0330670

ପ ୁ /38673 33 118 661ଧନପତି େଖାସଲା ପି ଘାସିରାମ େଖାସଲା RWX1000967

ପ ୁ /39674 42 118 662ପ
ଫଳୁ ସନୁା ପି ବୁଦ
 ା ସନୁା OR/12/085/188115

�ୀ /39675 40 118 663ପ
ତିମା ସନୁା �ା ପ
ଫଲୁ ସନୁା OR/12/085/188530

ପ ୁ /39676 27 118 664ଟୁନା ସନୁା ପି ପ
ଫଲୁ ସନୁା RWX0603191

�ୀ /39677 24 118 665କନିୁ ସନୁା ପି ପ
ଫଲୁ ସନୁା RWX1078963

ପ ୁ /39678 23 118 666ରଜନି କା� ସନୁା ପି ପ
ଫଲୁ ସନୁା RWX1001056

�ୀ /39679 21 118 667ପାଯଲ ସନୁା �ା ଟୁନା ସନୁା RWX1118991

ପ ୁ /40680 42 118 668ପଦୁ ସନୁା ପି ବୁଦୁରା ସନୁା OR/12/085/188114

�ୀ /40681 38 118 669କମଳା ସନୁା �ା ପଦୁ ସନୁା KBH2146744

�ୀ /41682 65 118 670ବୃ(ା ଗାଦବା �ା ମଦନ ଗାଦବା KBH1315597

�ୀ /42683 48 118 671ବୃ(ା ପରଜା �ା ଦାସ ପରଜା OR/12/085/188046

�ୀ /42684 38 118 672ଡମାଇ ପରଜା ପି ଦାମ ପରଜା RWX0330829

�ୀ /43685 43 118 673ଜନମତି ଖିଲ �ା େଗାବJ! ନ ଖିଲ KBH2098192

�ୀ /44686 36 118 674ଲB*ୀ ଖରା �ା ନେର(
  ଖରା RWX0330704

�ୀ /45687 31 118 675ସମିୁତା ପରଜା ପି ଦାଶରଥି ପରଜା RWX0330837

�ୀ /46688 69 118 676ଦନାଇ ସନୁା �ା ଦୁଗ, ସନୁା RWX0603043

ପ ୁ /47689 50 118 677େଜgୱା ହିଆଲ ପି ଡ)ରୁ ହିଆଲ RWX0603092

�ୀ /47690 29 118 678ଲଳିତା ହିଆଲ �ା ଜିସବୁା ହିଆଲ RWX0603100

ପ ୁ /48691 32 118 679ସନିଆ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା RWX0366245

�ୀ /49692 40 118 680ହସମତି ଗାଦବା �ା ସମାରୁ ଗାଦବା RWX0366203

ପ ୁ /50693 46 118 681ଡ)ରୁ ଗାଦବା ପି ଗଡି ଗାଦବା RWX1160340

�ୀ /50694 40 118 682ମିଲିକି ଗାଦବା �ା ଡ)ରୁ ଗାଦବା RWX1158229

�ୀ /50695 61 118 683ବୁଦୁରି ହ�ାଳ �ା ଚକ
  ହ�ାଳ RWX1078930

ପ ୁ /50696 46 118 684ନକଳୁ ହ�ାଳ ପି ଚକ
  ହ�ାଳ RWX1200401

�ୀ /50697 51 118 685ନିଳାବତି ପରଜା �ା ଚ�ାଳ ପରଜା RWX1200393

�ୀ /50698 21 118 686ମାଳତୀ ପରଜା ପି ଡମ ୁପରଜା RWX1112747

ପ ୁ /73699 23 118 687ଫଣି ତରିଶ ୱାଡାଦି ପି ୱାଡାଦି ଶ"ର ରାଓ RWX1069798

�ୀ /999700 27 118 688ଶା�ି ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX1113638

�ୀ /25701 20 118 773େଦବକି ଖିଲ �ା ରାଜୁ ଖରା RWX1310150

�ୀ /1702 23 118 689ଲB*ୀ ଅଲମା� �ା ରାେଜ(
  ଖିଲ RWX1171354

ପ ୁ /1703 58 118 690ମକୂ(ୁ ଖିଲ ପି ସିଡା ଖିଲ OR/12/085/186499

�ୀ /1704 54 118 691କମଳା ଖିଲ �ା ମକୁ(ୁ ଖିଲ OR/12/085/180500

ପ ୁ /1705 26 118 692ରାେଜ(
  ଖିଲ ପି ମକୁ(ୁ ଖିଲ RWX0819169

ପ ୁ /1706 25 118 693ଭାhର ଖିଲ ପି ମକୁ(ୁ ଖିଲ RWX0900571

ପ ୁ /2707 65 118 694ଶନିଆ ଖିଲ ପି ସିଡା ଖିଲ OR/12/085/186489

�ୀ /2708 58 118 695ଗମତି ଖିଲ �ା ଶନିଆ ଖିଲ OR/12/085/186496

ପ ୁ /3709 46 118 696ଡମ ୁଗାଦବା ପି ମାଧବ ଗାଦବା OR/12/085/186806

�ୀ /3710 41 118 697ରଇଲା ଗାଦବା �ା ଭଗବାନ ଗାଦବା RWX0394643

�ୀ /3711 60 118 698ନୀଳା ଗଦାବଣୀ �ା ମାଧବ ଗଦାବଣୀ OR/12/085/186501

ପ ୁ /04712 56 118 699ପଦୁ ମଦୁୁଲି ପି ଶ�ାମ ମଦୁୁଲି RWX1200369

�ୀ /4713 68 118 700ହିରାମଣି ଗଦବା �ା ଡ)ରୁ ଗଦବା OR/12/085/180494

ପ ୁ /4714 31 118 701ସନୁାଧର ଗାଦବା ପି ଡ)ରୁଧର ଗାଦବା RWX0602763

ପ ୁ /4715 27 118 702ଭ:ରାମ ଗାଦବା ମା ହିରାମଣୀ ଗାଦବା RWX0436261

�ୀ /4716 20 118 703ରଶ* ିପା�ି �ା ଭ:ରାମ ଗାଦବା RWX1262393

ପ ୁ /5717 72 118 704େଘନୁ ଗଦବା ପି ସିଡା ଗଦବା RWX0084996

�ୀ /5718 50 118 705ରାମି ଗାଦବା �ା ଶବି ଗାଦବା KBH1332105

ପ ୁ /5719 46 118 706ଶବି ଗାଦବା ପି େଘନୁ ଗାଦବା OR/12/085/186781

�ୀ /5720 62 118 707ଗରୁୁବାରି ଗାଦବାଣି �ା େଘନୁ ଗାଦବାଣି OR/12/085/186490

ପ ୁ /06721 21 118 708ଦଶରଥ େଗାଲରୀ ପି ନାରାୟଣ େଗାଲରୀ RWX1200310

ପ ୁ /6722 70 118 709ବିଶ, ଗଲରୀ ପି ବୁଦା ଗଲରୀ OR/12/085/186487

�ୀ /6723 62 118 710କମଳା ଗଲରୀ �ା ବିଶ, ଗଲରୀ OR/12/085/186829

�ୀ /6724 45 118 711ଦଶ ୁଗଲରୀ �ା ନାରାୟଣ ଗଲରୀ OR/12/085/186786

�ୀ /6725 25 118 712ରଶ* ିତା େଗାଲରୀ ମା ଦଶ ୁେଗାଲରୀ RWX0818971

�ୀ /6726 22 118 713ସନିୁତା େଗାଲରି ମା ଦାଶ ୁେଗାଲରି RWX1078989

�ୀ /6727 23 118 714ବାସ�ି ନାୟକ ମା ପଦ* ା ନାୟକ RWX1001015

�ୀ /7728 70 118 715ସଇତା ଖିଲ �ା ଚଇତନ ଖିଲ OR/12/085/186486

ପ ୁ /8729 56 118 716ଡ) ୁେଗାଲରୀ ପି ଶକୁ
 ା େଗାଲରୀ KBH1346519

�ୀ /8730 52 118 717ତୁଳସା େଗାଲରୀ �ା ଡ) ୁେଗାଲରୀ KBH1346535

ପ ୁ /8731 27 118 718ଅଜୁ! ନ େଗାଲରୀ ପି ଡମ ୁେଗାଲରୀ RWX0602847

ପ ୁ /9732 50 118 719ଗରୁୁ ଗଲରି ପି ଶକୁ
 ା ଗଲରି OR/12/085/186779

12 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /9733 48 118 720ସିନା ଗଲରୀ �ା ଗରୁୁ ଗଲରୀ OR/12/085/186784

ପ ୁ /10734 60 118 721ଛବି ଖିଲ ପି ଶକୁ
 ା ଖିଲ OR/12/085/186480

�ୀ /10735 56 118 722ମଇନା ଖିଲ �ା ଛବି ଖିଲ OR/12/085/186481

ପ ୁ /10736 28 118 723ଧନୁଜ! ଯ଼ ଖିଲ ପି ଛବି ଖିଲ RWX0436311

�ୀ /10737 31 118 724ମ:ୁା ଖିଲ �ା ଧନୁଜ! ୟ ଖିଲ RWX0602821

�ୀ /11738 76 118 725ଗରୁୁବାରି ପରଜା �ା ଶକୁ
 ା ପରଜା RWX0085035

ପ ୁ /12739 76 118 726ଅଜୁ! ନ ଖରା ପି ଲାଜର ଖରା OR/12/085/186475

�ୀ /12740 68 118 727ସନୁାମଣି ଖରା �ା ଅଜୁ! ନ ଖରା OR/12/085/186476

�ୀ /13741 30 118 728ସଷୁମା ଖରା ପି ଧନୁଜ! ୟ ଖରା RWX0436188

ପ ୁ /13742 52 118 729ଧନୁଜ! ୟ ଖରା ପି ଅଜୁ! ନ ଖରା OR/12/085/186471

�ୀ /13743 50 118 730ଫଲୁମତି ଖରା �ା ଧନୁଜ! ୟ ଖରା OR/12/085/186472

�ୀ /13744 26 118 731ଶା�ି ଖରା ପି ଧନୁଜ! ୟ ଖରା RWX0774893

ପ ୁ /13745 25 118 732କୃS େଖାରା ପି ଧନୁଜ! ୟ େଖାରା RWX0819151

�ୀ /14746 65 118 733ସବୁ>! ଖରା �ା ଘାସି ଖରା RWX0394627

ପ ୁ /14747 60 118 734ଜଗନ$ ାଥ ଖରା ପି ଅଜୁ! ନ ଖରା KBH2146629

�ୀ /14748 43 118 735ସନୁାମଣୀ ଖରା �ା ଜଗନ$ ାଥ ଖରା RWX0819037

ପ ୁ /14749 40 118 736କମଳାକା� ଖରା ପି ଜଗନ$ ାଥ ଖରା KBH1331933

ପ ୁ /14750 43 118 737ଶ�ାମସ(ୁର ଖିଲ ପି ଆଦୁ ଖିଲ KBH1332311

�ୀ /14751 33 118 738ସବିତା କମୁାରୀ ଖରା �ା କମଳାକା� ଖରା RWX0774885

ପ ୁ /14752 28 118 739ସେ�ାଷ ଖରା ପି ଜଗନ$ ାଥ ଖରା RWX0774638

�ୀ /15753 75 118 740ସବୁ>! ଗଲରୀ �ା ବି ରାଜା ରାଓ OR/12/085/186497

ପ ୁ /15754 77 118 741ବି ରାଜାରାଓ ପି ବି ଆଦିନାରାୟଣ KBH1986785

�ୀ /16755 65 118 742ପଦ* ାବତୀ ନାୟକ �ା ସଦନ ନାୟକ OR/12/085/186879

ପ ୁ /16756 43 118 743ହରି ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ KBH1332253

ପ ୁ /16757 41 118 744େମାହନ ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ KBH1332345

�ୀ /16758 39 118 745ପ
ତିମା ନାୟକ �ା ହରି ନାୟକ RWX0085050

�ୀ /16759 36 118 746ଚcା ନାୟକ �ା େମାହନ ନାୟକ RWX0085068

�ୀ /16760 33 118 747ଭାନୁମତି ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ RWX0774935

�ୀ /16761 32 118 748ପ
ତିମା ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ RWX0774810

ପ ୁ /16762 29 118 749ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ RWX0602938

ପ ୁ /16763 28 118 750ନେର(
  ନାଯ଼କ ପି ସଦନ ନାଯ଼କ RWX0436303

�ୀ /16764 26 118 751ଅ.ନା ନାୟକ �ା ନେର(
  ନାୟକ RWX0818963

ପ ୁ /17765 20 118 752କାହ$ ୁଚରଣ େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା RWX1200294

ପ ୁ /17766 76 118 753କଶୁ ମାଳି ପି ଡ)ରୁ ମାଳି OR/12/085/186508

ପ ୁ /17767 52 118 754କାW2କ ମାଳି ପି କଶୁ ମାଳି OR/12/085/186509

�ୀ /17768 49 118 755ପଦ* ାବତୀ ମାଳି �ା କାW2କ ମାଳି RWX0884015

�ୀ /17769 66 118 756ଦଇତା ମାଲୁଣି �ା କଶୁ ମାଳୀ RWX0085100

ପ ୁ /18770 38 118 757ଦିଲୀପ ବାଘ ପି ନକଳୁ ବାଘ RWX1117993

�ୀ /18771 26 118 758ଗିରିଜା ବାଘ �ା ଦିଲୀପ ବାଘ RWX1117944

ପ ୁ /19772 34 118 759କଳୁ ଟାକ
ି ପି ବଳଭଦ
  ଟାକ
 ି RWX1078997

�ୀ /19773 32 118 760ରଜନି ଟାକ
ି �ା କଳୁ ଟାକ
ି RWX1086685

ପ ୁ /54774 46 118 761ଗୟାଧର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା KBH1315621

�ୀ /54775 41 118 762ଟୁନି େବେହରା �ା ଗୟାଧର େବେହରା KBH1315878

ପ ୁ /54776 26 118 763ନେର(
  କମୁାର େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା RWX0774828

ପ ୁ /55777 26 118 766ବଲK ଭ ମଦୁୁଲି ପି ବଳରାମ ମଦୁୁଲି RWX1295260

ପ ୁ /55778 25 118 771ରବି(
  େଗାେଲାରି ପି କମୁଦୁ େଗାେଲାରି RWX1310036

�ୀ /55779 45 118 772ଜୟ�ି େଗାେଲାରି �ା କମୁଦୁ େଗାେଲାରି RWX1310135

�ୀ /8780 25 118 774ବିମଳା ଖରୁାj �ା ଅଜୁ! ନ େଗାଲରୀ RWX1310325

�ୀ /55781 23 118 781ବବିତା େଗାେଲାରି ପି କମୁଦୁ େଗାେଲାରି RWX1319540

�ୀ /55782 25 118 782ଲB* ିମଦୁୁଲି �ା ରବି(
  େଗାେଲାରି RWX1319581

ପ ୁ /55783 52 118 783କମୁଦୁ େଗାେଲାରି ପି ୰ ରାମ ଚ(
  େଗାେଲାରି RWX1319706

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ,ଚନ ନିମେ� ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ$  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ,ଚନ କମିଶନ ଭାରତ" lାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ,ଚନ ପବୂ! ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ" ନାମ ଅଛି କି ନାହm  ଦୟାକରି ତନଖି କର�ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.21  of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ"ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ" ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ,ଚନ ଅଧିକାରୀ" �ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


