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b)     ଡେଲଟା ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ
a)     ୟୁନଟି-8, ବାଳକ ହାଇସ୍କଲୁ
c)     ଡ ାପବନୁ୍ଧ କଲବ, ୟୁନଟି-8
b)     ୟୁନଟି-8, କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର

c)     ଶାନ୍ତ ିନ ର Welfare କମ୍ୁୁନଟିି
b)     ଲକ୍ଷ୍ମୀୋ ର ବ୍ରଟି କଡଲାନୀ State-5, ଶୁଭଶ୍ରୀ କଲବ
a)     ୋରଳା ନ ର କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ହଳଦପିେଆି ବସି୍ତ
b)     ଝାରପୋ ୟୁ.ପି. ସ୍କଲୁ
a)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, BMC, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୋ ର
c)     ମ୍ହମି୍ା କଲବ

c)     ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ, ବରମ୍ୁଣ୍ଡା
b)     ହାଇସ୍କଲୁ, ବରମ୍ୁଣ୍ଡା
a)     କଲବ ହାଉସ୍, ପାଲା ମ୍ଣ୍ଡପ ପାଖ, ବର ମ୍ୁଣ୍ଡା
b)     ମ୍ଙ୍ଗଳା ବହିାର କଲବ, ବର ମ୍ୁଣ୍ଡା ଡଭାଇ ୋହି

c)     ତ୍ରନିାଥ ବସି୍ତ କଲବ, ଆଇ.ଆର.େି

b)     େହଦି ନ ର ହାଇସ୍କଲୁ

a)     ପଳାଶୁଣୀ ୟୁ.ଜ.ିଏମ୍.ଇ ସ୍କଲୁ
c)     କଣୁ୍ଡଆଳ ମ୍ନ୍ଦରି, େହଦି ନ ର

 ୁଗମ ଶାସେ ସଚବି
ଖାଦୟ ନ ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲୟାଣ ବଭିାଗ

ଓର୍ଶିା ସରକାର

ଜାତୀୟ ଖାଦୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇ 2013 ଆଧାରନର େୂଆ ନରସେ କାର୍ଡ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାେଗର େଗିମର ନ ାଗୟ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆନବଦେ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରା ିବ ˜̃   ପ୍ରତ ିୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସି୍ଥର କରା ାଇଥିବା ନକନ୍ଦ୍ରନର ପ୍ରଥନମ ପଞି୍ଜକରଣ କରି ସାଦା ଆନବଦେ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା 
ଦରକାର     ପଞି୍ଜକରଣ ସମୟନର ଦଆି ାଇଥିବା ତାରିଖନର ନକନ୍ଦ୍ରନର ଆବଶୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର େକଲ ସହ ଉପସି୍ଥତ ରହ ିପୂରଣ ନହାଇଥିବା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନହବ    ଆନବଦେ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବାର ପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲକର ନ ାଗୟ ପରିବାରମାନେ େଜି େଜିର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସନର ନରସେ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଞି୍ଜକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅେୁନରାଧ
22 ରୁ 30 ନସନପଟମବର 2014

b)     େୁଚତି୍ରା କଲୁାଣ SHG, କାଞ୍ଚ ୋହି

a)     ପାୱାର ହାଉେ ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ, ୟୁନଟି-8
c)     ୱାେଡ ଅଫିେ, ବନ ଦୁ ଡା ମ୍ନ୍ଦରି ପାଖ
b)     ୟୁନଟି-6 ବାଳକିା ହାଇସ୍କଲୁ
a)     ୟୁନଟି-6 େରକାରୀ ପ୍ରାଇମ୍ାରୀ ସ୍କଲୁ
c)     କଳ୍ପନା ଫଳାଟ Qr. No. 2RA-10/4, କଳ୍ପନା

c)     ମ୍ୁନେିିପାଲ ହାଇସ୍କଲୁ, କପିଳପ୍ରୋଦ
b)     ଡ ାଖିବାବା ଆଶ୍ରମ୍,  େୁନ୍ଦରପଦା
a)     ବାପୁଜୀ କଲବ, େୁନ୍ଦରପଦା
c)     େତ୍ୁ ନ ର କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର
b)     ବରବାରି କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର
a)     ରଘୁନାଥ ନ ର କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର

b)     ଚନି୍ତାମ୍ଣୀଶ୍ୱର ବାଳକିା ହାଇସ୍କଲୁ
a)     ୱାେଡ ଅଫିେ, ଚନି୍ତାମ୍ଣୀଶ୍ୱର
b)     22 ଷ୍ଟାଟଡ କଲବ, ବର େ

a)     ଆଇ ିନଆି ମ୍ା ଚଣି୍ଡ କଲବ
c)     ଯଦ ିୋହ ିରୁଚକିା ସ୍କଲୁ

c)     4TH ଡଫଜ ଅଡଟା ଆଡୋେିଏେନ
b)     େୁବାେ ନ ର ବସି୍ତ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର
a)     ଦୁ ଡା ମ୍ଣ୍ଡପ, େୁମ୍େୁମ୍ା
c)     ନୂଆ ୋହ ିକମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ନୂଆ ୋହି
b)     େୁମ୍େୁମ୍ା କଲବ
a)     ଆଜାଦ କଲବ, ଯଦୁପୁର

a)     BJB ନ ର ପ୍ରାଇମ୍ାରୀ ସ୍କଲୁb)     ୱାେଡ ଅଫିେ, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ନୂଆ ୋହିc)     ଆଡମ୍େଦକର କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଭରତ୍ପୁର

b)     େମ୍ରପଣ କଲୁାଣ ମ୍ଣ୍ଡପ,  େମ୍ହାବୀର ବସି୍ତc)     NAC କଡଲାନୀ ୟୁ.ପି. ସ୍କଲୁa)     ୱାେଡ ଅଫିେ, ଏନ୍-2 ଆଇ.ଆର.େି

b)     େଡନ୍ତାଷି ନ ର, କଳଙି୍ଗ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଡେବା େଂଘ
a)     ବସି୍ତ ବକିାଶ ପରିଷଦ, େୁନମ୍ କଲବ, େଲିୋହି

c)     ନୀଳଚକ୍ର ନ ର, ଡପ୍ରାଡଜକଟ ପ୍ରାଇଡମ୍ରୀ ସ୍କଲୁ b)     ଯବାନ କଲବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୋ ର a)     ଦକି୍ଷଣ ଚଣ୍ଡୀ କଲୁାଣ ମ୍ଣ୍ଡପ

c)     ବ୍ରଜବନୁ୍ଧ କଲୁାଣ ମ୍ଣ୍ଡପa)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନ ର

c)     ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ, ଆଇ.ଆର.େି

c)     କଳ୍ପନା Labour କଡଲାନୀ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟରa)     େରକାରୀ ବାଳକିା ହାଇସ୍କଲୁ, ୟୁନଟି-2b)     ଘାଟକିଆି କଲବ
b)     ମ୍ଇଁେି ଖାଲ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟରc)     ବାଲିଡତ୍ାଟା ୱାେଡ ଅଫିେa)     ୋମ୍ପୁର, ଶ୍ରୀ  ଜାନନ୍ କଲବ

b)     ଡଜାତ୍ ିକଲବ, ଭସ୍କରଶ୍ୱର ମ୍ନ୍ଦରି ପାଖc)     ୟୁନଟି-1,ବାଳକିା ହାଇସ୍କଲୁa)     କଲବ ହାଉେ, ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ କୁାମ୍ପେ, ବରମ୍ୁଣ୍ଡା ଏଚ.ବି
a)     ବର େ ବ୍ରଟିb)     କଡିଶାରୀ କଲବ, ୟୁନଟି-1, ତ୍ାରିଣୀ ମ୍ନ୍ଦରି ପାଖc)     ଖଣ୍ଡ ିରିବାରୀ କଡପଡାଡରଟ ଅଫିସ୍

a)     ୋମ୍ନ୍ତପୁର ଭୁଆଶୁଣୀ ମ୍ନ୍ଦରି
c)     ବର େ ୟୁ.ଜ.ିଏମ୍.ଇ ସ୍କଲୁa)     BMC ରିକି୍ରଏେନ୍ କଲବ, ମ୍ାଲି ୋହିb)     ରୁଚକିା ସ୍କଲୁ, ମ୍ହାବୀର ବସି୍ତ

b)     Text ବୁକ ଡପ୍ରେ କଡଲାନୀ ସ୍କଲୁc)     ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ, ବରମ୍ୁଣ୍ଡାଏଚ.ବି

c)     ବ୍ରଡମ୍ଶ୍ୱର ପାଟଣା କଲବa)     ୱାେଡ ଅଫିେ, ବନଫୁଲ ବସି୍ତ ପାଖb)     ଡଲେେି କଲବ /  କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର ଏନ୍-2 ଆଇ.ଆର.େି

b)     ଡ ୌତ୍ମ୍ ନ ର ଉପର ୋହ ିକମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟରb)     ଜୟଡଦବ ଶଶୁି ମ୍ନ୍ଦରି, ଇନ୍ଦରିା ମ୍ଇଦାନa)     ମ୍ଝେିାହ ିକମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଡ ାପବନୁ୍ଦ ସ୍କଲୁ ପାଖ
a)     ନାଡ ଶ୍ୱରଟାଙ୍ଗୀ ଡଭାଇ ୋହ ିମ୍ଙ୍ଗଳା ମ୍ନ୍ଦରି କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟରa)     ୱାେଡ ଅଫିେ, CBI କଡଲାନୀ ୋମ୍ନାc)     ପାବନୀ କଲବ, ହାତ୍ଆିେୁଣୀ
c)     ତ୍ନି ିମ୍ୁଣି୍ଡଆ ମ୍ନ୍ଦରି
b)     ରାଡମ୍ଶ୍ୱର ପାଟନା କଲବ
a)     ବଉଳ େ କଲବ

c)     ଆନନ୍ଦ ମ୍ା ଡ ସ୍କଲୁ, ଶନ ିମ୍ନ୍ଦରି ପାଖ, େୀତ୍ା ପୁର ବସି୍ତ
b)     ୟୁଡରକା କଲବ, ଦ ିୱାଲଡେ ମ୍ଲ ପଛ ପଡଟ
a)     ଶ୍ରୀ କି୍ରଷନା କଲବ, ଦମ୍ୟନ୍ତୀ APTMT ପାଖ, ନୟା ପଲ୍ଲୀ

a)     ଶରିିପୁର ଡେବା ଆଶ୍ରମ୍
ର୍ଜିଟିାଇଜଜସନ ଜସଣ୍ଚରର ଅବସି୍ଥତି

c)     କମ୍ୁୁନଟି ିହଲ୍, ବ୍ରଡମ୍ଶ୍ୱର ମ୍ନ୍ଦରି, ରେୁଲ େ

c)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଡଲନ-5, ଡଚଡମ୍େଆି ମ୍ନ୍ଦରି ପାଖb)     ୟୁ.ପି. ସ୍କଲୁ ୟୁନଟି-4, ରାମ୍ପୁର ବସି୍ତb)     ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣା ନ ର କମ୍ୁୁନଟି ିହଲ୍
a)     ଏକାମ୍ର ବହିାର କଲବ b)     ଜନଡଜାତ୍ ିକଲବ, ଡକଦାର ପଲ୍ଲୀ

a)     ବାପୁଜୀ ନ ର, ଲାଇଡବ୍ରରୀ
c)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର,  ଙ୍ଗନ ର
b)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ହରିଜନ ୋହି
a)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଡକଲା ୋହି
b)     ୟୁନଟି-8, ବାଳକ ହାଇସ୍କଲୁ

ର୍ଜିଟିାଇଜଜସନ ଜସଣ୍ଚରର ଅବସି୍ଥତି

b)     OSHB କଡଲାନୀ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, େତ୍ୁ ନ ର
a)     େହଦି ନ ର ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ

a)     MLA କଡଲାନୀ, ପ୍ରାଇଡମ୍ରୀ ସ୍କଲୁ,  ୟୁନଟି-4
c)     ୟୁନଟି-3 ବାଳକ ହାଇସ୍କଲୁ, (କୁାପିଟାଲ ବାଳକ ହାଇସ୍କଲୁ)
b)     ଡ ାପବନୁ୍ଦ ୟୁ.ଜ.ିଏମ୍.ଇ ସ୍କଲୁ, ୟୁନଟି-9
a)     ବାୟାବାବା କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ୟୁନଟି-9
c)     ଡଖଳ ଘର, BMC ପାକଡ, େତ୍ୁ ନ ର

ର୍ଜିଟିାଇଜଜସନ ଜସଣ୍ଚରର ଅବସି୍ଥତି
a)     ପାଣ୍ଡରା ସ୍କଲୁ, ପାଣ୍ଡରା
b)     ପଳାେୁଣୀ କଲବ, ପଳାେୁଣୀ
c)     ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ, ପଳାେୁଣୀ
a)     କମିି୍େରିଆ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର
b)     ହାଇସ୍କଲୁ, ଡ ାପିନାଥ ଡଦବ, ଜ.ିଜ.ିପି. କଡଲାନୀ

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

46

47

48

49

50

44

45

b)     କଡପଡାଡରଟର ୱାେଡ ଅଫିେ, IMFA ଅଫିେ ୋମ୍ନା

b)     ନୟାପଲୀ ଆଶ୍ରମ୍ ସ୍କଲୁ

51

52

53

54

55

40

41

42

43

34

35

36

37

38

39

a)     ଡ ାପବନୁ୍ଧ କଲବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୋ ର
c)     ଯାତ୍ରୀ ନବିାେ, କଟକ ଡରାେ
b)     ବୁଡେଶ୍ୱରୀ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର

c)     ଚନି୍ତମ୍ଣୀଶ୍ୱର ଡୱଲଡଫୟାର ଆଡୋେିଏେନ, ଫିେରି  ଳି

18

19

20

21

22

23

31

32

33

29

30

27

28

25

26

24

b)     ୱାର୍ଡଡ ଭିଜନ୍ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଶକି୍ତ ବହିାର
a)     ନରିଙ୍କାରୀ ନ ର କଲବ
c)     ମ୍ହାବୀର ନ ର କମ୍ୁୁନଟି ିହଲ୍

c)     ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁର ୋନ୍ତାଳ ବସ୍ତୀ, ଡମ୍ୈତ୍ରୀ ବହିାର, ଡପ୍ରାଡଜକଟ ପ୍ରାଇଡମ୍ରୀ ସ୍କଲୁ
a)     ଭି.ଏସ୍.ଏସ୍ ନ ର, କଲୁାଣ ମ୍ଣ୍ଡପ

c)     ଡପାଷ୍ଟାଲ୍ କଡଲାନୀ ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ
b)     ଉତ୍କଳ ୟୁନଭି ହାଇସ୍କଲୁ

b)     କମ୍ୁୁନଟି ିହଲ, ପଣ୍ଡା ପାକଡ, ନଳିାଦି୍ର ବହିାର
c)     କମ୍ୁୁନଟି ିହଲ, ରିକେହ କଡଲାନୀ, ନଳିାଦି୍ର ବହିାର
a)     ଶହୀଦ ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ ବେି କଲବ ହାଉେ
b)     ଡରଣ୍ଟାଲ କଡଲାନୀ, କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର
a)     ଡମ୍ଫାୟାର ବସି୍ତ, ଓ୍ୋଲେଭିଜନ
b)     ତ୍ାରିନ ିନ ର, କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର

b)     ନୂଆ େରକାରୀ କଡଲାନୀ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଡେୈନକି ସ୍କଲୁ ପାଖ
c)     ଡରଲଡୱ ପ୍ରାଇଡମ୍ରୀ  ସ୍କଲୁ, ଡେୈନକି ସ୍କଲୁ ପାଖ
a)     ବ.ିେ.ିଏ. ଡପାେଡେ  ଆଡୋେିଏେନ, ବ.ିେ.ିଏ. କଡଲାନୀ ପାଖ, ଚନ୍ଦ୍ର ଡଶଖର ପୁର
b)     ୟୁ.ଜ.ିଏମ୍.ଇ ସ୍କଲୁ, ବ.ିେ.ିଏ. କଡଲାନୀ
c)     ବସି୍ତ ପରିଷଦ ଓ୍ୋକଙି୍ଗ କଲବ, େିଓ୍ନା ଶ୍ରମି୍କ ବସି୍ତ, ବ.ିେ.ିଏ. କଡଲାନୀ ପାଖ
a)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ହଡର କୃଷ୍ଣ, ନଳିାଦି୍ର ବହିାର

b)     ବଶି୍ୱବଜିୟନୀ ମ୍ହଳିା େମି୍ତ୍,ି ଝରଣା ୋହ ି-1

a)     ବାେୁଡଲଇ ଯୁବକ େଂଘ, ରଙ୍ଗମ୍ାଟଆି-1

c)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଜ ନ୍ନାଥ ଡଲଡପ୍ରେି କଡଲାନୀ
a)     ବ.ିଏମ୍.େି କଲୁାଣ ମ୍ଣ୍ଡପ, ଭି.ଏସ୍.ଏସ୍ ନ ର

a)      ାନ୍ଧୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ,  ାନ୍ଧୀ ବସି୍ତ, ଆଇ.ଆର.େି ଭିଡଲଜ

b)     ତ୍ାରିଣୀ ବସି୍ତ ରୁଚକିା ସ୍କଲୁ, ଭି.ଏସ୍.ଏସ୍ ନ ର
a)     ବାଟାଲିଅନ ସ୍କଲୁ,  ଜପତ୍ ିନ ର

a)     ଚନ୍ଦ୍ରଡଶଖରପୁର ଏଚ୍.ବ ିକଡଲାନୀ ପ୍ରାଥମି୍କ ବଦିୁାଳୟ
b)     େନ୍ ୋଇନ୍ କଲବ, ଆଖଣ୍ଡଳ ମ୍ଣୀ ମ୍ନ୍ଦରି ପାଖ, ଡଶୈଳଶ୍ରୀ ବହିାର
c)     ରାଧା କି୍ରଷନା ଡଲନକମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଚନ୍ଦ୍ର ଡଶଖର ପୁର, ଏଚ୍.ବ ିକଡଲାନୀ

c)     ବାପୁଜୀ ଡନାୋଲ ସ୍କଲୁ,  ାେକଣ
b)     ରଙ୍ଗମ୍ାଟଆିୟୁ.ଜ.ିଏମ୍.ଇ ସ୍କଲୁ

a)     ଡଭାତ୍ପୋ ଉ.ପ୍ରା. ବଦିୁାଳୟ

b)     େରକାରୀ ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ, ଡଶୈଳଶ୍ରୀ ବହିାର
c)     ଶ୍ରୀ କି୍ରଷନା ନ ର ବସି୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ର ଡଶଖର ପୁର

c)     ଡେୌମି୍ତ୍ରୀ କଲବ
b)     ନୂଆ ଁା ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ
a)     କପିଡଳଶ୍ୱର କଲବ,  କପିଡଳଶ୍ୱର

b)      ଣପତ୍ ିବସି୍ତ, ଆଇ.ଆର.େି ଡକାଠାଘର

c)     ଧମ୍ଡ ବହିାର କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର
b)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, େୁମ୍େୁମ୍ା ୋମ୍ଲ ୋହି
a)     ଶଡିେଶ୍ୱର ଯୁବକ େଂଘ, ଜା ମ୍ରା
c)     ନାଇଟ ଡେଲଟର, କାର ିଲ ଡରାେ
b)     ଡଭାଇୋହ ିକମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଡପାଖରୀ ପୁଟ

ର୍ଜିଟିାଇଜଜସନ ଜସଣ୍ଚରର ଅବସି୍ଥତି
a)     ଚରିଡ ାଲଡତ୍ାଳା ଆଓ୍ୋର କମି୍ଟ,ି ପ୍ରଶାନ୍ତ ିବହିାର
b)     େରକାରୀ ଉ.ପ୍ରା. ବଦିୁାଳୟ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ିବହିାର
a)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, କଲଷ୍ଟର -1, ଶଖିରଚଣ୍ଡୀ,
b)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, କଲଷ୍ଟର -2, ଶଖିରଚଣ୍ଡୀ
c)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, କଲଷ୍ଟର -3, ଶଖିରଚଣ୍ଡୀ
a)     କଲୁାଣ ମ୍ଣ୍ଡପ, ପଟଆି ଜ ନ୍ନାଥ ମ୍ନ୍ଦରି ପାଖ,

15

16

17

13

14

10

11

12

a)     ୋଇନସ ପ୍ରାକ ବସି୍ତ, ଏସ୍, ଏଚ, ଜ ିବଲିେଙି୍ଗ, ଜ ନ୍ନାଥ ମ୍ନ୍ଦରି

a)     ନୂଆ ୋହ ିକମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର

a)     ୱାେଡ ଅଫିସ୍, େହଦି ନ ର
c)     ୟୁନଟି୍ 9 ଫଲାଟ କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର
b)     ଓ୍. ଏେ. ଇ. ବ ିହାଇସ୍କଲୁ, ଡବାେଡ କଡଲାନୀ
a)     ୟୁନଟି୍ 9 ବଏଜ ହାଇସ୍କଲୁ
c)     ନଦନିୀପଲ୍ଲୀ କମ୍ୁୁନଟି ିହଲ୍, ମ୍ୁଣ୍ଡାୋହି

a)     ଡପାଖରୀ ପୁଟ ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ
b)     ମ୍ଙ୍ଗଳା ମ୍ନ୍ଦରି ୟୁ.ପି ସ୍କଲୁ, ଭିମ୍ଟାଙି୍ଗ
a)     ଖଣୁ୍ଡ ଆଳ କଲବ, ଭିମ୍ଟାଙି୍ଗ
c)     ନାରାୟଣ ମ୍ନ୍ଦରି, ନାରାୟଣ କଲବ ଏରିଆ

8

9

6

7

a)     େମ୍ାଇ େ ିକଲବ, ଡୋମ୍ନାଥ ମ୍ନ୍ଦରି ପାଖ
b)     ମ୍ଡଞ୍ଚଶ୍ୱର କଲବ, ମ୍ଡଞ୍ଚଶ୍ୱର

a)     କଳଙି୍ଗ ଯୁବ କଲବ, ଡଶୈଳଶ୍ରୀ ବହିାର
c)     ମ୍ହମି୍ା ଜ୍ଞାନ ମ୍ନ୍ଦରି, ପଟଆି ଛକ

a)     ନୀଳପେଆି ବସି୍ତ ସ୍କଲୁ, େମ୍ଣା ଛକ ପାଖ
b)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଶଶୁି ବହିାର

1

2

3

4

5

b)     କମ୍ୁୁନଟି ିଡେଣ୍ଟର, ଚନ୍ଦ୍ର ଡଶଖର ପୁର, ଶବର ୋହି
c)     େମ୍ଣା କଲବ ହାଉସ୍
a)     ନହରକଣ୍ଟା େେିଡପନେରୀ,
b)     ବଶି୍ୱ ଭାରତ୍ୀ ଯୁବ ପରିଷଦ, ବଙୁ୍ଗରାଇ,
c)     ପାହଳ ଡେୋଇଟ ିଅଫିସ୍, ଡପାଲିସ୍ ଆଉଟ୍ ଡପାଷ୍ଟ ପାଖ

c)     ମ୍ଞ୍ଚନାଥଡଦବ ହାଇସ୍କଲୁ, ଚଡକଇେୁଣୀ b)     ଡଯାକଲଣି୍ଡ ପ୍ରାଇଡମ୍ରୀ ସ୍କଲୁ


