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ସଂଖ�ା
ନାମ  ଜନ� ାନ  ଜନ� ଜ�ିା ଆବଭି�ାବ ତେିରାଭାବ ଭୁବେନ�ରେର �ବା �ତମିୂ��ର ାନ

୧ ରାଜା ରାମଚ� ମ �ର।ଜ େଦଓ ଖ�ିେକାଟ ଗ&।ମ ୧୩.୦୧.୧୯୦୦ ୨୩.୦୧.୧୯୬୩

୨ ବ�ାସକବ ିଫକୀର େମାହନ େସନାପତି ମଲିକାଶପୁର ବାେଲ�ର ୧୩.୧.୧୮୪୩ ୧୪.୦୬.୧୯୧୮ ଉ5ଳ ବ�ିବଦି�ାଳୟ ବାଣିବହିାର େଗଟ
୩ ଚ9ନ ହଜୁରି(ଚା: ଖୁ;ଆି) ହରଚ<ୀ ସାହି ପୁରୀ ୨୦.୦୧.୧୮୨୭ (େବଶୖାଖ ଶୁ? ଅAମୀ)୧୮୭୦ କBନା ଛକ
୪ ବୀର ସୁେର� ସାଏ ବରଗଁା / :<ା ଗଁା ସମFଲପୁର ୨୩.୦୧.୧୮୦୯ ୨୮.୦୨.୧୮୮୪ ଭି.ଏG. ଏG. ନଗର �ଭୁଜ ିଇଂରାଜୀ  ମାIମ Jଲୁ ସମୁଖ
୫ େନତାଜୀ ସୁବାଷଚ� େବାଷ ଓଡଆି ବଜାର କଟକ ୨୩.୦୧.୧୮୯୭ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ
୬ ବO ିଜଗବPୁ ଗଡେରାଡQ,  RSଗିରି ପୁରୀ ୧୭୬୯ ୨୪.୦୧.୧୮୨୯ ମୁ�ଜୟିମ ଛକ
୭ ଉ5ଳ େଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସତ�ଭ।ମା ପୁର କଟକ ୨୮.୦୪.୧୮୪୮ 0୪.୦୨.୧୯୩୪ ରାଜଭବନ ଛକ
୮ ପବVି େମାହନ �ଧାନ ତାଳପଦା- େପାଇପାଳ Wାମ ତାଳେଚର ୦୮.୦୨.୧୯୦୮ ୦୬.୦୬.୧୯୮୮
୯ ଆଚାଯ�� ହରିହର Yୀରାମଚ�ପୁର ପୁରୀ ୨୭.୦୨.୧୮୭୭ ୨୧.୦୨.୧୯୭୧ ଆଚାଯ�� ବହିାର
୧୦ ବଜିୁ ପZନାୟକ ତୁଲସୀପୁର କଟକ ୦୫.୦୩.୧୯୧୬ ୧୭.୦୪.୧୯୯୭

୧୧ ଲ[ଣ ନାଏକ େତ\ୁଳୀଗୁ]ା ମାଲକାନଗିରି ୨୨.୧୧.୧୮୯୯ ୨୯.୦୩.୧୯୪୩ ୟୁନଟି-୧,ଆଦବିାସୀ �ଦଶ�ନୀ ପଡ଼ଆି, କଳQି ହ^ଟିଲ ଛକ
୧୨ ରଘୁନାଥ  ମହା\ି ବ।ଦଭୁଇଁ ନୟାଗଡ ୧୮.୦୭.୧୯୧୦ ୦୪.୦୪.୧୯୪୧ ୟୁନଟି-୯, େରାଡ ନମFର-୩
୧୩ ଦବିାକର ପରିଡା ଗଡବ।ଣିକଲି ନୟାଗଡ ୩୦.୧୧.୧୯୧୧ ୦୪.୦୪.୧୯୪୧ ୟୁନଟି-୯, େରାଡ ନମFର-୩
୧୪ ଡ଼ ସଦାଶବି Vପିାଠୀ ନବରQପୁର ନବରQପୁର ୨୧.୦୪.୧୯୧୦ ୯.୯.୧୯୮୦ କ�ାପିଟାଲ ହ^ଟି।ଲ ଛକ
୧୫ କୃc ଚ� ଗଜପତ ିନାରାୟଣ େଦଓ ପାରଳାେଖମୁ<ି ଗ&।ମ ୨୬.୦୪.୧୮୯୨ ୨୫.୦୫.୧୯୭୪ ଏଜ ିଛକ (ପରିବହନ ଭବନ ସମୁଖ)

୧୬ ଧରଣୀଧର ନାୟକ (ଭୂୟଁା) ଅଖ�ାତପ�ି େକଉଁଝର ୫.୦୫.୧୮୬୪ ୧୬.୦୫.୧୯୪୪(େବଶୖାଖ ପୁଣ�ମା) ଇ.ଏସ.ଆଇ ହ^ଟିାଲ ସମୁଖ
୧୭ ଚ�ଧର େବେହରା ଆeପଡା,ଘେ;�ର ଭfକ ୧୬.୦୭.୧୮୯୪ ୧.୦୧.୧୯୭୩ ରାଜଭବନ ଛକ
୧୮ ପ<ିତ େଗାପବPୁ ଦାସ ସୁଆେ<ାWାମ,ସାଖୀେଗାପାଳ ପୁରୀ ୦୯.୧୦.୧୮୭୭ ୧୭.୦୬.୧୯୨୮ େଗାପବPୁ ଛକ, ୟୁନଟି-୮
୧୯ ବାଜ ିରାଉତ ନୀଳକgପୁର େଢeାନାଳ ୫.୧୦.୧୯୨୬ ୧୧.୧୦.୧୯୩୮

୨୦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ବରିହେରକୃcପୁର ପୁରୀ
(କା��କଶୁ? ଅଁଳା ନବମୀ) 
୧୭୩୯ ୦୬.୧୨.୧୮୦୬ ଏଜଛିକ

୨୧ ହେରକୃc ମହତାବ ଅଗରପଡା ବାେଲ�ର ୨୧.୧୧.୧୮୯୯ ୦୨.୦୧.୧୯୮୭
୨୨ ନବକୃc େଚୗଧୁରୀ iରାଜ ଆYମ କଟକ ୨୩.୧୧.୧୯୦୧ ୨୪.୦୬.୧୯୮୪ ବଧିାନ ସଭା ସମୁଖ
୨୩ ବେିରନ ମିV କାଠଗଡା ସାହି କଟକ ୨୬.୧୧.୧୯୧୭ ୨୫.୦୫.୧୯୭୮ ଜୟେଦବ ବହିାର ଛକ
୨୪ ପ<ିତ ନୀଳମଣି ବଦି�ାରj େବୈଦ��ର କଟକ ୧୪.୧୨.୧୮୬୭ ୨୬.୦୭. ୧୯୨୪ ଜୟେଦବ ବହିାର ଛକ
୨୫ Yୀ ରାମଚ� ଭ&େଦଓ ବାରିପଦା Yୀରାମପୁର ମୟୂରଭ& ୧୭.୧୨.୧୮୭୦ ୧୨.୦୨.୧୯୧୨ ପାୱାର ହାଉସ ଛକ
୨୬ ଚକରା ବେିଷାୟୀ ବଂିଝଗିରି, ଭ&ନଗର ଗ&ାମ ଶାମF ଦଶମୀ ତ�ି

୨୭
ବରିତା ଦବିସ (େଘଷ ପରିବାରର 

ଶହୀଦ ମାନeର) େଘସ ବରଗଡ ୧୭୮୬ ୩୧.୧୨.୧୮୫୮
୨୮ ଆେlାସଗ� ଦବିସ ( ଶହୀଦmୃତ ିno) ପାପଡାହା<ି ନବରQପୁର
୨୯ ରାଜଧାନୀ �ତpିା ଦବିସ (ଫଳକ) ୧୩ ଏ�ିଲେର ପାଳନ କରାଯାଏ ବଧିାନ ସଭା ସମୁଖ, ଏଜଛିକ
୩୦ ବୀସ�ା ମୁ<ା ଊଲିହାତୁ ଖୁ; ିଝାରଖ< ୧୫.୧୧.୧୮୭୫ ୯.୦୬.୧୯୦୦

ସଚୂନା ଓ େଲାକସrକ� ବଭିାଗ sାରା ପାଳତି ଓଡଶିାର ବରପୁVମାନe ଉtବର ତଥ�


