
ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା

େମାଟ ୱାଡର୍  ସଂଖଯ୍ା  -

େମାଟ େଭାଟ ଗହଣ େକ  -

େମାଟ େଭାଟର  ସଂଖଯ୍ା   - ପରୁୁଷ 
ମହିଳା  

େମାଟ

18114

19

46

42116
ତୃତୀୟ ଲି

23992

10

ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା

ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ



ସଚୂୀପତ
ଜିଲା - ଜଗତସିଂହପରୁ
ସବ୍ଡିଭିଜନ - ଜଗତସିଂହପରୁ

ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା

େଭାଟ ଗହଣ େକ ର 
ନାମ, 
ବ ର୍ନା ଓ ଅବ ିତି

େମାଟ େଭାଟର ସଂଖଯ୍ା  ୱାଡର୍ ର 
କମିକ 
ନଂ

ପରୁୁଷ ମହିଳା େମାଟ

ୱାଡର୍ େର ଥିବା ପଡା  
ବା ମହଲାର ନାମ ତୃତୀୟ 

ଲି

ବୁଥ୍ 
ନଂ 

େମାଟ 
ଘର 
ସଂଖଯ୍ା

1 େସକ୍ଟର-21 ପାଥମିକ  
ବିଦଯ୍ାଳୟ,େନେହରୁ ବ ଳା

1143532େସକ୍ଟର-21,େନେହରୁ 
ବ ଳା

611 01 353

2 ମା ଅ ିକା ଉ  ବିଦଯ୍ାଳୟ 
(ପ)ୂ

1020417ପି.ପି.ଏଲ 
ପାେଚରୀ,ଗାମଯ୍ ବଯ୍ା  
କେଲାନୀ,େରଲେୱ 
କେଲାନୀ,ଝୁ ଡିୁ,ଲକ୍ପ
ଡା,େଗାପିନାଥ  
କେଲାନୀ,େପାଟର୍କେଲାନୀ

603 02 360

2 ମା ଅ ିକା ଉ  ବିଦଯ୍ାଳୟ 
(ପ)ୂ

1192468ଇ ିରାପାକର୍ ,ରାଜିବନଗର
,ଲକ୍ପଡା,ବାଲିପଟ

724 03 481

3 ଲକପଡା ପାଥମିକ 
ବିଦଯ୍ାଳୟ,ଅଠରବା ି

1160497ସଖୁଆୁଖଳା 663 04 369

3 ଲକପଡା ପାଥମିକ  
ବିଦଯ୍ାଳୟ,ଅଠରବା ି

628278ସଖୁଆୁଖଳା 350 05 236

4 ଘନଗଳିଆ ଉ.ପା. ଲୁ (ପ)ୂ 1457685ଭିତରଗଡ  
କେଲାନୀ(ଅଂଶ)

772 06 433

4 ଘନଗଳିଆ ଉ.ପା. ଲୁ (ପ)ୂ 1216573ଭିତରଗଡ  
କେଲାନୀ(ଅଂଶ)

643 07 300

5 ସାଇେକାନ୍ନ୍ 
େସଲ୍ଲ୍ ଟର(ପ)ୂ,ବାଲିଝର,ଅଠର
ବା ି

1166531ବାଉରିଆ  
ପାଳ ା,ସଖୁଆୁଖଳା,ବାଉ
ରିଆ ପାଳ ା 
(ଅଶଂ),ତାେରଣୀଗ଼ଡା

635 08 403

5 ସାଇେକାନ୍ନ୍ 
େସଲ୍ଲ୍ ଟର(ପ)ୂ,ବାଲିଝର,ଅଠର
ବା ି

983439ବାଉରିଆ  
ପାଳ ା(ଅଂଶ),ତାେରଣିଗ
ଡା

543 19 323

5 ସାଇେକାନ୍ନ୍ 
େସଲ୍ଲ୍ ଟର(ପ)ୂ,ବାଲିଝର,ଅଠର
ବା ି

987439ବାଉରିଆ  
ପାଳ ା(ଅଂଶ),ତାେରଣିଗ
ଡା

548 010 426

6 ବ ାଳିପଡା ପାଥମିକ 
ବିଦଯ୍ାଳୟ, ବାଉରିଆପାଳ ା

853364କଳି  ଇ ିନିୟରିଂ, 
େଗାଲାପଡା

489 011 278

ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ
ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା



ସଚୂୀପତ
ଜିଲା - ଜଗତସିଂହପରୁ
ସବ୍ଡିଭିଜନ - ଜଗତସିଂହପରୁ

ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା

େଭାଟ ଗହଣ େକ ର 
ନାମ, 
ବ ର୍ନା ଓ ଅବ ିତି

େମାଟ େଭାଟର ସଂଖଯ୍ା  ୱାଡର୍ ର 
କମିକ 
ନଂ

ପରୁୁଷ ମହିଳା େମାଟ

ୱାଡର୍ େର ଥିବା ପଡା  
ବା ମହଲାର ନାମ ତୃତୀୟ 

ଲି

ବୁଥ୍ 
ନଂ 

େମାଟ 
ଘର 
ସଂଖଯ୍ା

6 ବ ାଳିପଡା ପାଥମିକ 
ବିଦଯ୍ାଳୟ, ବାଉରିଆପାଳ ା

561239କଳି  ଇ ିନିୟରିଂ, 
େଗାଲାପଡା

322 012 195

6 ମା ଅ ିକା ଉ  ପାଥମିକ 
ବିଦଯ୍ାଳୟ

1039419େରଲେଓା  
କେଲାନୀ,େପାଟର୍  
କେଲାନୀ

619 113 331

7 ଡି.ଏ.ଭି ପବିକ ଲୁ ପି:ପି:ଏଲ 1074487ସାରଳା କେଲାନୀ 
ପି.ପି.ଏଲ ଟାଉନସିପ,ଏ 
ଟାଇପ ାଟସର୍

587 014 386

7 ଡି.ଏ.ଭି ପବିକ ଲୁ ପି:ପି:ଏଲ 728298ସି,ବି ଟାଇପ ଏଚ.ଡି 
କେଲାନୀ

430 015 340

7 ଡି.ଏ.ଭି ପବିକ ଲୁ ପି:ପି:ଏଲ 976411ଫା ି କେଲାନୀ ବି ଟାଇପ  
ାଟର

565 016 408

8 ନବପଭାତ ଶିଶ ୁବିଦଯ୍ାମ ିର 
(ପ)ୂ, ବୃ ାବନ କେଲାନୀ

541231ବୃ ାବନ  
କେଲାନୀ,େଲାକନାଥ  
କେଲାନୀ

310 017 256

8 ନବପଭାତ ଶିଶ ୁବିଦଯ୍ାମ ିର 
(ପ), ବୃ ାବନ କେଲାନୀ

832368ବୃ ାବନ  
କେଲାନୀ,େଲାକନାଥ  
କେଲାନୀ

464 018 316

8 ନବପଭାତ ଶିଶ ୁବିଦଯ୍ାମ ିର 524191187 ୟୁନିକ ବି.ଏ.ସି. 
ାଟସର୍ ,ଝୁ ଡିୁବ ି

333 019 195

8 ନବପଭାତ ଶିଶ ୁବିଦଯ୍ାମ ିର 
(ଦ), ବୃ ାବନ କେଲାନୀ

727288ପଟ ନଂ-1, ଝୁ ଡିୁବ ି 438 120 307

9 ବାତଯ୍ା ଆଶୟ ଳ,ବୃ ାବନ 
କେଲ।ନି

1181459ବୃ ାବନ କେଲାନୀ ପଟ 
ନଂ -2,ବୃ ାବନ କେଲାନୀ 
ପଟ ନଂ -3

722 021 374

9 ବାତଯ୍ା ଆଶୟ ଳ (ପ) 
ବୃ ାବନ କେଲ।ନି

1084442ବୃ ାବନ କେଲାନୀ ପଟ 
ନଂ-3

642 022 437

10 ବିସର୍ାମ ୁ ା ମ.ଇ.  ବିଦଯ୍ାଳୟ 
(ପ)ୂ

756293ଜି.େଜ.ଆଇ କେଲାନୀ 463 023 354

ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ
ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା



ସଚୂୀପତ
ଜିଲା - ଜଗତସିଂହପରୁ
ସବ୍ଡିଭିଜନ - ଜଗତସିଂହପରୁ

ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା

େଭାଟ ଗହଣ େକ ର 
ନାମ, 
ବ ର୍ନା ଓ ଅବ ିତି

େମାଟ େଭାଟର ସଂଖଯ୍ା  ୱାଡର୍ ର 
କମିକ 
ନଂ

ପରୁୁଷ ମହିଳା େମାଟ

ୱାଡର୍ େର ଥିବା ପଡା  
ବା ମହଲାର ନାମ ତୃତୀୟ 

ଲି

ବୁଥ୍ 
ନଂ 

େମାଟ 
ଘର 
ସଂଖଯ୍ା

10 ବିସର୍ାମ ୁ ା ମ.ଇ.  ବିଦଯ୍ାଳୟ 
(ପ)ୂ

1199446ସି.ଏଚ. କେଲାନୀ, 
ସି.ଏଲ.ଆର ପଟ, 
ବୃ ାବନ କେଲାନୀ 
,ମଧବୁନ

753 024 491

10 ବିଶର୍ାମ ୁ ା ଏମ ଇ 
ଲୁ,ଜି.େଜ.ଆଇ. କେଲାନୀ

776315ଜି.େଜ.ଆଇ. 
କେଲାନୀ,ସି.ଏଲ.ଆର 
ପଟ,ବୃ ାବନ କେଲାନୀ

460 125 226

10 ବିସର୍ାମ ୁ ା ମ.ଇ.  ବିଦଯ୍ାଳୟ 
(ପ)ୂ

839320ଜି.େଜ.ଆଇ କେଲାନୀ 519 026 423

11 ମଯ୍ନିୁସିପାଲ ଉ  ବିଦଯ୍ାଳୟ, 
ମଧବୁନ

840367ଭ  କେଲାନୀ, ମଧବୁନ 473 027 305

11 େକ ିୟ ବିଦଯ୍ାଳୟ ପାଇ 
େମରୀ େସକସନ ,ମଧବୁନ

632262ଭୂୟଁା ଛକ ଏରିଆ 370 028 265

11 ମଯ୍ନିୁସିପାଲ ଉ  ବିଦଯ୍ାଳୟ, 
ମଧବୁନ

485214ମଧବୁନ ଛକ ଏରିଆ 271 029 187

12 େକ ିୟ ବିଦଯ୍ାଳୟ ପାଇ 
େମରୀ େସକସନ ,ମଧବୁନ

895399ମଧବୁନ ଭୂୟଁା ଛକ, 
ତାେରଣି ମାେକର୍ ଟ

496 030 257

12 େକ ିୟ ବିଦଯ୍ାଳୟ ପା.େସକ୍ 
ସନ

667318ବି,ସି ଟାଇପ ାଟର୍ ସର୍ 349 031 244

13 ମନିୁସିପାଲ ବାଳିକା ଉ  
ବିଦଯ୍ାଳୟ ମଧବୁନ

965396ହାଉସି  େବାଡର୍  
କେଲାନୀ,ଭୀମ େଭାଇ, 
ବ ାଳିପଡା

569 032 375

13 ମନିୁସିପାଲ ବାଳିକା ଉ  
ବିଦଯ୍ାଳୟ ମଧବୁନ

826357ବଯ୍ା  
କେଲାନୀ,େଟଲିେଫାନ 
କେଲାନୀ

469 033 299

14 ସ ୟ ଗା ୀ ଉ  ବିଦଯ୍ାଳୟ 
ନୁଆବଜାର

602273ବଡପଡିଆ,ଏଫ.ଏମ.ସି 
କେଲାନୀ,ହରିେବାଲିଆ  
ମଠ ଏରିଆ,ନୂଆବଜାର 
(ଅଶଂ)

329 034 195

14 ସ ୟ ଗା ୀ ଉ  ବିଦଯ୍ାଳୟ 
ନୁଆବଜାର

1133484ନୁଆବଜାର, ବଯ୍ାେଚଲର 
ାଟର୍ର

648 135 425

ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ
ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା



ସଚୂୀପତ
ଜିଲା - ଜଗତସିଂହପରୁ
ସବ୍ଡିଭିଜନ - ଜଗତସିଂହପରୁ

ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା

େଭାଟ ଗହଣ େକ ର 
ନାମ, 
ବ ର୍ନା ଓ ଅବ ିତି

େମାଟ େଭାଟର ସଂଖଯ୍ା  ୱାଡର୍ ର 
କମିକ 
ନଂ

ପରୁୁଷ ମହିଳା େମାଟ

ୱାଡର୍ େର ଥିବା ପଡା  
ବା ମହଲାର ନାମ ତୃତୀୟ 

ଲି

ବୁଥ୍ 
ନଂ 

େମାଟ 
ଘର 
ସଂଖଯ୍ା

14 ସର ତୀ ଶିଶ ୁମ ିର (ପ)ୂ 1023442ବଡପଡିଆ, ନୂଆବଜାର 576 536 309
15 ସର ତୀ ଶିଶ ୁମ ିର (ପ)ୂ 1006392ବଡପଡିଆ(ଅଂଶ) 614 037 468
15 ସର ତୀ ଶିଶ ୁମ ିର (ପ)ୂ 774344ବଡପଡିଆ 430 038 280
16 ମେୁକ୍ତ ର ପାଥମିକ  

ବିଦଯ୍ାଳୟ, ନୂଆବଜାର
1183519ଏ,ବି ଟାଇପ  

ାଟର୍ ର,ମ ୁ ପଡା,ବଡପଡି
ଆ.ଏଫ୍.ଏମ୍.ସି 
କେଲାନୀ,ହରିେବାଲିଆ  
ମଠ ଏରିଆ

664 039 338

16 ମେୁକ୍ତ ର ପାଥମିକ  
ବିଦଯ୍ାଳୟ, ନୂଆବଜାର

623276ଯଗୁେସାଭିଆ  
କେଲାନୀ,ଡି,ସି 
େଲନ,ନିୟୁ ବି ଟାଇପ 
ାଟର୍ ର

347 040 240

17 େନାଳିଆସାହି େତଲୁଗ ୁ 
ବିଦଯ୍ାଳୟ

812358େନାଳିଆ ସାହି,ଷ କଦୁ 454 041 282

17 େନାଳିଆସାହି ଉ.ପା  
ବିଦଯ୍ାଳୟ

921440େନାଳିଆ ସାହି,ଷ କଦୁ 481 042 305

18 େନାଳିଆସାହି ଉ.ପା   
ବିଦଯ୍ାଳୟ

951453େନାଳିଆସାହି, ଷ କଦୁ 498 043 308

18 ୱାଡର୍  ଅଫିସ୍-18 896402େନାଳିଆସାହି, ଷ କଦୁ 494 044 235
19 ବ ାଳିପଡା ପାଥମିକ 

ବିଦଯ୍ାଳୟ, ଷ କଦୁ
1041444େନାଳିଆସାହି,ଷ କଦୁ 597 045 308

19 ବ ାଳିପଡା ପାଥମିକ 
ବିଦଯ୍ାଳୟ, ଷ କଦୁ

1199544େନାଳିଆସାହି,ଷ କଦୁ 655 046 405

େମାଟ : 23992 18114 4211610 15031

ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ
ପାରା ୀପ େପୗରପାଳିକା


