ଅଥର୍ନୀତି
ପିଏନ୍ବିର ନୂଆ
ଆଞ୍ଚଳିକ pବnକ

ଭୁବେନଶ୍ବର,
୧୬/୪:
ରାଷ୍ଟ୍ରୟt ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍
ବ୍ୟାଙ୍କ (ପିଏନ୍ବି)ର ନୂ ଆ
ଆଞ୍ଚଳିକ pବnକ ଭାେବ
ସଞ୍ଜୀବ ଭରଦ୍ବାଜ କାଯର୍୍ୟଭାର
gହଣ
କରିଛnି।
େସ
ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍
କମସର୍େର ଆଇଟି ଅଫିସର ଭାେବ ୧୯୯୭େର
େଯାଗ େଦଇ େଲ ଓ ୨୦୨୦େର ମହାpବnକ
ପଦେର ଅବsାପିତ େହାଇ େଲ। ପିଏନ୍ବି
ସହିତ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମସର୍ର ମିଶ୍ରଣ
େହାଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଭରଦ୍ବାଜଙ୍କ ପାଖେର ଦୀଘର୍ ୨୩
ବଷର୍ର ଅଭିjତା ରହିଛି। ଏହା ପବ
ୂ ର୍ର ୁ େସ ଫିନ୍େଟକ୍
ଡିଭିଜନ୍ର ଡିଭିଜନାଲ୍ େହଡ୍ ଭାେବ କାଯର୍୍ୟ
କରୁ େଲ। େସ ଆଗାମୀ ଦିନେର ରିେଟଲ୍, କୃଷି ଓ
ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ େkt ଉପେର ଗୁରତ
ୁ ୍ବାେରାପ କରିେବ
ଏବଂ ଡିଜିଟଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୁବିଧାକୁ ଅ କ େଲାକpିୟ
କରିବା ଉପେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଲk୍ୟ ରଖିଛnି।

କେଲଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ
ଭୁବେନଶ୍ବରେର େୱବିନାର

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୬/୪: କେଲଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ
ଭୁବେନଶ୍ବର (ସିଓଇବି)େର େସୗର ଶkି ସmକତ
ଏକ େୱବିନାର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ େହାଇଯାଇଛି। ଏ େର
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ େସାଲାର ଆଲାଏନ୍ସର ପବ
ୂ ର୍ତନ
ଡିଜି ଉେପnd tିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତି ଭାେବ େଯାଗ
େଦଇ ଛାtଛାtୀମାନଙ୍କୁ କହିଛnି େଯ େସୗର ଶkି
େktେର ଅେନକ ସୁେଯାଗ ରହିଛି। େଖଳଣା, ଘଣ୍ଟା,
େମାବାଇଲ୍, ପm୍, ଯାନବାହନ ଆଦି ଅେନକ କିଛି
େସୗର ଶkିେର ପରିଚାଳିତ େହାଇପାରିବ େବାଲି
େସ କହିଛnି। ଏହା ପାଖେର ବିଶ୍ବ ତାପନକୁ pତିହତ
କରିବାର kମତା ମଧ୍ୟ ରହି ବା େସ କହିଛnି। ଏହି
ଅବସରେର େକୗsୁ ଭ gୁ ପ୍ର ଅଧ୍ୟk pଭାତ ରଞ୍ଜନ
ମlିକ ସmାନିତ ଅତି ଭାେବ େଯାଗ େଦଇ ବା
େବେଳ ସିଓଇବିର େରଜିଷ୍ଟ୍ରାର pେଫସର ସଦାଶିବ
ଦାଶ, ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟk pେଫସର ସୁbତ କୁ ମାର
ମହାnି ବkା ଭାେବ େଯାଗ େଦଇ େଲ। ଏହି
କାଯର୍୍ୟkମକୁ ଓଏମ୍ସି ଓ ଓପିଟିସିଏଲ୍ର ପବ
ୂ ର୍ତନ
ନିେଦର୍ଶକ ଶାnନୁ ରଥ ପରିଚାଳନା କରି େଲ।

୫୦ ହଜାର ଟପିବ ସୁନା!

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୬/୪: ଅnଜର୍ାତୀୟ ବଜାରେର ସୁନା
ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ବେର କେରାନା
ସଂkମଣ ବଢ଼ିବା ପେର ଅଥର୍େନୖତିକ ଅଭିବୃdି
pଭାବିତ େହାଇଛି। ଫଳେର ସୁନାେର ନିେବଶ
କରିବାକୁ ନିେବଶକମାେନ ଅ କ ନିରାପଦ ମେନ
କରୁଛnି। ମଲ୍ଟି କେମାଡିଟି ଏkେଚଞ୍ଜ (ଏମ୍ସିଏk)
େର ସୁନା ଦର ୧୦ gାମ ପିଛା ଏେବ ୪୭ ହଜାର
ଟଙ୍କା ଟପିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ୭ ସpାହ ମଧ୍ୟେର
ସବର୍ା କ। ଗତ ୩ ସpାହେର ସୁନା ଦାମ୍ ପାଖାପାଖି
୫.୪୦ pତିଶତ ବଢ଼ି ୪୭୧୭୫ ଟଙ୍କାେର ପହଞ୍ଚିଛି।

େପେଟ୍ରାଲ, ଡିେଜଲ ବିkି hାସ

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୬/୪:େଦଶେର େଦଖାଯାଇ ବା
କେରାନା ସଂkମଣର ଦ୍ବିତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ଲାଗି
ବିଭିn ରାଜ୍ୟେର ଜାରି କରାଯାଇ ବା କଟକଣା
ଓ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ଉtାଦନ hାସର pଭାବ
େପେଟ୍ରାଲ ଏବଂ ଡିେଜଲ ବିkି ଉପେର ପଡ଼ିଛି।
ଏpିଲ୍ର pଥମ ୧୫ ଦିନେର େପେଟ୍ରାଲ ବିkି ୫
pତିଶତ ଓ ଡିେଜଲ ୩ pତିଶତ, ବିମାନ ଇnନ ୭
pତିଶତ ଓ ଏଲ୍ପିଜି ବିkି ୬ pତିଶତ hାସ ପାଇଛି ।

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୭ ଏpିଲ, ୨୦୨୧

ନିରବଙ୍କ pତ୍ୟପର୍ଣକୁ bିେଟନ୍ର ମଞ୍ଜରୁ ି
ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୬/୪: ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ
(ପିଏନ୍ବି)ର ୧୪ ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କା ଠେକଇ
ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯk
ୁ ି ନିରବ େମାଦୀଙ୍କ
ଭାରତ େଫରିବା ବାଟ ଫିଟୁଛି। ଭାରତକୁ ନିରବଙ୍କ
pତ୍ୟପର୍ଣକୁ bିେଟନର ଗୃହ ସଚିବ pୀତି ପେଟଲ
ମଞ୍ଜୁରି େଦଇଛnି। bିେଟନର ଏକ ଅଦାଲତ ଗତ

ଏଲ୍ଓୟୁ ବା େଲଟର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରେଟକିଂସ୍ ଜାରିେର
ଅସାଧୁ pkିୟା ଅବଲmନ କରାଯାଇଛି। େଗାଟିଏ
ପେଟ ନିରବ େମାଦୀ ଏବଂ ପିଏନ୍ବି ଅ କାରୀଙ୍କ
ସହ ଅନ୍ୟ ଷ ଯntକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସmକର୍ ରହିଛି
େବାଲି େୱଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ମାଜିେଷ୍ଟ୍ରଟ୍ଙ୍କ େକାଟର୍ର
ବିଚାରପତି ସାମୁଏଲ ଗୁଜି କହି େଲ। ଗଣମାଧ୍ୟମ

ଭାରତ େଫରିବା ବାଟ ଫିଟୁଛି
ହାଇେକାଟର୍େର ଆେବଦନ
କରିବାକୁ ୧୪ ଦିନ ସମୟ
େଫbୁ ଆରି ୨୫ ତାରିଖେର ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ
ନିରବଙ୍କ ବିେରାଧେର ଠେକଇର pମାଣ ଅଛି େବାଲି
କହି େଲ। ଏ ସହିତ ନିରବଙ୍କୁ ଭାରତ pତ୍ୟପର୍ଣ
କରାଗେଲ ତାଙ୍କୁ େସଠାେର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହ
େବାଲି େଯଉଁ ଯୁkି ରଖାଯାଉଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁ େହଁ।
ନିରବଙ୍କୁ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟs କରିବାର ଯେଥଷ୍ଟ pମାଣ
ରହିଛି। ନିରବ ଆଇନସmତ ବ୍ୟବସାୟେର ଜଡ଼ିତ
ବା କଥାକୁ ବିଚାରପତି gହଣ କରି ନ େଲ। ବ୍ୟାଙ୍କ

ଏବଂ ରାଜେନୖତିକ ଚାପ େଯାଗୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତେର
ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହ େବାଲି ନିରବଙ୍କ ପkରୁ େଯଉଁ
ଯୁkି ରଖାଯାଇ ଲା ତାହାକୁ ବିଚାରପତି gହଣ କରି
ନ େଲ। ବରଂ ବିଚାରପତି କହି େଲ େଯ ଭାରତେର
ରାଜେନତାମାେନ ବିଚାର pkିୟାକୁ pଭାବିତ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛnି େବାଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଇ
ପାରିବ ନାହ। େସହିଭଳି ଭାରତୀୟ ବିଚାର ବ୍ୟବsା
ପkପାତୀ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଇ ପାରିବ

ନାହ େବାଲି କହି େଲ। ୨୦୧୬େର ପିଏନ୍ବି ଠେକଇ
ମାମଲା ପଦାକୁ ଆସିବା େବଳକୁ ନିରବ େଦଶ ଛାଡ଼ି
ବିେଦଶ ପଳାଇ ବା ଜଣା ପଡ଼ି ଲା। କିnୁ ପେର
୨୦୧୯ ମାcର୍େର ଲଣ୍ଡନେର ଗିରଫ କରାଯାଇ ଲା।
େତଣୁ ଦୀଘର୍ ଦୁଇବଷର୍ର ୁ ଅ କ ସମୟ େହଲା େସ
ଲଣ୍ଡନର ଏକ େଜଲ୍େର ଅଛnି। ଭାରତକୁ pତ୍ୟପର୍ଣ
େହାଇ ଆସିେଲ ତାଙ୍କ ବିେରାଧେର ଜାଲିଆତି, ମନି
ଲଣ୍ଡରିଂ, ସାkୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଏବଂ pମାଣ ନଷ୍ଟ
କରିବା ଭଳି ଅଭିେଯାଗର ବିଚାର େହବ। େତେବ େସ
େକେବ ଭାରତକୁ pତ୍ୟପର୍ଣ େହାଇ ଆସିେବ ତାହା
ଏେବଠାରୁ କହିବା କଷ୍ଟକର। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖେର
ଆଇନଗତ ଅst େଶଷ େହାଇନାହ। େସ ସରକାରଙ୍କ
ଏହି ନିଷ୍ପtି ବିେରାଧେର bିେଟନ୍ ହାଇେକାଟର୍କୁ
ଯିବାଲାଗି ୧୪ ଦିନର ସମୟ ରହିଛି।
ନିରବଙ୍କୁ କିnୁ ଭାରତ pତ୍ୟପର୍ଣ କରାଗେଲ
େସ ମୁmାଇର ଆଥର୍ର େରାଡ୍ େଜଲ୍େର ରହିେବ। ଏହି
େଜଲ୍େର ରହିବା ପାଇଁ ପରିେବଶ ଠିକ୍ ନାହ େବାଲି
ପବ
ୂ ର୍ର ୁ ଯଦିଓ ନିରବଙ୍କ ପkରୁ ଅଦାଲତେର ଯୁkି
ବଢ଼ାଯାଇ ଲା େକାଟର୍ ତାହାକୁ gହଣ କରି ନାହାnି।
ଅନ୍ୟପkେର ନିରବ େଯେବ ଆସିେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ
କାରାଗାରେର ରଖିବା ଲାଗି ବ୍ୟବsା ଅଛି େବାଲି
େଜଲ୍ ଅ କାରୀମାେନ କହିଛnି।

ଉtଳ-ଇ ପାଇଁ ନାଲ୍େକାକୁ ମିଳିଲା ଖଣି ଲିଜ୍
ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୬/୪(ଇମିସ): ନବରt
ଉେଦ୍ୟାଗ ନାଲ୍େକାକୁ ଉtଳ-ଇ େକାଇଲା
ଖଣି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇsାତ ଓ
ଖଣି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଖଣି ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ୧୨େର
ଏେନଇ ବିjpି pକାଶ ପାଇ ଲା।
ବିjpି ଅନୁ ସାେର ଉtଳ-ଇ େକାଇଲା
ୁ ର େଛଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ
ଖଣି ଅନୁ ଗଳ
ଅnଗର୍ତ ନnିେଛାଡ଼, େଗାପିନାଥପୁର
ଜଙ୍ଗଲ, କୁ ଣ୍ଡାଝରି ଜଙ୍ଗଲ, େକାଶଳ ଓ
େକାରଡ଼ା gାମର ୫୨୩.୭୩ େହର ଜମି
ଉପେର ରହିଛି। ଏହି ଖଣିେର ୭୦ ନିୟତ
ୁ
ଟନ୍ େକାଇଲା ଗcିତ ରହିଛି। pାରmିକ

ପଯର୍୍ୟାୟେର ଖଣିର ୁ ବାଷକ ୨ ନିୟତ
ୁ ଟନ୍
େକାଇଲା ଉtାଦନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉtଳ-ଇ ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇ ବାରୁ ନାଲ୍େକାର ଅଧ୍ୟk
ଓ ପରିଚାଳନା ନିେଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀଧର ପାt
ରାଜ୍ୟ ଓ େକnd ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଇଛnି। ଚଳିତ ଆଥକ ବଷର୍େର
ଉtଳ-ଡି େକାଇଲା ବ୍ଲକ୍ରୁ ଖଣି କାଯର୍୍ୟ
ଆରm କରିବାର େଯାଜନା ରହିଛି େବାଲି
େସ କହିଛnି। ଉtଳ-ଇ ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍
ମିଳି ବାରୁ କଂପାନିର ସmpସାରଣ କାଯର୍୍ୟ
େବଶ ତ୍ବରାନ୍ବିତ େହାଇପାରିବ େବାଲି େସ
କହିଛnି। ନାଲ୍େକା ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ

ପୁଣି କାର୍ ମଲ
ୂ ୍ୟ
ବଢ଼ାଇଲା ମାରୁତି

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୬/୪: େଦଶର ସବର୍ବୃହତ୍ କାର୍
ନିମର୍ାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆଜି ପୁଣି େକେତକ
ମେଡଲ୍ ଯାନର ମୂଲ୍ୟ ୨୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn
ବୃ dି େଘାଷଣା କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ବdତ
ଦରକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କାର୍ ନିମର୍ାଣେର
ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିn ସାମgୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃ dି କାରଣରୁ
କmାନି ଏଭଳି ନିଷ୍ପtି େନଇଛି। େସେଲରିଓ ଓ
ସ୍ବିଫ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମେଡଲ କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ
ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ପୂବର୍ର ୁ କmାନି ଗତ ଜାନୁ ଆରି
୧୮ ତାରିଖେର େକେତକ ମେଡଲ କାର ମୂଲ୍ୟେର
୩୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn ମୂଲ୍ୟ ବୃ dି କରି ଲା।
ଯାନ ନିମର୍ାଣେର ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିn ସାମgୀ ଓ
କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃ dି େଯାଗୁ କାର୍ ଦାମ୍ କmାନିିକୁ
ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ି ବା କୁ ହାଯାଇଛି।

େକାଇଲା ଖଣି ଉtଳ-ଡିର ଲିଜ୍କୁ ଗତ
ମାcର୍ ମାସେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ଲା।
ଉଭୟ ଉtଳ-ଡି ଓ ଉtଳ-ଇ େକାଇଲା
ଖଣିେର ମିଳିତ ଭାେବ ୧୭୫ ନିୟତ
ୁ ଟନ୍
ୁ େର
େକାଇଲା ରହିଛି। ନାଲ୍େକାର ଅନୁ ଗଳ
ବା ନିଜସ୍ବ ବିଦୁ୍ୟତ pକllର େକାଇଲା
ଆବଶ୍ୟକତା ପର
ୂ ଣ କରିବାେର ଏହି
ଦୁଇ ଖଣି ଗୁରତ
ୁ ୍ବପଣ୍ଣ
ୂ ର୍ ଭମୂ ିକା ନିବର୍ାହ
କରିେବ। ଏହି ଦୁଇ ଖଣି କାଯର୍୍ୟକାରୀ
ୁ ିକେର କଂପାନି
େହେଲ pାରmିକ ବଷର୍ଗଡ଼
୪ ନିୟତ
ୁ ଟନ୍ େକାଇଲା ଉtାଦନ
କରିପାରିବ। ଉଭୟ ଖଣି ଲାଗି ୩୦ ବଷର୍
ପାଇଁ ଲିଜ୍ pଦାନ କରାଯାଇଛି।

୧୩

ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନକରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କୁ
ଫିକି ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁ େରାଧ

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୬/୪ (ଇମିସ): କେରାନା ସଂkମଣ ବୃ dି ପରିେpkୀେର େଦଶର
ଶିll ସଂଘ ଫିକି ସଭାପତି ଉଦୟ ଶଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମntୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ
ଏକ ଚିଠି େଲଖିଛnି। ଚିଠିେର ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ରାଜ୍ୟେର ଆଉଥେର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନ
କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କୁ ଅନୁ େରାଧ କରିଛnି। ବtର୍ମାନ ପରିsିତିେର ଲକଡାଉନ୍
ଠିକ୍ େହବନାହ। ଅଥର୍ନୀତିକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିମ୍ନମଖ
ୁ ୀ କରିେଦବ େବାଲି ଶ୍ରୀ
ଶଙ୍କର କହିଛnି। େଦଶେର ସଂpତି ବଢ଼ି ଚାଲି ବା କେରାନା ସଂkମଣକୁ େନଇ
ସଂଘ ଗଭୀର ଭାେବ ଚିnିତ। ହଠାତ୍ ସଂkମଣ ବଢ଼ିବା ଦ୍ବାରା ଏହା େଲାକଙ୍କ
ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ବିପଦେର ପକାଇଛି। େତେବ ଗତବଷର୍ ଲକଡାଉନ୍କୁ
ଆେମ େଦଖିେଛ। େସହି ସମୟେର ଲକଡାଉନ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ସmବ ନ ଲା।
କିnୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଅଥର୍ନୀତିକୁ ବହୁମଲ
ୂ ୍ୟ େଦବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍
ଜନିତ pଭାବରୁ ଅଥର୍ନୀତି ସାମାନ୍ୟ ମୁକୁଳିଛି। େତଣୁ ପୁନବର୍ାର ଏକ ସପଣ୍ଣ
ୂ ର୍
କିmା ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବରଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍
ପରିବେtର୍ କେରାନା ସଂkମଣର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କୁ
ଫିକି ସଭାପତି େକେତକ ପରାମଶର୍ େଦଇଛnି। ଏ େର କେରାନା େଟଷ୍ଟିଂ ଓ
ସେଚତନତା ବଢ଼ାଇବା, େଲାକମାେନ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାs ପnିବା ଭଳି
ନିୟମକୁ େଯଭଳି ପାଳନ କରnି ତାହାର କାଯର୍୍ୟକାରିତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା
ଏବଂ ଟିକାକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲାଗି କୁ ହାଯାଇଛି।

ମହିndାର ଇେଲ୍ରିକ୍ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ େଡଲିଭରି

େସୟାର ବଜାର
େସନ୍େସk ୪୮୮୩୨(+୨୮)
ନିଫ୍ଟି
୧୪୬୧୭୭(+୩୬)

ମୁdା ବିନିମୟ ମଲୂ ୍ୟ
ଡଲାର
୭୪.୪୮
ପାଉଣ୍ଡ୍
୧୦୨.୯୪
ୟୁେରା
୮୯.୨୫
େୟନ୍(୧୦୦) ୬୮.୦୦

ସୁନା, ରୁପା ଦର
ସୁନା(୧୦gାମ)
ରୁପା(େକଜି)

୪୭୩୪୦
୬୮୬୯୩

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୬/୪: ମହିndା ଆଣ୍ଡ୍ ମହିndାର ଅ କୃତ ବିେkତା ପଳାଶୁଣୀsିତ
ଉtଳ ଅେଟାମାବାଇଲସ୍ ପkରୁ ଏକସେଙ୍ଗ ୮ଟି ଇେଲ୍ରକ୍
ି ତିନି ଚକିଆ ପିକ୍ ଅପ୍
ଭ୍ୟାନ୍ ‘ଟ୍ରିଓ’କୁ ଭିଆର୍ଏଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟk
ି ନାମକ କଂପାନିର ବରିଷ୍ଠ ଅ କାରୀ ଲଙ୍କାଲ
ପlୀ ହରିହର ରାଓଙ୍କୁ ହsାnର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରେର ମହିndାର ମୁଖ୍ୟ
ି ର ସୁେଶାଭନ ନn ସଚ
ସଭସ୍ ଇଞ୍ଜିନୟ
ୂ ନା େଦଇ କହିଛnି େଯ ଲି ୟମ୍ ଆୟନ
ବ୍ୟାେଟରି ବା pଥମ ତିନି ଚକିଆ ଇେଲ୍ରକ୍
ି ଗାଡ଼ି େହଉଛି ମହିndା ଟ୍ରିଓ। ଏହାର
ରkଣାେବkଣ ଓ ଚଲାଇବା ଖcର୍ ଖୁବ୍ କମ୍। gାହକମାେନ pତି କିେଲାମିଟର
ପିଛା ଅ କ ଆୟ କରିପାରିେବ। ମହିndା ଟ୍ରିଓ ଜରିଆେର େସମାେନ ୫୫୦ େକଜି
ଓଜନ େବାହିପାରିେବ। ଫୁ ଲ ଚାଜର୍ େହେଲ ଏହି ଗାଡ଼ି ୧୨୫ କିମି ଯାtା କରିବ।
ମାt ୩ ଘଣ୍ଟା ୫୦ ମିନଟ୍
ି େର ଏହା ଫୁ ଲ୍ ଚାଜର୍ େହବ। ଏହି ଅବସରେର ଉtଳ
ଅେଟାେମାବାଇଲସ୍ର ଜିଏମ୍ ଶୁେଭnୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିkି pବnକ jାେନnd କୁମାର
ମହାnି, ପିଡଆ
ି ଇ pବnକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଏ, ବିଡଏ
ି ମ୍ pସn ମlିକ ଓ
ଭିଆର୍ଏଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିkର pବnକ pସାଦ ନାଇଡ଼ୁ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଉପsିତ େଲ।

