
–ସOାଦ—-–ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ତରଫରୁ ରାଜ Oରୀୟ 

ଚିOାOନ, ହOାOର ଓ ଭାଷାOାନ-OବO Oତିେଯାଗିତା 

ଭାଗ େନେଲ ୭୫ ହଜାର ପରୀOାଥ Oୀ 

–ସOାଦ—-–ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ତରଫରୁ ରାଜ ର ସମO ବOO,ମୁ ନିସିପାଲିଟି ଓ ଏO ଏସି ଅOଳେର 

OO ଛାOଛାOୀ ମାନO ଲାଗି ଚିOାOନ,ହOାOର ଓ ଭାଷାOାନ-OବO ପରୀOା ଅନୁOିତ 

େହାଇଯାଇଛି ଏଥିେର Oାୟ ୭୫ ହଜାର ପରୀOାଥ Oୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲ ଭାଷାOାନ 

ପରୀOାେର ସବ Oାଧିକ ୩୧,୬୨୩ ଜଣ ପରୀOାଥ Oୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିବା େବେଳ ହOାOରେର 

୨୩,୨୭୬ ଓ ଚିOାOନେର ୧୯,୮୫୧ ଜଣ Oତିେଯାଗୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲ ରାଜ ର େମାଟ 

୩୪୨ଟି େକOେର ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ପରୀOା ଆରO େହାଇଥିଲା ଏଥିେର Oଥମରୁ ପOମ 

େOଣୀର ଛାOଛାOୀମାେନ ଚିOାOନ ପରୀOାେର ଭାଗ େନଇଥିବା େବେଳ ଷO ଓ ସOମ 

େOଣୀର ଛାOଛାOୀମାେନ ହOାOର ଏବଂ ଅOମରୁ ଦଶମ େOଣୀର ଛାOଛାOୀମାେନ ଭାଷାOାନ 

ଓ OବO ପରୀOାେର ଭାଗ େନଇଥିେଲ ରାଜ ର ୩୦ଟି ଜିOାକୁ ୮ଟି େଜାନେର ବିଭO 

କରାଯାଇ ଏହି ପରୀOାକୁ ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପରୀOାେର ଭାଗ େନଇଥିବା 

OତିେଯାଗୀମାନO ମଧ ରୁ ୧ମ,୨ୟ ଓ ୩ୟ Oାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା OତିେଯାଗୀOୁ ଆଜି 

ସଂପୃO ପରୀOା େକOେର ପୁରOତ କରାଯାଇଥିବା େବେଳ ଆଜିର ସଫଳ OତିେଯାଗୀମାନO  

ମଧ ରୁ ରାଜ Oରେର ୧ମ, ୨ୟ ଓ ୩ୟ  Oତିେଯାଗୀ ଚୟନ କରାଯାଇ ପରବO Oୀ ସମୟେର 

େସମାନOୁ ପୁରOତ କରାଯିବାର ମଧ  କଯ O Oମ ରହିଛି 

ଅନୁଗୁଳ େଜାନେର ,େଢ଼Oାନାଳ ଓ େକOୁଝର ଜିOାପାଇ ଁଛାOଛାOୀମାନO ମଧ େର ପରୀOା 

ଆେୟାଜିତ େହାଇଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିOାେର ୨୪୪୮ ଜଣ ପରୀOାଥ Oୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲ 

ଚିOାOନେର ୬୬୩ ଜଣ Oତିେଯାଗୀ ଭାଗ େନଇଥିବା େବେଳ ହOାOରେର ୬୮୮ ଓ 

ଭାଷାOାନେର ୧୦୯୨ ଜଣ ଛାOଛାOୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲେସହିପରି େଢ଼Oାନାଳ ଜିOାେର 



୧୨୧୮ ଜଣ ଛାOଛାOୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲ ଏମାନO ମଧ ରୁ ଚିOାOନେର ୩୪୨ ଜଣ 

Oତିେଯାଗୀ ଭାଗେନଇଥିବା େବେଳ ହOାOରେର ୩୫୨ ଓ ଭାଷାOାନେର ୫୨୪ ଜଣ ଭାଗ 

େନଇଥିେଲ େକOୁଝର ଜିOାର ୧୩ଟି ବOO ପାଇ ଁ୧୩ଟି ପରୀOା େକO େହାଇଥିଲା ଏଥିେର 

ଜିOାର ୨୦୭୩ ଜଣ ଛାOଛାOୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲ ଏମାନO ମଧ ରୁ ଚିOାOନେର ୬୧୩ 

ଜଣ Oତିେଯାଗୀ ଭାଗ େନଇଥିବା େବେଳ ହOାOରେର ୭୬୨ ଓ ଭାଷାOାନେର ୬୯୮ ଜଣ ଭାଗ 

େନଇଥିେଲ 

ବାେଲଶOର େଜାନେର ବାେଲଶOର,ଭOକ,ରାଇରOପୁର ଓ ମୟୁରଭO ଜିOା ପାଇଁ 

ଛାOଛାOୀମାନO ମଧ େର ପରୀOା ଆେୟାଜିତ େହାଇଥିଲା ବାେଲଶOର ଜିଲOାର ୧୨ଟି ବOO 

ପାଇ ଁ୧୩ଟି ପରୀOା େକO େହାଇଥିଲା ଏଥିେର ଜିOାର ସବ Oେମାଟ ୩୩୯୧ ଜଣ ଛାOଛାOୀ 

ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲଏମାନO ମଧ ରୁ ଚିOାOନେର ୯୧୫ ଜଣ Oତିେଯାଗୀ ଭାଗ େନଇଥିବା 

େବେଳ ହOାOରେର ୧୧୦୯ ଜଣ ଓ ଭାଷାOାନେର ୧୩୬୭ ଜଣ ଭାଗ େନଇଥିେଲେସହିପରି  

ଭOକ ଜିOା ପାଇ ଁ ୮ଟି ପରୀOା େକO େହାଇଥିଲାଏଥିେର ଜିOାର ୧୫୮୨ ଜଣ ଛାOଛାOୀ 

ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲଏମାନO ମଧ ରୁ ଚିOାOନେର ୩୮୧ଜଣ Oତିେଯାଗୀ ଭାଗ େନଇଥିବା 

େବେଳ ହOାOରେର ୬୧୭ ଓ ଭାଷାOାନେର ୫୭୪ ଜଣ ଭାଗ େନଇଥିେଲରାଇରOପୁର ଜିOାର 

୧୨ଟି ବOO ପାଇ ଁ୧୩ଟି ପରୀOା େକO େହାଇଥିଲା ଏଥିେର ଜିOାର ୩୫୭୧ ଜଣ ଛାOଛାOୀ 

ଅଂଶOହଣ  କରିଥିେଲଏମାନO ମଧ ରୁ ଚିOାOନେର ୯୦୬ ଜଣ Oତିେଯାଗୀ ଭାଗ 

େନଇଥିବା େବେଳ ହOାOରେର ୧୩୯୫ ଓ ଭାଷାOାନେର ୧୨୭୦ ଜଣ ଭାଗ େନଇଥିେଲ 

େସହିପରି ମୟୁରଭO ଜିOାର ୧୪ଟି ବOO ପାଇ ଁ ୧୪ଟି ପରୀOା େକO େହାଇଥିଲା ଏଥିେର 

୩୧୮୬ ଜଣ ଛାOଛାOୀ ଅଂଶOହଣ କରିଥିେଲ 


