
 

 ପ୍ରକୃତରି ଭାଷା ଗଣିତ 
 

 

 

 

 

 

ଅଣ-ୁପରମାଣ ୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦୀପାବଳିରର ରଙ୍ଗର କାହାଣୀ 
 

 

 

 

 
ଆରମ ରଦଖବିା କ ିସରୂ୍ଯୟ୍               ତାରାର ରଙ୍ଗକ ୁରଦଖ ିଆରମ              

ଆର ାକରୁ ରକମିତ ିସବୁ            ତା’ ବଷିୟରର କଣ କଣ ଶଖି ି

ରଙ୍ଗ ବାହାରର                             ପାରିବା 

 

 

 

 

 

ପଥୃବିୀରୁ  ବାହାରି ସରୂ୍ଯୟ୍ ପାଖରର ପହଞ୍ଚିବା, ରସଇଠୁ ରଦଖବିା 

ଆମ ଛାୟାପଥ ନକ୍ଷତ୍ର ପଞୁ୍ଜ (Milky-way Galaxy) 

 

ଆମ ବଶି୍ୱର ଇତହିାସ ବୁଝିବାକ ୁରେଷ୍ଟା 

କରିବା 

 

 

 

 

 

 

ଶଙ୍ଖ , ସରୂ୍ଯୟ୍ମଖୁୀ ଫୁ  , କଙି୍କ ପାରା ଭିତରର ସମ୍ପକ ୍

 

 

 

 

 

 

 

 

ମାଧ୍ୟାକଷଣ୍ ଯ ାଗ   ୁଆମ୍ବ ର୍ଯଦି ଗଛରୁ ଗଳ ିପଡୁଛ ିତା' ରହର  , 

ଜହ୍ନ ଆକାଶରୁ ଗଳ ିପଡୁନି କାହି ିଁକ ି?  

 

 

 

 

କମ୍ପୟୁଟର୍ ମାଧ୍ୟମରର ରଗାରଟ ଗାଡିକ ୁକର୍ରାଲ୍ କରିବା ରଗାରଟ 

ର୍ଯନ୍ତ୍ରମାନବ (Robot) ଗଢିବାର ଅୟମାରମ୍ଭ  

   

କାେର-ସତୁା , ଦପ-୍ଦପ ୍ ାଇଟ୍  ଓ  କମ୍ପୟୁଟର୍-କମ୍ପୟୁଟର୍ 

ଭିତରର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ

 

ଆଳ ୁକିମ୍ବା ଯଲମ୍ବଯୁର ଦଟିା କଣ୍ଟା ଯପାତଯିଦଯଲ ଯେ କ'ଣ  

ଯଗାଯଟ ବୟାଯଟରୀ ଯହାଇ ିବ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପରମାଣ ୁଓ ଆଯଲାକ; ତରଙ୍ଗ ନା କଣକିା ? 

ପଥୃବିୀ 

ଉଦଜାନ ରୁ ଆଯଲାକ 

କୟାଲେିୟମ ୍

ପାରଦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପରୁସ୍କାର 

ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ:  
ଋତପଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ,  
ଗଆୁବାଡି ସାହ,ି ଶାସନ,ବା ିପାଟଣା, 

ରଖାର୍ଦ୍ା୍, ଓଡିଶା, ପିନ୍ -୭୫୨୧୦୨ 

ଯମାବାଇଲ୍  : +୯୧ – ୯୭୭୬୬୯୫୩୭୪ 

                +୯୧ –୯୯୧୦୬୬୬୩୦୪ 

ଇଯମଲ୍ : rtapalli.mathcamp@gmail.com 

ଯେବୋଇଟ୍ : www.shraddha.org 

ପ୍ରରତୟକ ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁୟନ ୨ ଜଣ ଏବଂ 

ଓଡିଶାରୁ ୫୦ ଜଣ ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ବନିା 

ଯଦୟଯର ୩ ଦିନ ପାଇ ିଁ ଗରୁୁକୁଳ ପରିରବଶରର ଜ୍ଞାନ 

ଆହରଣର େଯୁ ାଗ 

ସମୟ  ଓ ତାରିଖ: 
ପବୂତାହ୍ନ ୧୦. ୩୦ ଘଟିକା    

               ୨୮ ଜ ୁାଇ, ୨୦୧୯ 

      (ଯକବଳ ପଞ୍ଚମ ଯେଣୀର 

ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ,ପାଇ  ) 
 

 ଓଡିଶାର ପଞ୍ଚମ ଯେଣୀର ଯମଧାବୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ   

ଉଚ୍ଚତର ଗଣତି ଓ ବଜି୍ଞାନ େମ୍ପକତଯର ଶଖିବିାର େବୁର୍ଣ୍ତ 

େଯୁ ାଗ 

ମଯନାନୟନ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଦ୍ତ:ି 

୪ଥ ୍ ଏବଂ  ୫ମ ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ 

ଶଶି ୁମନ୍ଦିର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା 

 
 

କୟାମ୍ପ  ୍: ୧୬ ରୁ ୧୮    

ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୯ 

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ସଂଯ ାଜକ ଯ ାବାଇଲ୍ 

ଅନୁଗଳୁ ରେଙ୍ଗାଲି 
ବସନ୍ତ କ ୁାର 

ସାହୁ 
୯୯୩୮୧୯୫୨୮୧ 

କଟକ ଅଡ଼ଶପେୁ ସଯୁରଶ ସିଂ ୯୧୭୮୬୨୯୯୪୧ 

ରକନୁ୍ଦଝେ ଘସିପରୁା 

ଚିନ୍ ମୟ ରାଉତ, 

ସ୍ୱୀକୃତି 

ସ୍ୱାଭି ାନ 

ଯବଯହରା 

୮୨୪୯୦୦୪୬୨୮,  

୭୮୭୯୫୨୪୫୨୧ 

ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଙି୍ଗରି 
ନିରାକାର 

ଦ୍ାସ 
୯୪୩୯୦୮୬୦୮୮ 

ର ାର୍ଦ୍ଧା 
ଋତପଲ୍ଲୀ  

ବିଦ୍ୟାପୀଠ 

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ାର 

ସା ଲ 
୯୭୭୬୬୯୫୩୭୪ 

ରେଙ୍କାନାଳ ଗଅନ୍ଦଆି 
ବିପିନ କ ୁାର 

ନାୟକ 
୯୯୩୭୨୩୩୬୪୨ 

ପେୁୀ ରକାଣାକଧ 
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ 

ଦ୍ାଶ 

୯୮୫୩୨୫୬୩୧୯ 

୭୩୭୭୪୯୪୦୪୨ 

ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ 

ବିସ୍ମୟ ଦ୍ାଶ, 

ଅ ତୃ ୟ 

ଯବଯହରା 

୮୭୬୩୭୬୬୪୩୭, 

୯୯୩୮୦୬୬୩୮୦ 

ମୟୁେଭଞ୍ଜ  ଣୁ୍ଟା 
ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର 

ଦ୍ାଶ 
୯୮୬୧୮୩୫୭୫୮ 

ଯାଜପେୁ 
ଯାଜପେୁ 

ଟାଉନ୍ 
ସ୍ୱସି୍ତକ ପହ ି ୮୮୯୫୨୧୦୩୮୨ 

ସମ୍ବଲପେୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଶକୁଯଦ୍ବ ସାହୁ 
୭୮୯୪୫୯୯୦୦୬ 

୮୪୮୦୧୮୨୦୪୪ 
 

ଆଯବଦନ େଚୂନା:  

 Online ଫ ମ ପରୂଣ ପାଇ ଁ www.shraddha.org 

ଯର ଲଗ ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଯସଣ୍ଟର୍ ସଂଯ ାଜକଙ୍କ ସହ 

ଯ ାଗାଯ ାଗ କରି Offline ଫ ମ ପରୂଣ କରା ାଇ 

ପାରିବ । 

 ଫ ମ ପରୂଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଯହବ । 

 ପରୀକ୍ଷା ଶଳୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ସଂଗ୍ରହ କରା ିବ । 

 

 

ପ୍ରକୃତ ିମଣିଷର ଯେଷ୍ଠ ଗରୁୁ । ଗଣିତ ପ୍ରକୃତରି ଭାଷା । 

ଏହ ିକୟାମ୍ପ ୍ଯର ପିଲାମାଯନ ଗଣିତ ଓ ବଜି୍ଞାନଯର ନୂଆ 

ନୂଆ କଥା ଶଖିବିା େହ ଅଯନକ ଯକୌତୁହଳପରୂ୍ଣ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର 

ଉର୍ତ୍ର ଯଦଇପାରିଯବ ।  

 ଯହ ାଚନ୍ଦ୍ର ନମ୍ବର୍ (Fibonacci Number) ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ମ 

ଅନୁପାତ  

 ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର୍ ସିଷ୍ଟ ,୍ କମ୍ପଟୁର୍ ଓ ଇଣ୍ଟରଯନଟ୍ 

 ଡିଭିଜବିିଲିଟି ଓ କଙ୍୍ଗରୁଏନ୍ ସ  

 ତରଙ୍ଗ ଓ କଣକିା  

 ଗତି, ବଳ ଓ ଶକି୍ତ 

 ଅଣ ୁପର ାଣ ୁସହ ଆଯଲାକର ସମ୍ପକମ  

 ଅଣ ୁପର ାଣକୁୁ ଗଣନି୍ତ ଯକ ିତି ? 

 ବିଦୁ୍ୟତ୍ ଓ ଚୁମ୍ବକର ସମ୍ପକମ  

 ଯଗାଟିଏ ଯଲମ୍ବ ୁକିମ୍ବା ଆଳୁକୁ ବୟାଯଟରୀ କରି କ’ଣ ଲାଇଟ୍ 

ଜଳା ାଇପାଯର ? 

 ଯଗାଟିଏ ତାରା କ’ଣ ଯକଯବ  ରି ାଇପାଯର ? 

 ପଥୃବିୀ  ଦ୍ି ତା ଅକ୍ଷ ଚାରିପଯଟ ଘରୁୁଚି, ତାହା ଯହଯଲ 

ପକ୍ଷୀଟିଏ ସକାଯଳ ତା' ବସାରୁ ବାହାରି ସନ୍ଧ୍ୟାଯର ଯଫରିଲା 

ଯବଳକୁ ତା' ବସା ଘରିୁ  ାଇଥବିା କଥା । ଯତଯବ ଯସ 

ଯକ ିତି ତା’ ବସା ଯଖାଜି ପାଉଛି ? 

 ଯଗାଟିଏ ବସ ୍ର ହର୍ଣ୍ମ ବିଷୟଯର ବୁଝିଯଲ ଯଗାଯଟ ତାରାର 

ଗତିବିଧ ିବିଷୟଯର କ’ଣ ଜାଣପିାରିବା ? 

 ଯରାଯବାଟମ ଓ ଯରାବଟିକ୍ସ କ'ଣ ? 

   

 

 

(କୁନି ରବୈଜ୍ଞାନିକ ଅରୱେଷଣ) 
 

୨୦୧୯ 

 

http://www.shraddha.org/

