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Mary Kom mengalahkan Hanna Okhota Ukraina di final tinju 48 kg Putri untuk merebut gelar 

keenamnya di Dunia. Kemenangan dalam pertemuan puncak akan menjadikan petinju juara dunia 

itu sebagai petinju paling sukses bersama (Pria dan Wanita) dalam sejarah Kejuaraan Dunia, 

disamakan dengan legenda Kuba, Felix Savon. Ia adalah satu-satunya wanita yang menjadi juara 

dunia Tinju Amatir untuk rekor enam kali, dan satu-satunya petinju wanita yang telah 

memenangkan medali di masing-masing dari tujuh kejuaraan dunia. Dijuluki Mary Magnificent, ia 

adalah satu-satunya petinju wanita India yang memenuhi syarat untuk Olimpiade Musim Panas 

2012, bersaing dalam kategori kelas terbang (51 kg) dan memenangkan medali perunggu. Ia juga 

telah menempati peringkat No. 1 Kelas AIBA Peringkat Perempuan Kelas Terbang Ringan. Ia 

menjadi petinju wanita India pertama yang mendapatkan Medali Emas di Asian Games pada tahun 

2014 di Incheon, Korea Selatan dan merupakan petinju wanita India pertama yang memenangkan 

Emas pada Pesta Olahraga Persemakmuran 2018.

Sumber - Indian Express, Wikipedia

MARY KOM MEMENANGKAN MEDALI EMAS KEENAM DI WORLD 
BOXING CHAMPIONSHIPS

PATUNG BUDHA SETINGGI 70 KAKI DIRESMIKAN DI RAJGIR DI 
DISTRIK NALANDA, BIHAR

Patung Buddha Buddha setinggi 70 kaki yang diresmikan di Rajgir di distrik Nalanda oleh Kepala 

Menteri Bihar, Nitish Kumar. Ia meresmikan patung Buddha, yang merupakan patung Budha 

tertinggi kedua di negara itu, di hadapan kepala biara Mahabodhi, Bhante Chalinda. di tengah 

nyanyian himne. Patung tersebut telah dipasang di atas ketinggian 16 meter di tengah danau 

Ghora Katora dan telah dibuat dari batu pasir merah muda 45.000 kaki kubik.

Sumber - Timesnownews.com
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INDIA DI POSISI KE-3 DI SEKTOR PARIWISATA
India mencapai posisi ketiga di sektor pariwisata setelah China dan AS dan 13,92 juta pekerjaan 

telah diciptakan di sektor ini dalam empat tahun terakhir, Menteri Pariwisata K.J. Alphons 

mengatakan "Kami ingin mencapai lebih banyak, baik dalam kedatangan turis asing ke negara 

kami dan mendapatkan penghasilan dari sektor pariwisata," katanya pada International Tourism 

Mart ke-7. Alphons mengatakan: "Tahun lalu turis domestik meningkat tujuh persen dari tahun 

sebelumnya sementara turis asing meningkat 14 persen. Lebih dari 13,92 juta pekerjaan telah 

diciptakan di sektor pariwisata dalam empat tahun terakhir." Terdapat banyak hal luar biasa dan 

kemegahan alami di wilayah timur laut. India Timur Laut akan menjadi pusat dari 'Act-East Policy' 

Pemerintah. "

Sumber - Business Standard



3

 

TRIPURA MENJADI TUAN RUMAH  INTERNATIONAL TOURISM MART 
KE-7

Tripura menjadi tuan rumah tiga hari acara International Tourism Mart ke-7 di Agartala, dari 22 

November, dengan delegasi operator tur dari 18 negara berpartisipasi dalam upaya untuk 

mempopulerkan tujuan wisata di negara-negara timur laut. “Menteri Negara untuk Pariwisata K J 

Alphons meresmikan International Tourism Mart ke-7 pada 22 Oktober di Prajna Bhavan. Acara ini 

termasuk festival budaya dan diskusi tentang tema untuk tahun ini - wisata petualangan, ”60 

delegasi operator tur dari berbagai negara asing berpartisipasi di pasar pariwisata, termasuk 16 

delegasi dari Bangladesh, dua delegasi dari Australia, tiga dari Kanada, tiga dari Tiongkok , satu dari 

Prancis, dan lainnya.

Sumber - Indian Express

UNICEF MENUNJUK PENYANYI NAHID AFRIN SEBAGAI ADVOKAT 
PEMUDA PERTAMA WILAYAH NE UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK-

HAK ANAK
Penyanyi populer Nahid Afrin dari Assam telah ditunjuk sebagai 'Youth Advocate' pertama dari 

wilayah timur laut oleh UNICEF untuk memperjuangkan hak-hak anak. UNICEF melibatkan 'Youth 

Advocates' untuk memanfaatkan suara mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Nahid 

yang berusia 17 tahun ditunjuk sebagai 'Youth Advocate' di Timur Laut. "UNICEF percaya bahwa 

suara populasi muda membuat lebih banyak dampak karena mereka memiliki kekuatan unik untuk 

membantu rekan-rekan mereka pada isu-isu yang mereka sukai". Nahid membuat debutnya dalam 

pemutaran film Bollywood 2016 'Akira' yang dibintangi Sonakshi Sinha. Ia menerima penghargaan 

penyanyi latar wanita terbaik di Assam state Film Award 2018. "Saya merasa terhormat menjadi 

Youth Advocate of UNICEF. Saya berharap bahwa saya akan dapat mendorong dan memotivasi 

semakin banyak anak-anak untuk mencapai impian mereka" ia berkata.

Sumber - Business Standard
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Porsi: 5
Waktu Persiapan: 15 Menit
Waktu Masak: 01 Jam 10 Menit
Total Waktu Masak: 01 Jam 25 Menit
 
Bahan-bahan Raan Musallam:
1 kg daging kambing tanpa tulang
4 potongan dada ayam, tanpa tulang
Minyak mustard 50 ml
2-3 daun salam
2 batang kayu manis
4 kapulaga coklat
8 kapulaga hijau
2 kuntum bunga pala
1/2 sendok teh merica hitam
1 1/2 tsp biji jinten
1 1/2 sdt biji ketumbar
100 gram pasta jahe, bawang putih dan 
cabai hijau
150 gram hung curd
2 sendok makan bubuk cabai merah
2 sendok makan bubuk kunyit
150 gram serbuk poppy, kelapa dan 
kacang mete
100 gram bawang goreng
3 Tbsp ghee
50 gram kacang mete dan kismis
1 jeruk nipis

RAAN MUSALLAM
CITA RASA INDIA

Cara Membuat Raan Musallam:
 
Dalam panci, panggang kering daun salam, kayu manis, 
kapulaga coklat, kapulaga hijau, lada hitam, biji cumin dan 
biji ketumbar utuh.
Lalu pindahkan  ke dalam lesung dan alu, giling halus untuk 
membuat garam segar masala.
Dalam mangkok, campur jahe bawang putih dan cabai, jeruk 
nipis, bubuk cabai merah, bubuk kunyit, taburan bubuk kacang 
mete , bawang goreng, garam tanah masala dan mentega. Ini 
sebagai bumbu rendaman.
Pertama, oleskan minyak mustard ke dada ayam dan 
kemudian bumbui.
Selanjutnya, rendam raan/kambing, letakkan dada ayam di 
atasnya dan tambahkan lapisan kacang mete dan kismis.
Ikat dan gulingkan raan dan dada ayam bersama dengan 
bantuan benang.
Masak raan, dengan ghee, di atas api yang kecil. Setelah 
kedua sisi raan dimasak, tutup dan biarkan selama satu jam.
Dengan bumbu yang tersisa, buat saus dengan memasaknya 
dengan minyak mustard dan menambahkan sedikit air ke 
dalamnya.
Sajikan saus pada Raan yang telah matang.
Hiasi dengan jeruk nipis, taburi kismis, kacang mete dan 
bawang goreng.
Sajikan panas!
 
Hidangan yang akan membuat Raja Mughal yang agung 
menjilati jari-jari mereka - Raan Mussallam. Daging kambing 
dan ayam direndam dalam berbagai bumbu, dimasak dengan 
api kecil dan diberi saus yang dibuat dengan bawang goreng, 
buah-buahan kering dan rempah-rempah.
 
Sumber: food.ndtv
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\
 TEMPAT TERBAIK UNTUK DIKUNJUNGI DI BULAN 

NOVEMBER 2018 DI INDIA (BAGIAN 3)

9. Pushkar, Rajasthan – Hadiri Pameran Unta yang terkenal

10. Udaipur, Rajasthan – Saksikan romansa dan keagungan

Salah satu festival paling populer di Rajasthan, Pushkar Camel Fair memikat wisatawan dari seluruh dunia, 

berkat acaranya yang penuh warna dan antusias. Selain sebagai makanan ternak utama, Pushkar Camel Fair 

menghibur para pengunjung dengan berbagai kompetisi unik seperti kumis terpanjang, dekorasi unta, kriket, 

dan banyak lagi. Pekan raya tahunan selama lima hari ini (8 - 14 November) berlangsung di tepi Danau 

Pushkar. Seiring dengan perdagangan ternak, pameran ini adalah acara budaya di mana Anda dapat 

menyerap getaran Rajasthani dan berbelanja untuk beberapa pakaian yang semarak, perhiasan, dan 

handloom.

Kota Danau, Venesia di Timur dan banyak nama-nama 

indah lainnya telah diberikan kepada Udaipur, salah satu 

tempat paling romantis di India. Bulan November 

merupakan saat terbaik untuk mengunjungi Udaipur 

karena cuaca yang menyenangkan, memungkinkan para 

pelancong untuk menjelajahi kota ini dengan nyaman.

Selain lima danau yang berkilauan, jalan-jalan berbatu 

Udaipur yang berwarna-warni, istana mewah, dan kuil 

membuat banyak orang kagum, yang menjadikannya 

tujuan bulan madu terbaik di India pada bulan 

November.
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11. Jaisalmer, Rajasthan – Nikmati iklim yang menyenangkan

12. Alwar, Rajasthan – Untuk warna warni Matsya Festival

Jaisalmer atau ‘Kota Emas’ adalah salah satu 

tempat paling indah untuk dikunjungi di musim 

dingin di India. Ini adalah kota di mana benteng 

dan istana masih hidup dan menceritakan kisah 

menarik tentang masa lalu. Terletak di dekat 

perbatasan Pakistan dan bertindak sebagai 

penjaga ke Rajasthan barat. Ada havelis kuno 

di mana generasi terus hidup dan beberapa dari 

mereka telah berubah menjadi hotel warisan 

sehingga orang dapat merasakan bagaimana 

rasanya hidup seperti raja dan ratu. Jaisalmer 

dan kota-kota lain di Rajasthan sangat panas 

selama bulan-bulan musim panas, tetapi antara 

November hingga Januari, cuaca berubah dan 

menjadi sangat menyenangkan. Jika Anda ingin 

menjelajahi Jaisalmer dan jalurnya yang indah 

dengan berjalan kaki atau ingin pergi safari 

gurun, maka November adalah waktu terbaik 

untuk mengunjunginya.

Alwar atau 'kota Rajput' adalah salah satu tempat 

paling indah untuk dikunjungi di Rajasthan di bulan 

November, untuk Festival Matsya yang menakjubkan. 

Ada beberapa pameran, kompetisi, pertunjukan musik 

& tarian rakyat yang memungkinkan Anda 

mengalami budaya dan warisan kota dengan cara 

yang unik. Salah satu kota tertua di Rajasthan 

dengan banyak reruntuhan dan situs prasejarah, 

Alwar adalah surga setiap cagar sejarah.
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Saran/Masukkan: 
Kami menyambut saran / masukan 

dari pembaca e-buletin kami. Kirimkan 

pendapat anda kepada kami melalui 

email info.india.jakarta@gmail.com

 13. Almora, Uttarakhand – Untuk pesona musim dingin yang indah

Sebuah stasiun bukit kecil yang menawan yang 

tersebar di punggung bukit sepanjang 5 km di atas 

Bukit Kashyap di pangkuan Himalaya, Almora 

menarik orang-orang dari seluruh penjuru negeri 

dengan keindahannya. Dikelilingi oleh pohon-pohon 

pinus dan ek yang indah, gunung-gunung yang 

diselimuti salju, sungai-sungai yang mengalir dari 

lembah-lembah, dan peternakan yang indah, stasiun 

bukit yang tenang ini menarik para backpacker dan 

merupakan salah satu stasiun bukit terbaik untuk 

dikunjungi pada bulan November di India. 

Jageshwar, sebuah kota ziarah hindu, yang berjarak 

sekitar 30 km dari Almora juga merupakan tempat 

yang harus dikunjungi bagi orang-orang yang suka 

berjalan di jalan yang tidak terjamah. Alasan utama 

bagi Anda untuk menjelajahi kota ini adalah 

Jageshwar Yoga Festival, yang akan diadakan di 

kuil Jageshwar kuno.

14. Delhi – Menghadiri Qutub Festival

Delhi, ibu kota India, memiliki banyak hal untuk 

Anda rasakan. Ketika berbicara tentang tempat 

terbaik untuk dikunjungi di India selama 

November, Delhi menemukan tempatnya yang 

ditandai sebagai prioritas. Cuaca di Delhi adalah 

yang terbaik selama bulan November dan saat 

itulah Festival Qutub tahunan berlangsung selama 

tiga hari. Festival ini diselenggarakan oleh Delhi 

Tourism and Government of Delhi, di Qutub Minar 

(Situs Warisan Dunia UNESCO).

Qutub Festival merayakan keindahan musik dan 

tari klasik dan Sufi, bersama dengan pertunjukan 

oleh seniman kontemporer. Festival ini menarik 

perhatian tidak hanya di tingkat nasional, tetapi 

juga pada skenario internasional.

Sumber : traveltriangle


