Class:

12

Total Questions: 40

Subject: G.K (Odia)

Time: 30 Min

Name:

Roll No:

No.
Q.1

_________________________
Question
କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଫାଶୀ ଉପତ୍ୟକା ଗଠନ ହୁଏ?

No.
(As on 01/21)

Q.2

(1) ଗ୍ଲେସିଅର୍ (2) ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ | (3)
ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ (4) ନଦୀ

_________________________
Question

ଦିଗ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି
ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଥିବା
ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି
ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ପୁନର୍ବାସ (As on 01/21)
(1) ସମ୍ପର୍କ (2) BRITTLE (3) ବ୍ରିଟିଶ୍ (4) ବ୍ରୋଚ୍

Q.3

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2018- ବାଂଲାଦେଶର Q.4
ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ କି 11 ତମ
କାଲିଙ୍ଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ
ହ୍ୟୁମାନାଟାରିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ 2018 ରେ ପୁରସ୍କୃତ
ହୋଇଛନ୍ତି? (As on 01/21)

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2018- ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ
ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତ ଦାତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? (As on 01/21)
(1) 14 ଜୁନ୍ | (2) 14 ଜୁଲାଇ (3) 13 ଜୁନ୍ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ | (2) ଜେରୋମ୍ ୟେପ୍ | (3)
ଦାରୁଙ୍ଗା ମହାଲିଙ୍ଗମ୍ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି
ନୁହେଁ |
Q.5

ଦିଗ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ Q.6
ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ
ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | STIMULATION

ଦିଗ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି
ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଥିବା
ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି
ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ସାମାଜିକୀକରଣ (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) SCOUT (2) କ୍ଲାସ୍ (3) LIAISON | (4) ଆସୋସିଏସନ

(1) ଷ୍ଟେସନ୍ (2) ଜାତି (3) ଗତି (4) ମୁଖ
Q.7

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2018- 1975 ରେ Q.8
ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ମିଳନୀ (WHC) ର ପ୍ରଥମ
ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ
ଦିବସ (WHD) ପାଳନ କରାଯାଏ? (As on 01/21)
(1) 10 ଜାନୁଆରୀ (2) 12 ଜାନୁଆରୀ (3) 15 ଜାନୁଆରୀ
(4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.9

ସମ୍ବିଧାନର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏକତରଫା କରେ? (As on 01/21)

Q.10

ଭାରତୀୟ ସେକ୍ସପିୟର ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା?

(As on 01/21)

(1) ଟାଗୋର | (2) ସୁରଦାସ | (3) ତୁଲସିଦାସ | (4)
କାଲିଡାସ୍ |

(As on

01/21)

(1) ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ (2) ଭାରତର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (3) ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ (4) ଭାରତର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଦୂରତା |

(As on 01/21)

(1) 145 ନିୟୁତ କିମି | (2) 150 ନିୟୁତ କିମି | (3) 155 ନିୟୁତ
କିମି | (4) 160 ନିୟୁତ କିମି |

(1) ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା | (2)
ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦରେ ଦିଆଯାଇଛି (3) ସଂସଦ କେତେକ
ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ
(4) ଏହି ସମସ୍ତ |
Q.11

ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର କିଏ?

Q.12

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2018- ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ
ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ବାୟୁ
ବିଶୋଧନକାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛି - ଏକ 328 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର?
(As on 01/21)

(1) ଚୀନ୍ (2) ପାକିସ୍ତାନ (3) ଭାରତ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |

G1807202212105815

Q.13

ନାଲଣ୍ଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଥିରେ ଅବସ୍ଥିତ |

(As on 01/21)

Q.14

(1) ଓଡ଼ିଶା (2) ବିହାର | (3) ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ (4)
ଗୁଜୁରାଟ

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର
ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ ପଶୁ, ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଘର ବା ପରିବେଶ | (As on 01/21)
(1) ପରିବେଶ (2) ସମାଧାନ (3) ବାସସ୍ଥାନ (4) ଘର

Q.15

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଛୋଟ? Q.16
(As on 01/21)

(1) ଶୁକ୍ର (2) Uranus (3) ଶନି | (4) ନେପଟୁନ୍ |
Q.17

ଦୀପ ନୀଳ ହେଉଛି a

(As on 01/21)

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରହଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି "ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍" ଭାବରେ
ଜଣାଶୁଣା? (As on 01/21)
(1) ପୃଥିବୀ (2) ମଙ୍ଗଳ (3) ବୃହସ୍ପତି (4) ଶନି |

Q.18

(1) କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ |
(2) ନୀଳ ବାଘ (3) କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଚେସ ଖେଳେ | (4)
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |

ଦିଗ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି
ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଥିବା
ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି
ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ (As on 01/21)
(1) YARN (2) ବହୁତ (3) ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ | (4) ଦର୍ଶନ

Q.19

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ Q.20
ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |
(As on 01/21)

(1) କାର୍ଯ୍ୟ (2) ୟୁନିଅନ୍ (3) ଜାତି (4) ୟୁନିସନ୍ |
Q.21

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2017- ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର
(ଜିଏସ୍ଟି) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ introduced ାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? (As on 01/21)
(1) 1-Jul-17 (2) 1-Aug-17 (3) 7-Jul-17 (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2018- ପ୍ରତିବର୍ଷ Q.22
କେଉଁ ଦିନ ଡ୍ରଗ୍ ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅବ icit ଧ କାରବାର
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? (As on

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର
ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ
ଅଙ୍ଗ କା removed ଼ି ନିଆଯାଇଛି | (As on 01/21)

01/21)

(1) ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ | (2) ଲିମ୍ବର୍ | (3) ଆମ୍ପ୍ୟୁଟି (4)
ସାଂଘାତିକ |

(1) 26 ଜୁନ୍ (2) 28 ଜୁନ୍ (3) 30 ଜୁନ୍ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.23

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର Q.24
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର
ଜୀବନ ଇତିହାସ | (As on 01/21)
(1) ଜୀବନୀ (2) ହୋଲକୋଷ୍ଟ | (3) ଆତ୍ମଜୀବନୀ
(4) ପାଣ୍ଡୁଲିପି

Q.25

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଉଛି ବାହୁ ସାଗର କରେଣ୍ଟ?

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର
ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ ବିରାଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏକ
ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଗତି କରନ୍ତି | (As on 01/21)
(1) ସ୍ arm ର (2) ଗର୍ବ (3) ପାରୋଡି | (4) ଚ୍ୟାନେଲ୍ |

Q.26

(As on 01/21)

(1) ଲାବ୍ରାଡୋର କରେଣ୍ଟ୍ | (2) କୁରୋସିଓ କରେଣ୍ଟ୍ |
(3) ପେରୁ କରେଣ୍ଟ୍ | (4) ବେଙ୍ଗୁଏଲା କରେଣ୍ଟ୍ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରେ? 1. ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 2. ବାୟୁ ଚାପ ଏବଂ ପବନ
3. ମହାସାଗରର ଜଳ ଘନତା 4. ପୃଥିବୀର ବିପ୍ଳବ ନିମ୍ନରେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ |
(As on 01/21)

(1) 1 ଏବଂ 2 (2) 1, 2 ଏବଂ 3 (3) 1 ଏବଂ 4 (4) 2, 3
ଏବଂ 4
Q.27

ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯାହା
ହେଉଛି: (As on 01/21)

Q.28

ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତିନାମାର ନାମ କଣ ହେଲା?

(As on 01/21)

(1) SEATO | (2) ସେଣ୍ଟୋ | (3) ଅଣ ସମନ୍ୱିତ
ଆନ୍ଦୋଳନ | (4) ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କ None ଣସିଟି
ନୁହେଁ |

(As on 01/21)

(1) ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ | (2)
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଏ | (3) ଆମଦାନୀ
ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଏ | (4) ସୀମିତ
କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଲାଭ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ |

(1) ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ରେ ରୂପାନ୍ତର | (2)
ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା | (3)
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତର | (4)
ଜନତାକୁ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତର |
Q.29

ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ’ଣ?

Q.30

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ asons ତୁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ
| (As on 01/21)
(1) ବାର୍ଷିକ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଆପେଲିଅନ୍
(ଦୂରତମ) ଏବଂ ପେରିହେଲିଅନ୍ (ନିକଟତମ) ସ୍ଥିତି | (2) ପୃଥିବୀର
ଅକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | (3) ସ ar ର ଇନସୋଲେସନ୍ ରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ | (4) ଏହାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ବିପ୍ଳବ |
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Q.31

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର Q.32
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ବିଶେଷଣ ତାଙ୍କୁ
ସମାଲୋଚନା କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର
ନାମରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ | (As on 01/21)

(1) ରୋହିତ ଚାନ୍ଦେଲୱାଲ | (2) ପ୍ରତୀକ ଜ ain ନ | (3)
ଜିତେଶ ସିଂ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ଆସ୍କେଟିକ୍ | (2) Epithet (3) ପୁନର୍ବାର (4)
ଭାଷାବିତ୍
Q.33

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2016- 26 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ୍
ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? (As on 01/21)

ଦିଗ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ Q.34
ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ
ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ସ୍ଥାପନା (As on
01/21)

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର
ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଯାହା ବହନ କରାଯାଇପାରିବ | (As on
01/21)

(1) ହାଣ୍ଡି | (2) ସମ୍ଭବ (3) ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ | (4)
ପୋର୍ଟେବଲ୍ |

(1) ଟେବୁଲ୍ | (2) BLUNT (3) ଟେଣ୍ଟସ୍ | (4) ରାଜ୍ୟ
Q.35

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2017- 04.01.2017 ରେ Q.36
ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ (1970) ଏବଂ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ
(2006) ର ପ୍ରାପ୍ତ ବିନକର ଘାରାନାର ନାମୀଦାମୀ ସୀତାର
ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଦିଅ? (As on 01/21)

ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୁଣ
ହ୍ରଦ ଅଛି? (As on 01/21)
(1) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (2) ରାଜସ୍ଥାନ (3) ଗୁଜୁରାଟ (4) ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

(1) ଅବଦୁଲ ହଲିମ ଜାଫର ଖାନ (2) ଅବଦୁଲ ହାକିମ
ଜବାହର ଖାନ | (3) ଅବଦୁଲ ଗାଫର ଖାନ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.37

ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଡୁକି ପାୱାର
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଭ ପାଇଥାଏ? (As on 01/21)

Q.38

(1) କେରଳ (2) ଓଡ଼ିଶା (3) ଆସାମ | (4)
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ

ଦିଗ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି
ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଥିବା
ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି
ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (As on 01/21)
(1) GENES (2) TELL (3) ENGINE (4) NICE

Q.39

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର Q.40
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ
ଇଭେଟିଙ୍ଗ୍ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ | (As on 01/21)
(1) ମୋଟଲି | (2) ଅଲ ern କିକ (3) ଷ୍ଟିମି | (4)
Utopia

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର
ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଯ able କ୍ତିକ, ଅଯ og
କ୍ତିକ ବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ | (As on 01/21)
(1) ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ | (2) ଆନାଲିଟିକାଲ୍ | (3) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (4)
ଅବସାଦ |
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