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No.
Q.1

_________________________
Question

No.

1919 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର Q.2
ସଭାପତି ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ?
(As on 01/21)

(1) ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ | (2) ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ | (3) MA
ଜିନ୍ନା | (4) ଶ uk କତ ଅଲି |
Q.3

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
PITIABLE | (As on 01/21)

_________________________
Question

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଦିଆଯାଇଥିବା
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାଛନ୍ତୁ | UPSET: SETUP
:: TIPTOP :? (As on 01/21)
(1) TOTPOP | (2) TOTPIP (3) TITPOP (4) TOPTIP

Q.4

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2015- ଥିମ୍ ସହିତ
ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତ ଦାତା ଦିବସ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ
ଧନ୍ୟବାଦ? (As on 01/21)

(1) ଦୟା (2) ଦୁଃଖୀ (3) ହାଭୋକ | (4) ଦାରିଦ୍ର୍ୟ
(1) 15 ଜୁନ୍ (2) 21 ଜୁନ୍ (3) 16 ଜୁନ୍ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.5

ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ Q.6
କେଉଁଟି ସଠିକ୍? 1. ସେ ଆଟମିଆ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2. ସେ
ମୋନୋଥେଷ୍ଟର ଉପହାର ଲେଖିଥିଲେ। (As on 01/21)
(1) 2, 3 ଏବଂ 4 କେବଳ | (2) କେବଳ 1, 2, ଏବଂ 3
(3) କେବଳ 1, 3 ଏବଂ 4 (4) 1, 2, 3 ଏବଂ 4

Q.7

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଦିଆଯାଇଥିବା
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାଛନ୍ତୁ | ବେହି: JMPQ ::
KNQR :? (As on 01/21)

(1) କେ.ଏସ୍ ଭାଲଡିଆ | (2) NS ସିଙ୍ଗଲ୍ | (3) TS
Eliot (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.8

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2015- ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ
ଦିବସ 2015 ଥିମ୍ ସହିତ "ହୃଦୟ-ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି" ସହିତ
ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? (As on 01/21)

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିରୋନାମା ସରସ୍ୱତୀ କିଏ?

(As on

01/21)

(1) ଜାଡୁ ଭଟ୍ଟ | (2) ଜ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ |
(3) ଗୋପଶ୍ୱର ବାନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ | (4) ରାଧିକା ପ୍ରସାଦ
ଗୋସ୍ୱାମୀ |

(1) SUXY | (2) RUXY (3) RVXY (4) RUYX
Q.9

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2016- କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନିକଟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିବା
କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ th ରାଣିକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି? (As on 01/21)

Q.10

କେଉଁ ଦେଶ ଅଷ୍ଟମ SAF ଖେଳର ପଦକ ଜିତିଛି?

(As on 01/21)

(1) ମାଲଦ୍ୱୀପ (2) ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା (3) ଭାରତ (4)
ପାକିସ୍ତାନ

(1) 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର | (2) 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର (3) 1
ସେପ୍ଟେମ୍ବର (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.11

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଦିଆଯାଇଥିବା Q.12
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବାଛନ୍ତୁ | 12: 20 ::? (As on

Medicines ଷଧରେ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯ
ounds ଗିକ ଯୁଗଳ | (As on 01/21)

01/21)

(1) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଇଥର | (2) ଇଥର,
ଆମୋନିଆ | (3) ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ |
(4) କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ |

(1) 15:37 (2) 0.71111111111111 (3) :48:00 (4)
:42:00
Q.13

ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ?

(As on 01/21)

(1) ଚାକିରି ଚାର୍ନୋକା | (2) ସାର୍ ଜନ କ୍ଲିଭ୍ | (3) ସାର୍
ଲର୍ଡ କ୍ଲିଭ୍ | (4) ସାର୍ ଚାର୍ଲସ୍ ଆୟାର୍ |

Q.14

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ଦେଶର ବାହ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର
ଏଜେନ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆନାଲିସିସ୍
ୱିଙ୍ଗ (RAW) ଙ୍କ ନାମ ଯିଏ କି 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ
କରିଛନ୍ତି? (As on 01/21)
(1) କେ ଶଙ୍କରନ୍ ନାୟାର | (2) କୁଲଦୀପ ସିଂ (3) ରାମନାଥ
ସିଂ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

G180720227104938

Q.15

37 ତମ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର (2005) ନିକଟରେ
ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା: (As on 01/21)

Q.16

(1) ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦାସଗୁପ୍ତ | (2) ସ Sanjay ୍ଜୟ ଲୀଲା
ଭନସାଲୀ | (3) ଶ୍ୟାମ ବେନେଗାଲ୍ | (4) ମହେସ୍ ଭଟ୍ଟ |
Q.17

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2016- କେଉଁ ରାଜ୍ୟ 2017 କୁ
"ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଭାର" ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେଇଛି? (As on 01/21)

(1) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ (2) ହିଲିୟମ୍ (3) ଆର୍ଗନ୍ | (4)
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ
Q.18

ଦୁର୍ବଳ ପବନର ଏକ ଅ called ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ?

(As on 01/21)

1857 ର ବିପ୍ଳବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାମ
ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ନାମ ପାଇଥିଲେ? (As on 01/21)

Q.20

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଣ୍ଟୋନାଇମ୍ ଖୋଜ? :
ବେନିଭୋଲେନ୍ସ | (As on 01/21)

ଆଲିପୋର ବମ୍ ମାମଲାରେ ଅରୋବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କୁ ରକ୍ଷା
କରାଯାଇଥିଲା (As on 01/21)
(1) ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ | (2) ମୋତି ଲାଲ ନେହେରୁ | (3)
ଭୁଲା ଭୋଇ ଦେଶାଇ | (4) CR ଦାଶ

Q.22

(1) କୁନୱର ସିଂ (2) ନାନା ସାହେବ | (3) ଟାଟିଆ ଟୋପ୍ |
(4) ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ |
Q.23

(As

(1) ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ | (2) ଶ୍ୟାମଶ୍ରୀ (3) ରାମ
ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର | (4) ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ |

(1) ଚିଲ୍କା | (2) ଡୋଲଡ୍ରମ୍ | (3) ଟର୍ନେଡୋ | (4)
Urr ଡ଼
Q.21

ଆର୍ଥାଷ୍ଟ୍ରାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା on 01/21)

(1) ହରିୟାଣା (2) ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ (3) ପଞ୍ଜାବ | (4)
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.19

ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଟ୍ୟୁବରେ
ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଥାଏ | (As on 01/21)

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
VINDICATE | (As on 01/21)
(1) ଯଥାର୍ଥତା | (2) ଅପରାଜିତା | (3) ଅଭିଯୋଗ (4)
ଯଥାର୍ଥତା |

Q.24

(1) ଦୟା (2) ଶତ୍ରୁତା (3) ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ | (4) ତୁଚ୍ଛ

ତାଲିକା-୨ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଲିକା -1 ଏବଂ ତାଲିକା ତଳେ
ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛ:
ତାଲିକା -1 (ନେତା) ତାଲିକା-୨ (ପାର୍ଟି) ଏ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ
ମୁଖାର୍ଜୀ 1. କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ମିନୋ ମସାନି
2 | ଭାରତୀୟ ଜନ ସିଂ CSA Dange 3. ସ୍ atan ତନ୍ତ
ପାର୍ଟି D. ଅଶୋକ ମେହେଟ୍ଟା 4. ପ୍ରଜା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି
(As on 01/21)

(1) A-2 B-3 C-1 D-4 | (2) A-4 B-1 C-3 D-2 |
(3) A-2 B-1 C-3 D-4 | (4) A-4 B-3 C-1 D-2 |
Q.25

ମାନବ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି?

(As on

Q.26

01/21)

(1) ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା | (2) ରକ୍ତଚାପ
ବଜାୟ ରଖିବା | (3) ଶରୀରରେ ଚିନି ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା
| (4) ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନର ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ |
Q.27

ଚରିତ୍ରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ - ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍?

(As on 01/21)

01/21)

(1) 33% (2) 40% (3) 35% (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.28

(1) ଇଆନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ | (2) ଷ୍ଟାନ୍ ଲି (3) ରୁଦ୍ରୟାର୍ଡ
କିପଲିଙ୍ଗ | (4) ୱାଲ୍ଟ ଡିଜନି |
Q.29

ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି |

(As on 01/21)

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ସମସ୍ତ ୟୁନିଅନ୍
ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସରେ ସଂରକ୍ଷଣର କେତେ ପ୍ରତିଶତ
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି? (As on

ବ୍ରିଟିଶ ଆଧିପତ୍ୟରେ ଆନେ୍ଦାଳନ ସମୟରେ ଆୱାଡରେ ରହୁଥିବା
ବ୍ରିଟିଶ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ | (As on 01/21)
(1) ବିଶପ୍ ଆର ହେବର | (2) କର୍ଣ୍ଣେଲ ନାପିଅର୍ | (3)
ଜେମ୍ସ ଆଉଟ୍ରାମ | (4) WH ସ୍ଲିମାନ୍

Q.30

(1) ସିପିୟୁ (2) CD (3) ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ | (4) ମେଗାବାଇଟ୍ |

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଦିଆଯାଇଥିବା
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବାଛନ୍ତୁ | 556: 186 ::
951 :? (As on 01/21)
(1) 217 (2) 317 (3) 286 (4) 176

Q.31

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
ENGENDER (As on 01/21)
(1) ଅବସାଦ | (2) ଆରମ୍ଭ କର | (3) ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା |
(4) ଆମୋଦ

Q.32

ପୁରାତନ ଲିଖିତ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ସହଜରେ ପ read ିହେବ ନାହିଁ:
(As on 01/21)

(1) ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଶ୍ମି | (2) ଅଲ୍ଟ୍ରାଟୋଇଲେଟ୍ କିରଣ
(3) ଇନଫ୍ରା ଲାଲ୍ କିରଣ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି
ନୁହେଁ |
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Q.33

Q.35

ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭରେ, ଦୁର୍ଗା କାରଖାନା ସୁରକ୍ଷା Q.34
ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା | (As on 01/21)

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା?

(1) ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ
କରୁଥିଲେ | (2) ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର | (3)
ୟୁରୋପକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା |
(4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ଡି.କେ କରଭେ | (2) ଆନି ବେସାଣ୍ଟ | (3) ରାମାବାଇ
ରନାଡେ | (4) ହିରାବାଇ ଟାଟା |

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଦିଆଯାଇଥିବା Q.36
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାଛନ୍ତୁ | ଗ୍ରେନ୍: TIZRM ::
ବ୍ରେନ୍ :? (As on 01/21)

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2015- ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମ oral ଖିକ
ପୋଲିଓ ଟିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି | ଏହି
ଟୀକାକରଣର ନାମ କ’ଣ? (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) XRIKL (2) YIZRM (3) OPRST (4) ASQMI
(1) ତ୍ରିକୋଣୀୟ (2) ପାରାଭାଲେନ୍ | (3) ମେଲାଭେନେନ୍ |
(4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.37

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2015- ବ୍ରିକ୍ସ
Q.38
ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡିକର ନୂତନ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଭାବରେ
କିଏ ନିଯୁକ୍ତ? (ବ୍ରିକ୍ସର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି - ବ୍ରାଜିଲ,
Russia ଷ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) (As on

ସଠିକ୍ ବନାନ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ-

(As on 01/21)

(1) hippopotomous (2) ହିପୋପୋଟାମସ୍ | (3)
ହିପୋପୋଟାମସ୍ (4) ହିପୋପାଟେମସ୍

01/21)

(1) କେ.ଭି କାମାଥ (ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍)
(2) ହାର୍ଦ୍ଦକ
ି ପୁରୀ | (3) ଦୀପକ ଶ our ରୀ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.39

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2016- ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ
ଥିବା ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି
................. (ନୂତନ ମାନକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍
କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ
ବାର୍ତ୍ତା ଟାଇପିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ |) (As on 01/21)

Q.40

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବରଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ in ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:
(As on 01/21)

(1) ଯୋଗାଯୋଗ | (2) ବୁଣା (3) ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର (4)
ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ

(1) Jul-17 (2) Aug-17 (3) Sep-17 (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
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