Class:

8

Total Questions: 40

Subject: G.K (Odia)

Time: 30 Min

Name:

Roll No:

No.
Q.1

_________________________
Question

No.

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶିଖ ଗୁରୁ ଗୁରୁମୁକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ?

(As

Q.2

on 01/21)

(1) ଗୁରୁ ନାନକ | (2) ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ (3) ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନଦେବ |
(4) ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ
Q.3

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର?

(As on 01/21)

_________________________
Question

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
ସୁପର୍ସିଲିୟସ୍ | (As on 01/21)
(1) ଉଦାସୀନ | (2) ବିରକ୍ତ (3) ଅହଂକାରୀ (4) କ୍ରୋଧିତ
|

Q.4

(1) ଅନାମୁଡି | (2) ଦୋଡବେଟା | (3) ମେସାପୁଲିମାଲା |
(4) ଓଟି

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚୋଲା ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ
ରାମାନୁଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ
ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? (As on 01/21)
(1) କୁଲୋଟୁଙ୍ଗା I (2) କୁଲୋଟୁଙ୍ଗା ୨ (3)
Adhirajendra (4) ରାଜାରାଜା I

Q.5

ସୁଲତାନ ମହମୁଦଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବିଜୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ
ଥିଲା? (As on 01/21)

Q.6

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅର୍ଥ:

(As on 01/21)

(1) ଗ୍ରାନାଇଟ୍ | (2) ଚୂନ ପଥର | (3) ବାଲୁକା ପଥର |
(4) କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ |
Q.8

(1) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ | (2)
ମ minimum ଳିକ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ | (3) ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ | (4)
ବେକାରୀର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ |
Q.9

କାରଣ ଭାରତ ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲା:

Q.10

(1) ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ | (2) ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକୀକରଣ | (3)
ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତା | (4) ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା
|
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ଜାତୀୟ ନିଶା ନିବାରଣ
ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? (As on 01/21)

ଯିଏ ଦୁଇଥର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ
ସେ ଥିଲେ (As on 01/21)
(1) ଜାକିର ହୁସେନ୍ ଡ (2) ରାଧା କୃଷ୍ଣନ୍ ଡ (3) ଶ୍ରୀ ଭି.ଭି
ଗିରି | (4) ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଡ

Q.12

(1) ୨ୟ ଅକ୍ଟୋବର (2) 22 ଅକ୍ଟୋବର (3) 12
ଅକ୍ଟୋବର (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.13

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
TEDIOUS (As on 01/21)
(1) ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ | (2) ଅସୁବିଧା (3) ଲମ୍ବ (4)
କ୍ଳାନ୍ତ

(As on 01/21)

Q.11

(As

on 01/21)

(1) ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର (2) ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର | (3) ଧନ
ପ୍ରାପ୍ତି | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.7

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜ organic ବିକ ପଥର?

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ବତଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୃତୀୟ ଅବଧିରେ ନିର୍ମିତ Q.14
ନୁହେଁ? (As on 01/21)
(1) ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ | (2) ଆଟଲାସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ | (3)
ଆଣ୍ଡେସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ | (4) ଆରାଭାଲୀ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ |

ମୋତିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ’ଣ?

(As on 01/21)

(1) କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍
କାର୍ବୋନାଟ୍ | (2) କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍
ସଲଫେଟ୍ | (3) କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | (4)
କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ |
ଲୋକସଭା ଦ୍ passed ାରା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ମନି ବିଲ୍
ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ passed ାରା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ପରି
ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ କ
action ଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ (As on
01/21)

(1) 10 ଦିନ (2) 14 ଦିନ | (3) 20 ଦିନ (4) 30 ଦିନ
Q.15

ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମଣିପୁରର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ Q.16
କରେ ନାହିଁ? (As on 01/21)
(1) ନାଗାଲାଣ୍ଡ | (2) ମେଘାଳୟ (3) ମିଜୋରାମ | (4)
ଆସାମ |

କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଏଲୋରା କ ail ଲାଶ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ
କରିଥିଲେ? (As on 01/21)
(1) ରସଲିଟ୍ରାକୁଟା | (2) ସତଭାଲିଆନ୍ | (3) ମ Maur
ର୍ଯ୍ୟ (4) ପୁଲକାସୟା |
G180720228105031

Q.17

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : FETCH Q.18
(As on 01/21)

(1) ନିଅ (2) ଅର୍ଡର | (3) ଆଣ | (4) ସ୍କପ୍ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ପ୍ରଖ୍ୟାତ କନ୍ନଡ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ପଦ୍ମ
ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ, ଯାହାର ନିକଟରେ
ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି? (As on 01/21)
(1) KSL ସ୍ amy ାମୀ | (2) ଅନନ୍ତ ହେଜ୍ | (3) ଗିରିଶ
କର୍ନାଡ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.19

ହାଇଡ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ଆର୍ଦ୍ର ଟ୍ରପିକ୍ସରେ ବେଡ୍ରକ୍ ର ରାସାୟନିକ Q.20
ବିଘ୍ନର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୂପ କାହିଁକି? 1. ଆର୍ଦ୍ର ଟ୍ରପିକ୍
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅନୁଭବ କରେ | 2.
ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ ଦିନର ପରିସର ଅଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା
କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ | (As on 01/21)

(1) ଆଣ୍ଟୋଏନ୍ ଗ୍ରିଜମ୍ୟାନ୍ | (2) କିଲିଆନ୍ ମବାପ୍ପେ |
(3) ପଲ୍ ପୋଗବା | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ
|

(1) କେବଳ 1 | (2) କେବଳ 2 | (3) ଉଭୟ 1 ଏବଂ 2 |
(4) ନା 1 କିମବ
୍ ା 2 |
Q.21

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2016- ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ନ୍ୟାୟାଳୟ 07.10.2016 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି
.......... ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମଦ ବିକ୍ରୟ ତଥା
ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। (As on 01/21)

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2016- ସମ୍ପ୍ରତି ଶେଷ
ହୋଇଥିବା EURO 2016 ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ 6 ଗୋଲ୍
ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଗୋଲଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା
ଫରାସୀ ଫୁଟବଲର୍ଙ୍କ ନାମ ଦିଅ? (As on 01/21)

Q.22

ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ?

(As on 01/21)

(1) ଏକ ବହିର ଉପକ୍ରମଣିକା | (2) ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡ (3)
ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷର ଉପର ଅଂଶ | (4) ଏହାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ସଂସଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର
ଉପକ୍ରମଣିକା, ପରିଚୟ |

(1) ପାଟନା | (2) କୋଲକାତା (3) ଲକ୍ଷ୍ନ now | (4)
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.23

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଦିଆଯାଇଥିବା Q.24
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାଛନ୍ତୁ | 4: 3 6 ::?: 49
(As on 01/21)

ନର୍ମଦା ନଦୀ କେଉଁ ଜଳ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ?

(As on 01/21)

Q.26

(1) ବଙ୍ଗୋପସାଗର | (2) ଲୋହିତ ସାଗର | (3) ଆରବ
ସାଗର (4) ଭାରତ ମହାସାଗର |
Q.27

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- 26 ଅକ୍ଟୋବର 2015
ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜଲ
ି ାନ୍ସ ସଚେତନତା
ସପ୍ତାହର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ’ଣ? (As on 01/21)

Q.28

ମୂଲ୍ୟରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ Q.30
ହରାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବାର୍ଟର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ: (As
on 01/21)

(1) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (2) ଉଚ୍ଚ-ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (3) ଡିଫ୍ଲେସନ୍
(4) ନିଷ୍କାସନ
Q.31

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
ଟର୍ମିନାଟ୍ | (As on 01/21)
(1) ନିଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ | (2) ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ | (3) ଶେଷ
(4) ବାଧା

(1) ଉତ୍ତମ ଶାସନର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷେଧକ
ଭିଜିଲାନ୍ସ | (2) ଭିଜିଲାନ୍ସ-୨ (3) ଭିଜିଲାନ୍ସ -0.୦ (4)
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.29

(As on 01/21)

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

(1) 6 (2) 8 (3) 7 (4) 5
Q.25

ଦୀପ ନୀଳ ହେଉଛି a

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା Q.32
ସଂକେତଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ: ଧାରଣା [A]: ନୂତନ
ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ପର୍ବତଗୁଡିକ ଆର୍କକୁ ଟେର୍ଟିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଏ | କାରଣ [R]: ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ the ଗଠନମୂଳକ
ପ୍ଲେଟ୍ ମାର୍ଜିନରେ ଗଠିତ | (As on 01/21)

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2016- ଜାତୀୟ ନମୁନା
ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (NSSO) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ
ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ
ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି? (As on
01/21)

(1) ସିକ୍କିମ୍ | (2) ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ (3) ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
(4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
ଜୁଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନ୍ୟଥା କୁହାଯାଏ କି?

(As on 01/21)

(1) ଚିର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ | (2) ମ so ସୁମୀ ଜଙ୍ଗଲ | (3)
Mangrove ଜଙ୍ଗଲ | (4) ପନିପରିବା ଜଙ୍ଗଲ |

ରଜିଆ ବେଗମ୍ଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାରେ କିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? (As on 01/21)
(1) ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (2) ମଙ୍ଗୋଲିଆ (3) ତୁର୍କୀ (4)
ଆରବୀୟ

(1) ଉଭୟ A ଏବଂ R ସତ୍ୟ ଏବଂ R ହେଉଛି A ର ସଠିକ୍
ବ୍ୟାଖ୍ୟା | (2) ଉଭୟ A ଏବଂ R ଆର୍କ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ R A ର
ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ | (3) A ସତ କିନ୍ତୁ R ମିଥ୍ୟା ଅଟେ |
(4) A ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ R ସତ୍ୟ ଅଟେ |
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Q.33

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

Q.34

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2016- କେଉଁ ଜୀବାଣୁ
ବିସ୍ତାର ପାଇଁ WHO ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି? (As on 01/21)

(1) ଅଜ୍ଞ (2) ଅନୁବାଦକ (3) ଅପରାଧୀ (4) ପ୍ରତିବାଦ
(1) ଜିକା ଭାଇରସ୍ | (2) ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ (3) ସ୍ୱାଇନ୍
ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ୍ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.35

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ
Q.36
ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭେଟେରାନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାମ
ଦିଅ? (ସେ ରାମ ତେରୀ ଗଙ୍ଗା ମାଇଲି, ଚିଚୋର, ଆଙ୍କିଆନ୍
କେ har ାରଖୋନ୍ ସେ, ଗୀତା ଗାଟା ଚଲ୍, ଭିଭା ଇତ୍ୟାଦି
ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ। (As on

ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ (ଟକି) ଥିଲା |

(As on

01/21)

(1) ହାତିମାଇ | (2) ଆଲାମ ଆରା | (3) ପାଣ୍ଡାଲିକ୍ |
(4) ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର

01/21)

(1) ରବିନ୍ଦ୍ର ଜ ain ନ (2) ଆନନ୍ଦ ଭୋନ୍ସଲେ | (3)
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଇରେଲାଲ୍ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି
ନୁହେଁ |
Q.37

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଦିଆଯାଇଥିବା Q.38
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାଛନ୍ତୁ | ମୁଦ୍ରଣ: RPNIITGN
:: PROTOCOL :? (As on 01/21)
(1) RPTOCOOL (2) RPOTCOLO (3) PRTOOCOL (4)
RPTOCOLO

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ନାମ
ଦିଅ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଶନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
(ଜିଏମ୍) ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ (NEC)
ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯୋଜନା
(APO) କୁ ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଅନୁମୋଦନ କଲା |
90,202.68 ଲକ୍ଷ? (As on 01/21)
(1) ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, har ାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କେରଳ | (2)
ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, har ାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା | (3)
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, har ାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କେରଳ |
(4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.39

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : ADEPT Q.40
(As on 01/21)

(1) ନିପୁଣ (2) ବନ୍ଧୁ (3) ନାଭି (4) ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

ଯେଉଁ ଜମି ସିଧାସଳଖ ସୁଲତାନକୁ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା
ତାହା ଜଣାଶୁଣା | (As on 01/21)
(1) ଖାଲିସା (2) ଇନାମ (3) ୱାକଫ୍ | (4) ଇକଟା |
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