Class:

9

Total Questions: 40

Subject: G.K (Odia)

Time: 30 Min

Name:

Roll No:

No.
Q.1

_________________________
Question
ଧଳା ହାତୀର ଭୂମି ହେଉଛି |

No.
Q.2

(As on 01/21)

ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ
ବଂଶୀ ବଜାଇବା ପରି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି? (As on 01/21)

ପାଶୁପତ ସମ୍ୱାଦାୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ?

(As on

Q.4

Q.6

(1) କୁଲଶେଖର | (2) ଲାକୁଲିଶା | (3) ଭବହୁତି (4)
ଶମ୍ଭୁନାଥ |
ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କୁଟାଗରଶାଲା କ’ଣ ଥିଲା, ଏକ ଛାତ Q.8
ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୁଟୀର? (As on 01/21)

ବେଟୱା ନଦୀ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ |

(As on 01/21)

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଲୋଗର୍ହେଡ୍ସରେ ରହିବାକୁ | (As on 01/21)
(1) ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ife ଗଡା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା | (2) ଲୁକ୍କାୟିତ
ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ | (3) ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା ରଖିବା | (4) ଉଦାସୀନତା
ଅନୁଭବ କରିବା |

(1) ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା |
(2) ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ବ Budd ଦ୍ଧ
ମେଣ୍ଡିକାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ intellectual ଦ୍ଧିକ
ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା | (3) ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲା | (4) ଶୋଇବା
ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ |
Q.9

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୟନ୍ତୀ ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ, ଦୁନିଆର
ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକାର, ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ | (As on 01/21)
(1) କର୍ଣ୍ଣାଟକ (2) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ (3) କେରଳ (4) ତାମିଲ ନାଡୁ
|

01/21)

Q.7

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିରୋଧରେ
ପୁଲାକେସିନ୍ ଆଇପି ସାମରିକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି? (As on
(1) ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା | (2) ଆଇହୋଲ୍ ଲେଖା | (3)
ଦାମୋଦରପୁର କପରପ୍ଲେଟ୍ ଲେଖା | (4) ବିଲସାଦ ଲେଖା |

(1) ମେନେଣ୍ଡର | (2) Skandgupta (3)
ସମଦ୍ରଗୁପ୍ତ | (4) କୁମାରଗୁପ୍ତ |
Q.5

Question

01/21)

(1) କେନିଆ | (2) ବର୍ମା (ମିଆଁମାର) (3) ଭାରତ
(4) ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ

Q.3

_________________________

କେଉଁ ଶାସକ ସମଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ
ହୋଇଥିଲେ? (As on 01/21)
(1) ରୁଦ୍ରଦେବ | (2) ପ୍ରୀତିଭିସେନା | (3) ପ୍ରଭାରସେନା | (4)
ଦାମୋଦରସେନା |

Q.10

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : ଚର୍ଲିସ୍ |

(As

on 01/21)

(1) ଗଙ୍ଗା | (2) ଯମୁନା (3) ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର (4) ପୁଅ
Q.11

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା
ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ବକ୍ତବ୍ୟର
ଏକ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦ୍ a ାରା ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା କେବଳ
ସମାନ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ | (As on 01/21)

(1) ବିଜୟ (2) ସାହସିକତା (3) ପୁରସ୍କାର (4) ଅଜ୍ଞାତ
Q.12

01/21)

(1) ତରୁଣ ରାମଦୋରାଇ ଡ (2) ରାମ ରାମୋଦୋରାଇ ଡ (3)
ରମଣ ସିହ୍ନା ଡ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ବଣ୍ଟନ (2) ସରଳ (3) ରୂପାନ୍ତର (4)
ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ
Q.13

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
FRANTIC (As on 01/21)
(1) ଜରୁରୀ (2) ଉତ୍ତେଜିତ | (3) ଉପନ୍ୟାସ (4)
ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2017- ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍
ଇଣ୍ଡିଆର ନିଯୁକ୍ତ କମିଟିର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଘର loan ଣ ହାରକୁ
ଆରବିଆଇର ରେପୋ ହାର ସହିତ ଯୋଡିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି କି? (As on

Q.14

ମହାବୀର ସ୍ ami ାମୀଙ୍କ ସହ ଘୋଷାଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ meeting ଠକ
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା | (As on 01/21)
(1) ଚମ୍ପା | (2) ବ ish ଷ୍ଣବ | (3) ତାକଶିଲା | (4) ନାଲଣ୍ଡା
|

G180720229105428

Q.15

"ଗୁଣବତ୍ତା ଅଖଣ୍ଡତା ପରି ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ
କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ" (As on 01/21)

Q.16

ଫା ହିଆନ୍ ର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | Q.18
(As on 01/21)

(1) ସି-ୟୁ-କି (2) ୟେନ-ତୁ (3) ଫୋ-କ୍ୱୋ-କି |
(4) ଫା-ଚିଆନ୍ |
Q.19

ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆର ଘୋଷଣା ହେଲା?

(As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା | (2) ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ
ନିଯୁକ୍ତି | (3) ରାଜ୍ୟଗୁଡିକର ସ୍ onomy ାଧୀନତା | (4) ଏକ
ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିୟମ ଘୋଷଣା |

(1) ଆଜିମ୍ ପ୍ରିମିଜୀ | (2) ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ |
(3) ଲକ୍ଷ୍ମିନଭାସ୍ ମିତ୍ତଲ | (4) ଅଟଳ ଭାରୀ
ବାଜପାଇ |
Q.17

ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 356 ସହିତ କାରବାର କରେ?

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2016- ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? (ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ 2016
ପାଇଁ ଥିମ୍ ପଠାଉଛି: ବିଶ୍ to ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ |) (As on 01/21)
(1) 29-Sep (2) 30-Sep (3) 9-Sep (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.20

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ | ସମସ୍ତ
AGOG (As on 01/21)

(1) 1856 (2) 1858 (3) 1859 (4) 1860
(1) ରୋଗୀ (2) ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | (3) ଅସ୍ଥିର | (4) ଅସଙ୍ଗତ
ହେବା |
Q.21

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ପୂର୍ବତନ
Q.22
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ନାମ ଯିଏ କି କ୍ରିକେଟ୍
ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ (CAB) ର ସଭାପତି
ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? (As on 01/21)

ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ:

(As on 01/21)

(1) ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ | (2) ଲୋକମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ | (3) ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ
| (4) କେବଳ ରାଜକୁମାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧୀ |

(1) ସ our ରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି | (2) ଜଗମୋହନ
ଡାଲମିଆ | (3) ସ୍ନେହାସିସ୍ ଗାଙ୍ଗୁଲି | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.23

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: Q.24
ସେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ________ | (As

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ
ନୁହଁନ୍ତି? (As on 01/21)

on 01/21)

(1) ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି (2) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏବଂ
ବିଚାରପତି (3) ରାଜ୍ୟଗୁଡିକର ଶାସକଗଣ | (4) ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି
ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି

(1) ଶକ୍ତିଶାଳୀ (2) ଆଧୁନିକ (3) ସଚ୍ଚୋଟ (4)
ବୁଦ୍ଧିମାନ
Q.25

ବାୟୁରେ ଜୀବନ ସହିତ ଖାପ ଖାଉଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ Q.26
| (As on 01/21)

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଧୂଳି
କଣିକାଗୁଡ଼ିକରୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ?

(As on

01/21)

(1) ଆର୍ବୋରାଲ୍ | (2) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ (3) ଭୋଲାଣ୍ଟ
| (4) fossorial
Q.27

ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଧାତୁ ସୁନାରେ
ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ | (As on 01/21)

(1) ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସ | (2) H. Alfven (3) F. Hoyle (4) O.
Schmidt
Q.28

01/21)

(1) ଜିଙ୍କ୍ | (2) ତମ୍ବା | (3) ରୂପା | (4)
ପ୍ଲାଟିନମ୍ |

Q.29

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2016ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଅଭିଧାନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବର୍ଷର
ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେଲା? (As on 01/21)
(1) ସତ୍ୟ-ପରବର୍ତ୍ତୀ (2) ବିଷାକ୍ତ | (3) ଯୁବ
ଭୂକମ୍ପ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2016- ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ
କମ୍ପାନୀର ନାମ ଦିଅ ଯାହାକି ଭାରତରେ 85% ଚିତ୍ରକଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ହେଲା? (As on
(1) ଗୋଲଡେନ୍ ତମାଖୁ ଲିମିଟେଡ୍ | (2) ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୋବାକୋ
କମ୍ପାନୀ | (3) ରାମାନା ଟୋବାକୋ କମ୍ପାନୀ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.30

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ଜଣାଶୁଣା ମୋହିନିୟତମ୍
ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ 74
ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି କି? (As on 01/21)
(1) କଲାମଣ୍ଡଲମ୍ ସତ୍ୟଭାମା | (2) କଲାମଣ୍ଡଲମ୍ ସତ୍ୟ (3)
କଲାମ ସତ୍ୟବାରୀ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
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Q.31

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଜରୁରୀ ଗୁଣ ହେଉଛି:

(As on 01/21)

Q.32

(1) ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ | (2) ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି (3)
କଳା ବଜାରର ଅନୁପସ୍ଥିତି | (4) କଳା ବଜାରର ଉପସ୍ଥିତି
|

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅଭାବୀ
ମ so ସୁମୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ
କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅତିରିକ୍ତ 50 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି?
(ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ଚାକିରୀ
କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 100 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।) (As on 01/21)
(1) ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁରୁନ୍ତୀ ଆଇନ
(MGNREGA) (2) ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁନ୍ତୀ ଆଇନ (MGGA) (3)
ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁରୁଣ୍ଟି ଅଧିନିୟମ (GNEGA) (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.33

ନୂତନ ଶ୍ରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କିଏ?

(As on 01/21)

Q.34

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : CAVEAT |

(As

on 01/21)

(1) ନାଦିର (ଭେନେଜୁଏଲା) (2) ଜର୍ଜ ଜି ଜେମ୍ସ
(ଲେବାନନ୍) (3) ଚାର୍ଲ୍ସ ରୋବାଲ୍ଟ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
(4) ଅଭିଜିତ୍ ସାନିଆଲ୍ (ଭାରତ)
Q.35

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2016- ଓଲିଉଡ
ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଜାତିସଂଘର ମହିଳା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ? (As on 01/21)

(1) ଚେତାବନୀ (2) ସାକ୍ଷୀ (3) ମିଶନ୍ | (4) ଗର୍ବିତ |
Q.36

(1) ଆନ୍ ହାଥୱେ | (2) ଏମା ୱାଟସନ | (3)
କାମିଲା ପିଟାଙ୍ଗା | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି
ନୁହେଁ |
Q.37

ଯାହାକି ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ | Q.38
(As on 01/21)

(1) ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ (2) ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (3)
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ (4) ବିହାର |

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନିୟମ:

(As on 01/21)

(1) 2months ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଲାପ୍ ହେବ | (2)
ସଂସଦର ବ meeting ଠକରୁ weeks ସପ୍ତାହ ଅବଧି ଶେଷ ହେବ |
(3) 6 ମାସ ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ
| (4) ସଂସଦର ଏକ ଅଧିନିୟମ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବଳବତ୍ତର ରହିବ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପର୍କ; ଜାତୀୟ 2015- ଓଡିଶାରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ପୂର୍ବତନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା? (As
on 01/21)

(1) ହ୍ୱିଲର୍ ଦ୍ୱୀପ (2) ଡଲଫିନ୍ ଦ୍ୱୀପ (3) କୋକାବୁରା ଦ୍ୱୀପ
| (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.39

ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ Q.40
ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ: (As on 01/21)
(1) ଥୋରିୟମ୍ | (2) ରେଡିୟମ୍ | (3) ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍
| (4) ୟୁରାନିୟମ୍ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି
ବିକିରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? (As on 01/21)
(1) ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | (2) ଫିସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | (3)
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | (4) ବିଭେଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |
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