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40
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Time: 30 Min

_________________________

Roll No:
No.
Q.1

Question
ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା |

No.
Q.2

(1) ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା | (2) କାହାକୁ
ପ୍ରଶଂସା କରିବା | (3) କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ |
(4) କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା |
Q.3

ଚନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ
ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ
ହେବା ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ପ୍ରଦତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ
ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ସିରିଜ୍ 3, 7, 23, 95,
ସମାପ୍ତ କରିବ?

Q.4

Q.6

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : ଚାଳିଶ Q.8

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ:
ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ________ ପରଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ:
ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡିକର ଅନେକ ମହିଳା ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର
ଏକ ଚକ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
_______ ଏବଂ ବୟସ୍କ ହେବା ପରେ ପି generation ଼ି
ପରେ ପି .଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ |

କେଉଁ ଘଟଣା ପୃଥିବୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ?

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ସେ
________ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି |
(1) କୁ (2) ଭିତରେ (3) ପାଇଁ (4) ଦ୍ .ାରା

Q.10

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : ପୁର
(1) ବହିଷ୍କାର (2) ସମ୍ଭବତ। | (3) ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ (4)
ଖୋଜିବାକୁ |

(1) ପରେ (2) ତଳେ | (3) ବାହାରେ (4) ପଛରେ
Q.11

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ | ଏକ
ASS ର ଛାଇ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ |

(1) ପବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଘ୍ନ | (2) ଚନ୍ଦ୍ର ଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ |
(3) ରାତିର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମ al ସୁମୀ
ପରିବର୍ତ୍ତନ | (4) ଦ daily ନିକ ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ
ହେବା |

(1) ଟପଲ୍ | (2) ବିନାଶ କର | (3) ପ୍ରଜନନ (4)
ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର |
Q.9

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: ସେ ଗତକାଲି
ସୋଫାରେ ________ ତଳକୁ |

(1) ଏକ ମୂର୍ଖ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା | (2) ଛଳନା ଉପରେ
rel ଗଡା କରିବା | (3) ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା
| (4) କିଛି ମଜାଳିଆ କରିବାକୁ |

(1) 575 (2) 479 (3) 128 (4) 62
Q.7

Question

(1) ଶଯ୍ୟା (2) ରଖେ | (3) ରଖାଯାଇଛି (4) ରଖାଯାଇଛି

(1) ଦିନ (2) ସପ୍ତାହ (3) ମାସ (4) ବର୍ଷ

Q.5

_________________________

Q.12

ଏହାର ଅକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ
ସେଟିଂର କାରଣ ହୋଇଥାଏ |
(1) ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ | (2) କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର |
(3) କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କିଛି ତାରା | (4) ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର
ଏବଂ କିଛି ତାରା |

(1) ପ୍ରାପ୍ତ କରେ | (2) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ | (3)
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | (4) ଉତ୍ପତ୍ତି
Q.13

ତାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ଏକ ବିରାଟ ତାରା ସମୟରେ
ଘଟିପାରେ |

Q.14

(1) ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଷ୍ଟାର୍ | (2) ବ୍ଲାକ୍
ହୋଲ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡର୍ଫ୍ | (3) ଧଳା ବଧୂ ଏବଂ ରେଡ୍
ସୁପରଜିଆଣ୍ଟ୍ | (4) ରେଡ୍ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ବିଗ୍ ବିଙ୍ଗ୍ |
Q.15

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
SANGUINE
(1) ସଜାଗ | (2) ବିଳାପ (3) ଘୃଣ୍ୟ (4) ଆଶାବାଦୀ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା
ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ପ୍ରଦତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହାକି 264, 396, 473, 583, ସିରିଜ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
କରିବ?
(1) 597 (2) 673 (3) 729 (4) 792

Q.16

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: କୁକୁରଟି
ଟେବୁଲକୁ ଡେଇଁଲା |
(1) ଅପ୍ (2) ଭିତରକୁ (3) ଭିତରେ (4) ଉପରେ
S120720229171148

Q.17

ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ, ଜୋଭିଆନ୍ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ |

Q.18

(1) ଛୋଟ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଘନତା ଥାଏ | (2) ଛୋଟ ଏବଂ
ଅଧିକ ଘନତା ଅଛି | (3) ବଡ଼ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଘନତା ଅଛି |
(4) ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଘନତା ଅଛି |

Q.19

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
VERBATIM |

(1) ସର୍ବସାଧାରଣରେ କିଛି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା | (2)
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅପମାନ କରିବା | (3) ସର୍ବସାଧାରଣରେ
ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା | (4) ସର୍ବସାଧାରଣରେ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା,
ବିଶେଷକରି rel ଗଡା ବେଳେ |
Q.20

(1) ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ | (2) ଗୁପ୍ତରେ (3) ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ
| (4) ସାରାଂଶରେ
Q.21

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ
ହେବା ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ
ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ସିରିଜ୍
68, କୁ ସମାପ୍ତ

ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ Q.22
| ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ
3, 10, 20, 33, 49,
କରିବ?

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ _______, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁ |

Q.24

(1) ବନ୍ଧୁତା (2) ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ (3) ସାଙ୍ଗଗଣ (4)
ବନ୍ଧୁ ପରି
Q.25

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ
ହେବା ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ପ୍ରଦତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ
ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା 48, 24, 96, 48, 192,
ସିରିଜ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ?

ପ୍ରାୟ 5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ |

ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି, ଅଧିକାଂଶ ତାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ
ଆକାଶରେ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ |
(1) ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି | (2) ପୃଥିବୀ ଏହାର
ଅକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ | (3) ତାରାମାନେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୂରି
ବୁଲନ୍ତି | (4) ତାରାମାନେ ଗାଲାକ୍ସିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି |
ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ
ଉପରେ ________ ଅଧ୍ୟୟନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ |
(1) ପ୍ରାକୃତିକ (2) ଅର୍ଥନ .ତିକ | (3) ସମ୍ଭାବ୍ୟତା (4)
ଗଣନା କରାଯାଇଛି

Q.26

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଜଣଙ୍କର ହିଲ୍ କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ |
(1) କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା | (2) କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେବା ନାହିଁ | (3) ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ | (4)
କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ |

(1) 98 (2) 90 (3) 96 (4) 76
Q.27

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା
ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ସିରିଜ୍ 5, 7, 11, 19, 35, 67,?, 259
(1) 130 (2) 129 (3) 131 (4) 140

(1) 75 (2) 85 (3) 90 (4) 91
Q.23

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ପବ୍ଲିକରେ ଜଣଙ୍କର ଡର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଧୋଇବା |

Q.28

(1) ଏକ ସୁପରନୋଭା | (2) ଏକ କଳା ଛିଦ୍ର | (3) ଏକ
ଲାଲ୍ ବିଶାଳକାୟ | (4) ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ତାରକା |

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର
ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଆଖିର ଆଖି ରୋଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବା
ଜଣେ ଡାକ୍ତର |
(1) ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ | (2) ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ | (3)
ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | (4) ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ୍ |

Q.29

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଅସୁବିଧାଜନକ ଜଳରେ ତେଲ ପକାଇବା |

Q.30

(1) ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ | (2) ଅସୁବିଧାରେ ଯୋଗ
କରିବାକୁ | (3) ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ | (4) କାହାକୁ କିମ୍ବା
କିଛି ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ |
Q.31

ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ
ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ’ଣ?

(1) ପାଇଁ (2) ସହିତ (3) ବିପକ୍ଷରେ (4) କୁ
Q.32

(1) ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ 23.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ted ୁଲି ରହିଛି | (2)
ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି asons ତୁ ସହିତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |
(3) ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଆଲେପଟିକାଲ୍ କକ୍ଷପଥ ଅଛି | (4)
ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ଅଛି |
Q.33

ପୃଥିବୀ ହେତୁ ଏକ ଫୁକୋ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ Q.34
ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଦିଗକୁ ବଦଳାଇବା ପରି ଦେଖାଯାଏ |
(1) ଘୂର୍ଣ୍ଣନ (2) ବିପ୍ଳବ (3) til ୁଲାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷ |
(4) ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: କିଙ୍ଗ
ଜର୍ଜ ଭି ଙ୍କ ଯୋଗଦାନ _______ ସିଂହାସନକୁ ବଡ଼ ପମ୍ପ ସହିତ
ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା
ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ଦିଆଯାଇଥିବାଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା 2460, 3570, 4680, ସିରିଜ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ?
(1) 8640 (2) 5670 (3) 5970 (4) 5790

କେଉଁ ତାରାର ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ପୃଥିବୀର ମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋର
ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ନିକଟତର?
(1) ସିରିଅସ୍ | (2) ରିଗେଲ୍ | (3) ସୂର୍ଯ୍ୟ (4) Betelgeuse
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Q.35

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
INIQUITOUS |

Q.36

(1) ଅସମାନ (2) ଆଗ୍ରହୀ (3) ପକ୍ଷପାତ (4) ଦୁଷ୍ଟ
Q.37

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର Q.38
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ କୋଠା ଯେଉଁଠାରେ
ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ଜେନ
ବିରକ୍ତ .................
(1) ମୋ ଉପରେ (2) ମୋ ସହିତ (3) ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ (4)
ମୋ ଉପରେ
ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : NEBULOUS
(1) ଛୋଟ (2) ଅସ୍ପଷ୍ଟ | (3) ଅମୂଳକ (4) ଅନୁପଯୁକ୍ତ |

(1) ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (2) ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ (3) ଅଡିଟୋରିୟମ୍ | (4)
ବିଧାନସଭା
Q.39

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ମୁଁ Q.40
ଆଜି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା
ଫେରିବା ପାଇଁ ________ |
(1) ଯୋଜନା କର | (2) ଯାଉଛି (3) ସମ୍ଭବତ। | (4)
ତିଆରି କରିବା |

କେଉଁ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ କମ୍
ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ?
(1) ରିଗେଲ୍ | (2) ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ | (3) ଆଲଫା
ସେଣ୍ଟାଉରି | (4) ଆଲଡେବାରନ୍ |
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