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  ୧- "ଶି�ା େହଉଛି ମନୁଷ�ର ଅନ�ନ�ହତି ଆ�ିକ ପୂ��ତାର
        ପରିପ�କାଶ" ଏହା କାହାର ମତ ?
       A- ମହା�ାଗା�ୀ           B- ରବ�ି�ନାଥ ଠାକୁର
       C- ସ�ାମୀ ବେିବକାନ�    D- ଇ�ିରାଗା�ୀ

  ୨- Education(ଶି�ା) ଶ�ଟ ିେକଉଁ ଶ�ର�  ଆସିଅଛି ?
         A- ଲାଟ�ି    B- ଗ�ୀ�
         C- ପାସ�ୀ      D- େକୗଣସିଟ ିନୁେହଁ

  ୩- ୨୦୦୧- ୦୨ ମସିହାେର େକେତାଟ ିଅଣ ଡିପିଇପି ଜିଲ� ା ଥ�ଲା ?
        A- ୧୨    B- ୧୪
        C- ୧୫    D- ୧୬

  ୪- କ��ରବା ଗା�ୀ ବାଳିକା ବଦି�ାଳୟ େଯାଜନା େକେବ ଆର�
       େହାଇଥ�ଲା ?
       A- ୨୦୦୧    B- ୨୦୦୨
       C- ୨୦୦୩    D- ୨୦୦୪

  ୫- ଆ�ିକ ଶି�ାର ଅଭାବେର କଣ ସୂୁଷି� େହାଇଥାଏ ?
          A- େଶାଷଣ    B- ରାଜେନୖତିକ ଅସି�ରତା
          C- ଦ���          D- ଉପେରାକ� ସମସ�

  ୬- ୨୦୧୦-୨୦୧୧ େର ଶି�ାଥ�ୀ-ଶି�କ ଅନୁପାତ େକେତ ଥ�ଲା ?
          A- ୪୦ : ୧    B- ୨୦ : ୧
          C- ୩୦ : ୧    D- ୨୫ : ୧

  ୭- ମେନାବ�ିାନର େକଉଁ ବଭିାଗେର ବ�ବହାର ଭ��ିକ ନୀତି
       ରହଛିି ?
         A- ଏଥ�କ�    B- େମଟା ଫ�ଜିକ�
         C- ଲଜିକ      D- ଆେସ�ଟକି�



  ୮- ବ��ମାନ େକେତ ସଂଖ�କ ପିଲା ମ�ା� େଭାଜନର ଉପକୁୂତ
       େହଉଛନି� ?
          A- ୬୦ ଲ�    B- ୪୦ ଲ�
          C- ୨୦ ଲ�    D- ୧୦ ଲ�

  ୯- େକାଠରୀ କମିଶନ େକେତ ମସିହାେର ଏହାର ରିେପାଟ� ପ�ଦାନ
       କଲା ?
        A- ୧୯୬୬    B- ୧୯୬୭
        C- ୧୯୪୬    D- ୧୯୬୫

  ୧୦- ନେିମ�ାକ� ମ�ର�  କାହାର ଦଶ�ନ ଉପେର ପ�ିେଚରୀ
         ବଶି�ବଦି�ାଳୟ ପ�ତିଷି�ତ ?
       A- ଟାେଗାର    B- ବେିବକାନ�
       C- ଗା�ିଜୀ     D- ଶ�ୀଅରବ�ି

  ୧୧- "�ାନ େହଉଛି ଏକ �ମତା ଯାହାଦ� ାରା ସମସ� କାଯ��
          େହାଇଥାଏ" ଏକଥା କିଏ କହଥି�େଲ ?
           A- ସେକ�ଟ�ି    B- ଋେଷା
           C- �ାଇ�        D- ମହା�ାଗା�ୀ

  ୧୨- ଆମ ରାଜ�େର ପ�ଥମ ପଯ��ାୟେର େକେତାଟ ିଜିଲ� ାେର
         ଡିପିଇପି କାଯ��କ�ମ କାଯ��କାରୀ େହାଇଥ�ଲା ?
        A- ୧୦    B- ୧୨
        C- ୦୫    D- ୦୮

  ୧୩- 'Democracy & Education' ପୁସ�କର ରଚୟିତା
          କିଏ ?
          A- ମ�ାନସ�    B- େଫ� ାେବଲ
          C- ଡିେୱ          D- ମ�ା� ଆଇଭର

  ୧୪- "ଶି�ାେର ଶି�କର ଭ� ମିକା େହଉଛି ସବ�େଶ�ଷ�" ଏଥ� ସହତି
          େକଉଁ ଦଶ�ନ ଏକମତ ?
           A- ଆଦଶ�ବାଦ    B- ପ�େୟାଗବାଦ
           C- ପ�କୁୂତିବାଦ     D- ବାସ�ବବାଦ



  ୧୫- ଜାତୀୟ ଶି�ାନୀତି େକେତ ମସିହାେର କାଯ��କାରୀ
         େହାଇଥ�ଲା ?
            A- ୧୯୮୫    B- ୧୯୮୬
            C- ୧୯୯୨    D- ୧୯୮୮

  ୧୬- ଶି�ାର େକଉଁ ଲ�� ସମୟ ଓ ଶକି�ର ଅପଚୟକୁ �ାସ
         କରିଥାଏ ?
          A- ଶି�ାଭ��ିକ ଲ��    B- େନୖତିକତାଭ��ିକ ଲ��
          C- ବ�କି�ଗତ ଲ��      D- �ାନଭ��ିକ ଲ��

  ୧୭- ଜିଲ� ା ପ�ାଥମିକ ଶି�ା କାଯ��କ�ମ େକେବ କାଯ��କାରୀ
         େହାଇଥ�ଲା ?
           A- ୧୯୯୪    B- ୧୯୯୨
           C- ୧୯୯୦    D- ୧୯୯୧

  ୧୮- ଭାରତେର ଶି�ାଭ��ିକ େଯାଜନା ମ�େର ନେିମ�ାକ� ମ�ର�
         େକଉଁଟ ିନାହ� ?
            A- ସମାନତା    B- ଧମ�
            C- ଗୁଣାବ�ା    D- ଯଥାଥ�ତା

  ୧୯- ପ�ାର�ିକ ଶି�ାର ସାବ�ଜନୀନୀକରଣ ପାଇଁ େକେତାଟ ିବଭିାଗ
         ଉପେର ଗୁର� ତ�  ଦଆିଯାଉଛି ?
            A-   ୪      B-    ୩
            C-   ୨      D-    ୫

  ୨୦- େକଉଁ ଶି�ାପ�ତିେର ଶି�ାର ଉେ�ଶ�କୁ "ଆ�-ଅନୁଭବ"
         ଭାବେର ଦଶ�ାଯାଇଛି ?
           A- ପ�େୟାଗବାଦ    B- ବାସ�ବବାଦ
           C- ପ�କୁୂତିବାଦ       D- ବାସ�ବବାଦୀ

  ୨୧- "ଜେଣ ନଃିସ� ବ�କି� େକବଳ କଳ�ନାର ବ�� ମାତ�" - ଏହା
          କାହାର ଉକି� ?
            A- େରମଣ�        B- ଜ� ଡିେୱ
            C- େସ�ନସର      D- ନ�



  ୨୨- େକେତ ମସିହା ସୁ�ା ଉ� ପ�ାଥମିକ ଶି�ା ସମାପ� କରିେବ
          େବାଲ� ସବ�ଶି�ା ଅଭ�ଯାନର ଉେ�ଶ� ଥ�ଲା ?
          A- ୨୦୧୧    B- ୨୦୧୦
          C- ୨୦୧୨    D- ୨୦୦୯

  ୨୩- ନେିମ�ାକ� ମ�ର�  େକଉଁଟ ିଶିଶରୁ ପ�ଥମ ବଦି�ାଳୟ ?
        A- ସା�ସାଥୀ    B- ସମାଜ
        C- ବଦି�ାଳୟ     D- ପରିବାର

  ୨୪- ୧୯୪୭ ମସିହା େବଳକୁ େକେତାଟ ିପ�ତିଷ�ାନ ସ�ତନ�  ଭାେବ
         ନାରୀଶି�ା ପାଇଁ ଉ�ିଷ� େହଲା ?
       A- ୧୬୯୫୧    B- ୧୬୯୫୫
       C- ୧୬୯୯୦    D- ୧୬୯୫୦

  ୨୫- ପ�େତ�କ ବଦି�ାଳୟେର ଅନୁ�ନ େକେତାଟ ିେକାଠରୀ ଥ�ବା
         ଆବଶ�କ ?
         A-  ୦୩      B- ୦୨
         C-  ୦୧      D- ୦୪


