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  ୧- ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ମହଳିା ବ�ାଡ଼ମିଣ�ନ େଖଳାଳି କିଏ ?
        A- ହରପି�ୟା ସା�     B- ଇ�ୁମତୀ ପ�ନାୟକ
        C- ମିନତୀ ମିଶ�        D- ସୁଧାଂଶବୁାଳା ମହାନି�

  ୨- ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ମହଳିା େଲାକସଭା ସଦଶ� କିଏ ?
        A- ନ�ିନୀ ଶତପଥୀ        B- ଜୟନ�ୀ ପ�ନାୟକ
        C- ସ�ୀତା ସିଂହେଦଓ     D- ସାବତି�ୀ େଚୗଧୁରୀ

  ୩- ଭାରତର ପ�ଥମ ମହଳିା ଆଇ.ପି.ଏ�. ଅଫ�ସର କିଏ ଥ�େଲ ?
        A- କିରଣ େବଦୀ         B- ମଧୁ ସାେପ�
        C- ଅନୁରାଧା ପ�ିତ     D- ଅମି�ତାପ�ୀତ�

  ୪- ଭାରତର ପ�ଥମ ମହଳିା ପାଇଲଟ�ର ନାମ କଣ ?
        A- ରିତା ଫାରିଆ     B- େପ�� ମାଥରୁ
        C- ଲୀଳା େସ�      D- ସୁେଚତା କି�ପାଳିନୀ

  ୫- ଭାରତର ପ�ଥମ ମହଳିା ହାଇେକାଟ� ମୁଖ� ବଚିାରପତି କିଏ
       ଥ�େଲ ?
        A- ଆନ� ା ଚ�ୀ       B- ଶେନ� ା େଦବୀ
        C- ଲୀଳା େସ�     D- କାଦମି�ନୀ ଠାକୁର

  ୬- ଭାରତର ପ�ଥମ ମହଳିା ମୁଖ�ମନ� ୀ କିଏ ଥ�େଲ ?
        A- ସେରାଜିନୀ ନାଇଡ�      B- ବଜିୟଲ��ୀ ପ�ିତ
        C- ସୁେଚତା କି�ପାଳିନୀ     D- ଜୟନ�ୀ ପ�ନାୟକ

  ୭- ଭାରତର ପ�ଥମ ମହଳିା ରାଜ�ପାଳ କିଏ େହାଇଥ�େଲ ?
        A- ଆନ� ା ଚ�ୀ             B- ସେରାଜିନୀ ନାଇଡ�
        C- କାଦମି�ନୀ ଠାକୁର     D- ବମିଳା େଦବୀ

  ୮- େନାେବଲ ପୁରସ�ାର ପାଇଥ�ବା ପ�ଥମ ଭାରତାୟ ମହଳିା କିଏ ?
          A- ମଦର େଟେରସା     B- କିରଣ େବଦୀ



          C- ଇ�ିରା ଗା�ୀ         D- ଗୀତା େଘାଷ

  ୯- �ାନପୀଠ ପୁରସ�ାର ପାଇଥ�ବା ପ�ଥମ ଭାରତୀୟ ମହଳିା କିଏ ?
        A- ଝ� �ା ଲାହରିି      B- ଆଶାପୂ��ା େଦବୀ
        C- ସୁସି�ତା େସ�     D- ପ�ତିଭା ରାୟ

  ୧୦- ଭାରତର ପ�ଥମ ମହଳିା କୁଳପତି କିଏ ଥ�େଲ ?
         A- େପ�� ମାଥରୁ       B- ହଂସ େମେହ�ା
         C- େଗ�ାରିଆ େବରି     D- ମଧୁ ସାେପ�

  ୧୧- ଭାରତର� ଉପାଧ�ପ�ାପ� ପ�ଥମ ଭାରତୀୟ ମହଳିା କିଏ ?
        A- ମଦର େଟେରସା        B- ଇ�ିରା ଗା�ୀ
        C- ବଜିୟଲ��ୀ ପ�ିତ     D- ଜୟନ�ୀ ନଟରାଜ�

  ୧୨- େଲାକସଭାର ପ�ଥମ ମହଳିା ବାଚସ�ତି କିଏ ?
         A- ମୀରା କୁମାର       B- ପ�ତିଭା ପାଟଲି
         C- େସାନଆି ଗା�ୀ     D- ଜୟନ�ୀ ନଟରାଜ�

  ୧୩- ଭାରତର ପ�ଥମ ମହଳିା ରା��ପତି କିଏ ?
         A- ପ�ତିଭା ପାଟଲି     B- ବଜିୟଲ��ୀ ପ�ିତ
         C- ସୁଷମା ସ�ରାଜ     D- ଅନୁରାଧା ପ�ିତ

  ୧୪- ଭାରତର ପ�ଥମ ସମ�ାଦପତ�ଟରି ନାମ କଣ ?
         A- ହକିସ େଗେଜଟ     B- ଦପ�ଣ
         C- ବେମ� ଟାଇମ�      D- ଉ�ଳ ଦୀପିକା

  ୧୫- ଓଡ଼ିଶାେର ନଅ� ଦୁଭ�� େକେବ ପଡ଼ିଥ�ଲା ?
         A- ୧୮୪୩     B- ୧୮୫୭
         C- ୧୮୬୨     D- ୧୮୬୬

  ୧୬- 'ଛଉ ନାଚ' େକଉଁ ଜିଲ� ାର ନୁୂତ� ?
         A- େକ�ୁଝର     B- ମ�ରଭ�
         C- ବାେଲଶ�ର     D- ଗ�ାମ

  ୧୭- ଭାରତେର ଗଣତନ�  ଦବିସ େକେବ ପାଳିତ େହାଇଥାଏ ?



          A- ଅଗଷ� ୧୫          B- ଅେକ� ାବର ୨
          C- ଜାନୁୟାରୀ ୨୬     D- ଜୁ� ୧

  ୧୮- ଫ� ାନ� େର ସ�ାଧୀନତା ଦବିସ େକେବ ପାଳିତ �ଏ ?
         A- ଜାନୁୟାରୀ ୧     B- ଏପି�ଲ ୧
         C- ଜୁଲାଇ ୧୪       D- ଜୁଲାଇ ୩୦

  ୧୯- ଆେମରିକାେର ସ�ାଧୀନତା ଦବିସ େକେବ ପାଳିତ �ଏ ?
        A- ଜାନୁୟାରୀ ୨୦     B- େମ ୧
        C- ଜୁ� ୫               D- ଜୁଲାଇ ୪

  ୨୦- କାହାକୁ ଗଣତନ�ର ରାଣୀ କୁହାଯାଏ ?
        A- ରାଣୀ ଭ�େକ� ାରିଆ     B- ରାଣୀ ଏଲ�ଜାେବଥ
        C- ଇଂଲ�                  D- ଫ� ାନ�

  ୨୧- ବାଇସାଇେକ� େକେବ ଉ�ାବନ େହାଇଥ�ଲା ?
          A- ୧୭୩୦     B- ୧୮୦୩
          C- ୧୮୩୯     D- ୧୮୮୨

  ୨୨- ମାଇେକ� ାେଫା� କିଏ ଉ�ାବନ କରିଥ�େଲ ?
         A- େମକମିଲ�     B- ଚାଲ�ସ �ଟିେଷ�ା�
         C- ଗଡ�ନ ସୁ�      D- ଜ� କାବ��

  ୨୩- େମାଟରସାଇେକଲ େକେବ ବାହାରିଥ�ଲା ?
         A- ୧୭୮୯     B- ୧୮୧୦
         C- ୧୮୮୪     D- ୧୮୮୯

  ୨୪- େପାଲ�ଓ ଟୀକା କିଏ ବାହାର କରିଥ�େଲ ?
        A- େଡାନାଲା�          B- େଜାନାସ ଇ. ସାଲ�
        C- େରେନ ଲ�େନ�     D- େଲେଭର�

  ୨୫- ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଗତିମାପଯନ�ର ନାମ କଣ ?
         A- ପାଲାରି ମିଟର     B- ଉଇ�େଭ�
         C- ଟାେକାମିଟର       D- ପଲ�ଗ�ା�


