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  ୧- େକଉଁ ମସିହାେର ଜାତୀୟ ଅରଣ� ନୀତି ପ�ଣୟନ
       କରାଯାଇଥ�ଲା ?
        A- ୧୯୫୫     B- ୧୯୭୨
        C- ୧୯୮୪     D- ୧୯୮୮

  ୨- େଦଶେର େକେତ ପ�ଜାତିର ପ�ୀ େଦଖାଯାଆନି� ?
        A- ୧୦୦୦     B- ୧୧୦୦
        C- ୧୨୦୦     D- ୧୩୦୦

  ୩- ପ�ାକୁୂତିକ ଉ��ଦର ଆକଳନ ଅନୁସାେର ଏସିଆେର ଭାରତର
       ସ�ାନ େକେତ ?
        A- ପ�ଥମ     B- ଚତ�ଥ�
        C- ଷଷ�        D- ଦଶମ

  ୪- େକଉଁ ଜାତୀୟ ପାକ�ଟ ିସିଂହ ସଂର�ଣ ପାଇଁ ଉ�ିଷ� ?
       A- ମାନସ         B- ଚ�କା
       C- କାଜିର�ା     D- ଗି�

  ୫- େକଉଁ ଜାତୀୟ ପାକ�ଟ ିବ�ାଘ� ସୁର�ା ପାଇଁ ଉ�ିଷ� ?
         A- ମାନସ         B- ଚ�କା
         C- କାଜିର�ା     D- ଗି�

  ୬- କ��ରୀମୂୁଗ େକଉଁ ପ�ାକୁୂତିକ ଅ�ଳେର େଦଖାଯାଆନି� ?
         A- ମର� ଅ�ଳ     B- ପାବ�ତ�ାଅ�ଳ
         C- ମାଳଅ�ଳ     D- ସମତଳ ଅ�ଳ

  ୭- ଆମ େଦଶେର େକେତ ପ�କାର ବୁୂ� େଦଖାଯାଏ ?
         A- ୮୯,୦୦୦     B- ୪୭,୦୦୦
         C- ୧୫,୦୦୦     D- ୯,୦୦୦

  ୮- େଦଶେର େକେତାଟ ିଜାତୀୟ ଉଦ�ାନ ରହଛିି ?
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         A- ୮୯     B- ୯୫
         C- ୯୬     D- ୯୭

  ୯- କାଜିର�ା ଜାତୀୟ ପାକ� େକଉଁ ରାଜ�େର ଅବସି�ତ ?
         A- ରାଜସ�ାନ     B- ପଶି�ମବ�
         C- ଆସାମ        D- ଗୁଜରାଟ

  ୧୦- ବଶି� ସଂର�ଣ ସଂଘର ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ େକଉଁଠାେର
         ଅବସି�ତ ?
         A- େଜେନଭା     B- େମା��
         C- ପ�ାରି�       D- ନୂଆଦଲି� ୀ

  ୧୧- େଦଶେର େକେତାଟ ିବ�ାଘ� ପ�କଳ�  େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ
         େହଉଛି ?
          A- ୨୫     B- ୨୬
          C- ୨୭     D- ୨୮

  ୧୨- ବଭି�ନ�  ବୁୂ�ର ଆକଳନ ଅନୁସାେର ଭାରତ ପୂୁଥ�ବୀେର େକଉଁ
         ସ�ାନ ଅଧ�କାର କରିଛି ?
           A- ପ�ଥମ     B- ଚତ�ଥ�
           C- ଷଷ�       D- ଦଶମ

  ୧୩- ନୀଳଗାଈ ନେିମ�ାକ� େକଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ�ାନେର େଦଖାଯାଏ ?
         A- ମାନସ         B- ସୁ�ରବନ
         C- କାଜିର�ା     D- ଗି�

  ୧୪- ସମଗ� ପୂୁଥ�ବୀର େକେତ ଭାଗ ବନ�ାପ�ାଣୀ ଭାରତେର
         େଦଖାଯାଆନି� ?
           A- ଏକ-ଷଷ�ାଂଶ       B-  ଏକ-ପ�ମାଂଶ
           C- ଏକ-ଚତ�ଥ�ାଂଶ     D- ଏକ-ତ� ୂ ତୀୟାଂଶ

  ୧୫- ଓଡ଼ିଶାର େକଉଁ ଅଭୟାରଣ�େର ବଳିଆ କୁକୁର
         େଦଖାଯାଆନି� ?
          A- େକାଠଗଡ଼     B- ଖଲାସୁଣୀ
          C- କୁଲଡିହ        D- ହଦଗଡ଼
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  ୧୬- ମଧୁର ଜଳର ଶତକଡ଼ା ୭୦ ଭାଗ ଜଳ େକଉଁଠାେର ସ�ତି
         େହାଇ ରହଛିି ?
          A- ଅେ��ଲ�ଆ     B- ଆଣ�ାକ�ଟକିା
          C- ନଉିଜଲା�     D- ଫ� ାନ�

  ୧୭- ଓଡ଼ିଶାର ଭ�ତରକନକିା େକଉଁ ପ�ାଣୀ ନମିେନ� ଅଭୟାରଣ�
          ଅେଟ ?
           A- ହାତୀ      B- ପ�ୀ
           C- କୁ�ୀର     D- ବାଘ

  ୧୮- େପରିଆର ଜାତୀୟ ଉଦ�ାନ େକଉଁ ରାଜ�େର ରହଛିି ?
         A- ଆସାମ       B- କ��ାଟକ
         C- ଗୁଜୁରାଟ     D- େକରଳ

  ୧୯- ବାଲୁଖ� ଅଭୟାରଣ� େକଉଁ ବନ�ପ�ାଣୀ ପାଇଁ ପ�ସି� ?
         A- ହାତୀ          B- କୁୂ�ସାର ମୂୁଗ
         C- ଚତିାବାଘ     D- ନୀଳଗାଈ

  ୨୦- ଓଡ଼ିଶାର ଟକିରପଡ଼ାେର େକଉଁ ପ�କଳ�  କାଯ��କାରୀ େହଉଛି ?
          A- ହରିଣ     B- ମଗର ପ�ଜନନ
          C- ବ�ାଘ�     D- ହା�ୁଲ ହରିଣ

  ୨୧- େଦଶେର େକେତାଟ ିରାଜ�େର ବ�ାଘ� ପ�କଳ�  କାଯ��କାରୀ
          େହଉଛି ?
          A- ୧୧     B- ୧୨
          C- ୧୩     D- ୧୪

  ୨୨- େକଉଁଟ ିେଶାଲା� ଅରଣ�ର ବୁୂ� ?
          A- ଚ�ି     B- ଆକାଶିଆ
          C- ଓ�     D- େରାେଡ଼ାେଡ���

  ୨୩- ଦହିା� ଓ ଦବି� ସଂର�ିତ େଜୖବମ�ଳ େକଉଁ ରାଜ�େର
         ଅବସି�ତ ?
          A- ଉ�ରପ�େଦଶ     B- ଅର� ଣାଚଳ ପ�େଦଶ
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          C- ଆ��ପ�େଦଶ       D- ହମିାଚଳ ପ�େଦଶ

  ୨୪- ଓଡ଼ିଶାେର େକେତାଟ ିଅଭୟାରଣ� ରହଛିି ?
          A- ୨୭     B- ୧୨
          C- ୧୫     D- ୧୮

  ୨୫- କାଲ�ାପାଟ ଅଭୟାରଣ� େକଉଁ ଜିଲ� ାେର ଅବସି�ତ ?
          A- କ�ମାଳ     B- ନୂଆପଡ଼ା
          C- ନୟାଗଡ଼     D- କଳାହା�ି


