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  ୧- ପୂୁଥ�ବୀର କଠିନ ସ�ରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
        A- ବା�ମ�ଳ      B- ଜୀବମ�ଳ
        C- ବାରମ�ଳ      D- ଅଶ�ମ�ଳ

  ୨- ବା�ମ�ଳେର ଆରଗ� ର ପରିମାଣ େକେତ ?
         A- ୭୮ %         B- ୨୧ %
         C- ୦.୯୪ %      D- ୦.୦୩ %

  ୩- ବା�ମ�ଳର େକଉଁ ସ�ରକୁ ବାହ�ଜଗତ କୁହାଯାଏ ?
         A- ଓେଜାନସି�ଅର      B- ଏେକ� ାସି�ଅର
         C- ��ାେଟାସି�ଅର       D- େମେସାସି�ଅର

  ୪- ��ାେଟାସି�ଅର ଉପରକୁ ଥ�ବା ସ�ରଟରି ନାମ କଣ ?
        A- େମେସାସି�ଅର      B- ଆେୟାନସି�ଅର
        C- ଟ�େପାସି�ଅର        D- ଥେମ�ାସି�ଅର

  ୫- ମୂୁ�ିକା ପରିେବଶର େକଉଁ ମ�ଳେର ରହଥିାଏ ?
         A- ବାରିମ�ଳ      B- େଜୖବମ�ଳ
         C- ଅଶ�ମ�ଳ       D- ଉପେରାକ� ସମସ�

  ୬- ରିଚର େସ�ଲର ସୀମା େକେତ ?
         A- ୦ ର�  ୫      B- ୦ ର�  ୧୦
         C- ୦ ର�  ୯      D- ୦ ର�  ୨୦

  ୭- ସମୁଦ� େର ତାପମାତ� ାର ଦ�� ତ ବୂୁ�ି ଜନତି ପରିସି�ତିର�  ସୂୁଷ�
       ଝଡ଼କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
         A- ବନ�ା       B- ବାତ�ା
         C- ସୁନାମି      D- ଭ� ମିକ�

  ୮- ସୁନାମୀ େକଉଁ େଦଶର ଭାଷା ?
         A- ଚ�ି          B- ଇେ�ାେନସିଆ
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         C- ଜାପା�      D- ଶ�ୀଲ�ା

  ୯- େକଉଁ ସ�ର େଯାଗଁୁ େବତାର ତର� ପ�ସାରଣ ସ�ବ
       େହାଇଥାଏ ?
         A- ଆେୟାନସି�ଅର      B- ଟ�େଟାସି�ଅର
         C- ��ାେଟାସି�ଅର         D- ଏେକ� ାସି�ଅର

  ୧୦- ବଶି� ଜଳପରିଷଦ େକେବ ଗଠିତ େହାଇଥ�ଲା ?
           A- ୧୯୬୬      B- ୧୯୯୬
           C- ୨୦୦୧      D- ୨୦୦୫

  ୧୧- ଜଳ ପ�ଦୂଷଣ ପ�ତିେରାଧ ଓ ନୟିନ�ଣ ଆଇନ େକେବ ପ�ଚଳନ
         କରାଗଲା ?
           A- ୧୯୬୬      B- ୧୯୭୬
           C- ୧୯୭୪      D- ୧୯୮୧

  ୧୨- ବା�ମ�ଳର ସବ�ନମି� ସ�ରଟରି ନାମ କଣ ?
            A- େମେସାସି�ଅର      B- ��ାେଟାସି�ଅର
            C- ଥେମ�ାସି�ଅର        D- ଟ�େପାସି�ଅର

  ୧୩- ରାଜ� ପ�ଦୂଷଣ ନୟିନ�ଣ େବାଡ� େକେବ ଗଠିତ େହଲା ?
           A- ୧୯୫୧      B- ୧୯୬୨
           C- ୧୯୬୬      D- ୧୯୭୧

  ୧୪- ବଷିବୁେରଖାର େକଉଁ ଭାଗେର ମକରକ� ାନି� ରହଛିି ?
           A- ପୂବ�         B- ପଶି�ମ
           C- ଉ�ର      D- ଦ�ିଣ

  ୧୫- ବପିଦଜନକ ବଜ��ବ�� ପରିଚାଳନା ଆଇନ େକେବ ପ�ଚଳନ
         କରାଗଲା ?
            A- ୧୯୮୬      B- ୧୯୮୯
            C- ୨୦୦୧      D- ୨୦୦୫

  ୧୬- ମକରକ� ାନି� େକଉଁ େଗାଲା��େର ଅବସି�ତ ?
           A- ପୂବ�         B- ପଶି�ମ
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           C- ଉ�ର      D- ଦ�ିଣ

  ୧୭- ପୂୁଥ�ବୀର ବଭି�ନ�  ପ�କାର ଜଳଭାଗକୁ ମାନଚତି�େର େମାଟ
         େକେତାଟ ିର�େର ଦଶ�ାଯାଏ ?
           A- ୧ ଟ ି     B- ୩ ଟି
           C- ୪ ଟ ି     D- ୬ ଟି

  ୧୮- ବା�ମ�ଳର ସବ�ାଧ�କ ତାପମାତ� ା ବଶିିଷ� ସ�ରର ନାମ କଣ ?
            A- ଥେମ�ାସି�ଅର      B- ଓେଜାନସି�ଅର
            C- ଟ�େପାସି�ଅର      D- ଏେକ� ାସି�ଅର

  ୧୯- ପାତନ ପ�ତିେର କଣ ବେିଶାଧନ କରାଯାଏ ?
          A- କଠିନ ଆବଜ�ନା      B- ଦୂଷିତ ଜଳ
          C- ଦୂଷିତ ବା�            D- ଉପେରାକ� ସମସ�

  ୨୦- ଏେରାବକି ପ�ତିେର େକଉଁ ଗ�ା� ବ�ବହାର
          କରାଯାଇଥାଏ ?
            A- ଅମ�ଜାନ            B- ଆେମାନଆି
            C- ଯବ�ାରଜାନ      D- ସଲଫର ଡାଇଅକସାଇ�

  ୨୧- ଏସିଆ ମହାେଦଶର େକଉଁ ଭାଗେର ଭାରତ ଅବସି�ତ ?
           A- ପୂବ�         B- ପଶି�ମ
           C- ଉ�ର      D- ଦ�ିଣ

  ୨୨- ଭାରତର େକଉଁ ପାଶ�� ଜଳଭାଗକୁ ସ�ଶ� କରିନାହ� ?
           A- ପୂବ�         B- ପଶି�ମ
           C- ଉ�ର      D- ଦ�ିଣ

  ୨୩- ଭାରତର ପୂୁବ�େର େକଉଁ ଜଳପଥ ରହଛିି ?
           A- ବେ�ାପସାଗର      B- ଭାରତ ମହାସାଗର
           C- ଆରବ ସାଗର        D- ଭ� ମ� ସାଗର

  ୨୪- େଗ�ାବେର ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚାଉଥ�ବା ର� --- ?
           A- ସବୁଜ      B- ହଳଦଆି
           C- ନୀଳ        D- ବାଦାମି
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  ୨୫- ପୁୂଥ�ବୀକୁ ଦୁଇଭାଗେର ବଭିକ� କର� ଥ�ବା କାଳ�ନକି ବୁୂ�କୁ କଣ 
         କୁହାଯାଏ ?
           A- ମକରକ� ାନି�        B- ବଷିବୁବୁୂ�
           C- ସୁେମର�  ବୁୂ�      D- କକ�ଟକ� ାନି�


