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On the occasion of International Nurses Day Health Minister Mr. 

Balbir Singh Sidhu said that whole humanity is indebted to the 

medical fraternity. International nurses day celebrated on: 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ. ਬਲਬੀਰ ਦਸੰਘ ਦਸਿੱਧ ੂਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ 
ਸਮ ਿੱਚੀ ਮਨ ਿੱ ਖਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾ ਦਰਣੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ 
ਮਨਾਇਆ ਦਿਆ: 

 

1. 10 may 

2. 12 may 

3. 14 may 

4. 9 may 

 



Pushpa Gujral Science City celebrated National Technology 

Day by organizing a webinar on “Invention and Innovations: 

Flexible Engineering Materials”. National Technology Day  

celebrated on: 

 

ਪ ਸ਼ਪਾ ਿ ਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦਸਟੀ ਨੇ "ਕਨਵਨੈਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕੈਵਜ਼: ਫਲੈਕਸੀਬਲ 
ਇੰਜੀਨੀਅਦਰੰਿ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼" 'ਤੇ ਵੈਦਬਨਾਰ ਿੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆ ਂਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿਵਸ: 
 

1. 11 may 

2. 6 may  

3. 9 may 

4. 15 may 



_______ became the first state in the country to launch a Digi-

Locker facility for farmers.  

 

_______ ਦਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਡਿੀ-ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤ ਿੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੇਸ਼ ਿਾ 
ਪਦਹਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਦਿਆ. 

 

1. Punjab 

2. Haryana  

3. Kerala 

4. Bihar  

 



Punjab CM declares Malerkotla as State's ______ district. 

 

ਪੰਜਾਬ ਿੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੰੂ ਰਾਜ ਿਾ ______ ਦਜ਼ਲਹ ਾ 
ਐਲਾਦਨਆ 

 

1. 24th 

2. 22nd 

3. 23rd 

4. 21st  



Government Medical college, in the name of Nawab Sher 

Mohammed Khan, would soon be set up at a cost of Rs. 500 

crore in: 

 

ਨਵਾਬ ਸੇ਼ਰ ਮ ਹੰਮਿ ਖਾਨ ਿੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ _______ 
ਜਲਿੀ ਹੀ 500 ਕਰੋੜਾਂ ਰ ਪਏ ਿੀ ਲਾਿਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

1. Sangrur 

2. Malerkotla 

3. Jalandhar 

4. Amritsar  



Which of the following is correct about 

malerkotla? 

1. Sher Mohammed Khan, former Nawab 

of Malerkotla, who raised his voice of 

protest against the inhuman act of 

torture and bricking alive of the 

Younger Sahibzadas Baba Zorawar 

Singh Ji (9 years) and Baba Fateh 

Singh Ji (7 years) by the Governor of 

Sirhind Wazir Khan. 

2. Sri Guru Gobind Singh Ji had blessed 

Nawab Sher Mohammed Khan and 

people of Malerkotla that the city will 

live in peace and happiness.  

3. The city is also blessed by the Sufi 

saint Baba Haider Sheikh, whose 

dargah also exists here. 

4. All of the above . 

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਸਹੀ 
ਹੈ? 

1. ਸੇ਼ਰ ਮ ਹੰਮਿ ਖਾਨ, ਮਾਲੇਰਕਟੋਲਾ ਿੇ ਸਾਬਕਾ 
ਨਵਾਬ, ਦਜਸਨੇ ਸਰਦਹੰਿ ਿੇ ਰਾਜਪਾਲ ਿ ਆਰਾ 
ਛੋਟ ੇਸਾਦਹਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਸੰਘ ਜੀ 
(9 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਦਤਹ ਦਸੰਘ ਜੀ (7 

ਸਾਲ) ਿੇ ਅਣਮਨ ਿੱ ਖੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਿੇ ਦਵਰੋਧ 

ਦਵਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ ਲੰਿ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਰ 

ਖਾਨ. 

2. ਸਰੀ ਿ ਰੂ ਿੋਦਬੰਿ ਦਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸੇ਼ਰ 

ਮ ਹੰਮਿ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕਟੋਲਾ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਅਸੀਸ ਦਿਿੱਤੀ ਸੀ ਦਕ ਇਹ ਸ਼ਦਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ 

ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇਿਾ। 
3. ਇਸ ਸ਼ਦਹਰ ਨੰੂ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੈਿਰ ਸੇ਼ਖ ਵੀ 

ਬਖਸ਼ਿਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਿੀ ਿਰਿਾਹ ਵੀ ਇਥ ੇ

ਮੌਜੂਿ ਹੈ। 
4. ਉਿੱਤੇ ਦਿਤੇ ਸਾਰੇ . 



_________ becoming the first state in the country to take a well 

thought out strategic initiative towards addressing the problem of 

vaccine shortage by joining the COVAX facility alliance for global 

sourcing and procurement of Covid vaccines at the best price. 

 

_________ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਦਵਡ ਟੀਦਕਆ ਂਿੀ ਖਰੀਿ ਅਤ ੇਕੌਲੋਇਡ ਟੀਕ ੇ
ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਕਵੌੈਕਸ ਸ ਦਵਧਾ ਿਠਜੋੜ ਦਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕ ੇਟੀਕੇ ਿੀ ਘਾਟ ਿੀ ਸਮਿੱਦਸਆ ਨੰੂ 
ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚੰਿੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਦਹਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੇਸ਼ ਿਾ ਪਦਹਲਾ 
ਸੂਬਾ ਬਣ ਦਿਆ ਹੈ. 

 

1. UP 

2. Punjab 

3. Uttarakhand 

4. Maharashtra  



COVID-19 Vaccines Global Access, abbreviated as COVAX, is a 

worldwide initiative by Gavi, the Vaccine Alliance, the Coalition for 

Epidemic Preparedness Innovations, and the__________ aimed at 

equitable access to COVID-19 vaccines directed. 

 

COVID-19 ਟੀਕੇ ਿਲੋਬਲ ਐਕਸੈਸ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦਵਿੱਚ COVAX, ਿਾਵੀ, ਟੀਕਾ 
ਅਲਾਇੰਸ ,ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਤਆਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਿਿੱਠਜੋੜ,______ ਿ ਆਰਾ ਦਨਰਿੇਸ਼ਤ 
COVID-19 ਟੀਦਕਆ ਂ ਿੀ ਉਦਚਤ ਪਹ ਚੰ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਦਵਸ਼ਵਦਵਆਪੀ 
ਪਦਹਲਕਿਮੀ ਹੈI 

 

1.  IUCN 

2. IMF 

3. WHO 

4. None of the above  



Nok culture seen in news is known for its 

unique_________. 

 

ਖਬਰਾ ਂ ਦਵਿੱਚ ਵੇਦਖਆ ਨੋਕ ਸਦਭਆਚਾਰ ਇਸ ਿੇ ਦਵਲਿੱਖਣ _____ ਲਈ 
ਜਾਦਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹ.ੈ 

 

1. Painting 

2. Terracotta sculptures 

3. Ancient dance  

4. Scriptures  

 



Who has released a report titled “Migration and Development 

Brief, 2020” ? 

 

ਮਾਈਿਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਦਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਰੀਫ, 2020" ਦਸਰਲੇਖ ਨਾਲ ਦਕਸਨੇ ਇਿੱਕ ਦਰਪੋਰਟ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

 

1. World Bank 

2. International migration organization  

3. United nation 

4. World health organization  

 



Which country has received the highest amount of 

remittances in 2020? 

 

ਦਕਸ ਿੇਸ਼ ਨੇ 2020 ਦਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ 

 

1. China 

2. India  

3. Brazil 

4. Bhutan  



Recently, _______ and MasterCard have released a report titled 

‘Connected Commerce: Creating a Roadmap for a Digitally 

Inclusive Bharat’. 
 

ਹਾਲ ਹੀ ਦਵਿੱਚ, _______ ਅਤ ੇਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੇ ‘ਕਨੈਕਦਟਡ ਕਾਮਰਸ: ਦਡਜੀਟਲੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ’ ਦਸਰਲੇਖ ਦਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

1. NITI Aayog 

2. World bank 

3. IMF 

4. United nation  



Who has released a report titled “Nature in a Globalised 
World: Conflict and Conservation”? 

 

“ਿਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਇਨ ਕ ਿਰਤ: ਅਪਵਾਿ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ” ਨਾਮਕ 
ਇਿੱਕ ਦਰਪੋਰਟ ਦਕਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

 

1. International Union for Conservation of Nature(IUCN) 

2. UNFCCC 

3. Ministry of environment 

4. None of the above  

  



The first cyclone of 2021 , Cyclone Tauktae seen in__________. 

 

2021 ਿਾ ਪਦਹਲਾ ਚਿੱਕਰਵਾਤ, ਚਿੱਕਰਵਾਤ ਟੌਕਟਾਏ ______ ਦਵਿੱਚ ਵੇਦਖਆ ਦਿਆI 

 

1. Bay of Bengal 

2. Arabian Sea 

3. Sea of Japan  

4. Carribbean sea  



The 1st BRICS Employment Working Group (EWG) Meeting 

held in _______ in virtual format. 

 

ਪਦਹਲੀ ਦਬਰਕਸ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਡਬਲਯੂਜੀ) ਿੀ ਬਠੈਕ _______ 
ਦਵਿੱਚ ਵਰਚ ਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦਵਿੱਚI 

 

1. India 

2. South Africa 

3. China 

4. Russia  




