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In which district of Punjab , all the judges reached the Judicial Court 

on their bicycles from the Sessions House in the form of a bicycle 

rally, giving a message to the people of the city to prevent any further 

spread of Covid among the masses? 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਕ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਚ, ਸਾਰ ੇਜੱਜ ਇਿ ਸਾਈਿਲ੍ ਰੈਲ੍ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਈਿਲ੍ 

'ਤੇ ਜੁਡੀਸੀਅਲ੍ ਿੋਰਟ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਕਜਸ ਨਾਲ੍ ਸਕਹਰ ਦੇ ਲੋ੍ਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ ਕਦੱਤਾ ਕਿਆ ਕਿ ਲੋ੍ਿਾਾਂ 
ਕਿਚ ਿੋਕਿਡ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿ?ੇ 

 

1. Shaheed Bhagat Singh Nagar  

2. Amritsar 

3. Ludhiana 

4. Jalandhar  

 ANSWER : 1 



World No Tobacco Day is observed around the world every year 

on May: 

 

ਕਿਸਿ ਤੰਬਾਿੂ ਕਦਿਸ ਹਰ ਸਾਲ੍ _____ ਮਈ ਨੰੂ ਕਿਸਿ ਭਰ ਕਿਚੱ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹੈ:  

1.  31st   

2. 30th 

3. 25th 

4. 24th 

 

ANSWER : 1 



How many districts in the state 

have been declared as Tobacco 

Smoke Free? 

 

ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਨੇੰ ਕ਼ਿਕਲ੍ਹਆਾਂ ਨੰੂ ਤੰਬਾਿੂਨੋਸੀ ਮੁਿਤ 

ਘੋਕਸਤ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? 

 

1. 21 

2. 17 

3. 22  

4. 19 

ANSWER : 3 

• On the occasion, health 

minister Punjab  urged all 

the citizens of the Punjab 

not to use or spit tobacco 

in public places as it is 

prohibited under section 

268, 269 & 278 of Indian 

Penal code, 1860. 

• Mr. Sidhu said that the 

health department of 

Punjab has taken up 

tobacco control as a 

flagship program.  



The _____________ therapy was administered to Covid positive patient 

where Casirivimab and Imdevimab are monoclonal antibodies that 

specifically block the spike protein of SARS-CoV-2, thereby preventing 

the coronavirus attachment and entry into human cells. 

 

_____________ ਥੈਰੇਪੀ ਿੋਕਿਡ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਕਦੱਤੀ ਿਈ ਸੀ ਕਜਥੇ 

ਿੈਸੀਰੀਿੀਮੈਬ ਅਤੇ ਇਮਡੇਿੀਮੈਬ ਮੋਨੋਿਲੌ੍ਨਲ੍ ਐਾਂਟੀਬਾਡੀ਼ਿ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਸ-

ਸੀਓਿੀ -2 ਦੇ ਸਪਾਈਿ ਪਰੋਟੀਨ ਨੰੂ ਰੋਿਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ੍ ਿੋਰਨੋਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲ੍ਿਾਿ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸੱੈਲ੍ਾਾਂ ਕਿੱਚ ਦਾਖਲੇ੍ ਨੰੂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

 

1. Antigene 

2. Antibody cocktail  

3. Elisa 

4. None of the above  
ANSWER : 2 



International Menstrual Hygiene Day 

celebrated every year on May: 

 

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਾਹਿਾਰੀ ਹਾਈਜੀਨ ਕਦਿਸ ਹਰ 

ਸਾਲ੍ ਮਈ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ : 
 

1. 23 

2. 25 

3. 27 

4. 28 

ANSWER : 4 



Which of the following scheme of 

Punjab government aimed at 

providing free of cost sanitary pads 

to needy women/girls of the state? 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਹੇਠ ਕਲ੍ਖੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ 
ਦਾ ਉਦੇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦ /ਰਤਾਾਂ / 

ਲ੍ੜਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ 
ਹੈ? 

 

1. Mai  bhago yojana 

2. UDAAN 

3. Sukhi bhainji 

4. Ghar ghar karobar yojana  

 

ANSWER : 2 



Punjab is among few states wherein, Biodiversity Management 

Committees have been constituted at each _________ u/s 22 of 

the Biological Diversity Act, 2002 for conservation & sustainable 

utilization of biological resources.  

 

ਪੰਜਾਬ ਉਨਹਾਾਂ ਿੁਝ ਰਾਜਾਾਂ ਕਿਚੋਂ ਇਿ ਹੈ ਕਜਥੇ ਜੈਕਿਿ ਕਿਕਭੰਨਤਾ ਐਿਟ, 2002 ਦੇ ਹਰਿੇ 

_________ u 22 ਦੀ ਜੈਕਿਿ ਕਿਕਭੰਨਤਾ ਪਰਬੰਧਨ ਿਮੇਟੀਆਾਂ ਦਾ ਿਠਨ ਜੈਕਿਿ ਸਰੋਤਾਾਂ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ੍ ਅਤ ੇਕਟਿਾ. ਿਰਤੋਂ ਲ੍ਈ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ। 
 

1. Local body level  

2. State  

3. Private companies 

4. None of the above 

 
ANSWER : 1 



Consider the following statements 

with reference to  Convention on 

Biological Diversity(CBD) and which 

of the following is incorrect ? 

1. The Convention was signed at 

the 1992 Rio Earth Summit. 

2.  It is a legally binding treaty 

dedicated to promoting 

sustainable development. 

3. All countries which are part of 

convention  have ratified it. 

4. None of the above. 

ANSWER : 3 

ਿਨਿੈਨਸਨ ਆਨ ਜੀਿ-ਕਿਕਭੰਨਤਾ 
(ਸੀਬੀਡੀ) ਦੇ ਹਿਾਲੇ੍ ਨਾਲ੍ ਹਠੇਾਾਂ ਕਦੱਤ ੇ

ਕਬਆਨਾਾਂ ਤੇ ਿੌਰ ਿਰ ੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਕਿੱਚੋਂ 
ਕਿਹੜਾ ਿਲ੍ਤ ਹੈ? 

1. ਸੰਮੇਲ੍ਨ 'ਤੇ 1992 ਦੇ ਰੀਓ ਅਰਥ 

ਸੰਮੇਲ੍ਨ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਿਏ ਸਨ. 

2.   ਇਹ ਇਿ ਿਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਡੰਿ 

ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਟਿਾable ਕਿਿਾਸ ਨੰੂ 

ਉਤਸਾਹਤ ਿਰਨ ਲ੍ਈ ਸਮਰਕਪਤ ਹੈ. 

3. ਸਾਰ ੇਦੇਸ ਜੋ ਸੰਮੇਲ੍ਨ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹਨ ਨੇ 

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ. 

4. ਉਪੱਰ ਿਾਕਲ੍ਆਾਂ ਕਿਚੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ. 



‘Beas Mitras’ or ‘Dolphin Mitras’ communities would be  for 

effective restoration  of: 

 

‘ਕਬਆਸ ਕਮੱਤਰ’ ਜਾਾਂ ‘ਡੌਲ੍ਕਫਨ ਕਮਤਰਾਸ’ ਿਕਮਕਨਟੀਆਾਂ_______ ਦੀ ਪ੍ਭਾਿਸਾਲ੍ੀ 
ਬਹਾਲ੍ੀ ਲ੍ਈ ਹੋਣਿੇ: 

 

1. Ganges  River Dolphin 

2. Indus River Dolphin 

3. Irrawady River Dolphin 

4. None of the above 

ANSWER : 1 



Which of the following statement is 

incorrect with reference to biodiversity 

of india? 

1. Sarus Crane is the World’s tallest 

flying bird. 

2. The cause of sudden decline in 

population of Vultures is use of 

diclofenac drug in veterinary 

treatment. 

3. India is the third richest country in 

terms of diversity of turtles and 

out of 24 fresh water turtles, 8 

species are found in Punjab. 

conserve this critically 

endangered species. 

4. None of the above  ANSWER : 4 

ਹੇਠ ਕਲ੍ਕਖਆਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਬਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਜੈਿ ਕਿਕਭੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਚ ਿਲ੍ਤ ਹੈ? 

1. ਸਰਸ ਿਰੇਨ ਕਿਸਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੱੀ ਉਡ 

ਰਹੀ ਪੰਛੀ ਹੈ. 

2. ਕਿਰਝਾਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿੱਚ ਅਚਾਨਿ 

ਕਿਰਾਿਟ ਦਾ ਿਾਰਨ ਿੈਟਰਨਰੀ ਇਲ੍ਾਜ 

ਕਿੱਚ ਕਡਿਲੋ੍ਫੇਨਾਿ ਡਰੱਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੈ. 

3. ਿਛੂੱਆਾਂ ਦੀ ਕਭੰਨਤਾ ਦੇ ਕਲ੍ਹਾ਼ਿ ਨਾਲ੍ ਭਾਰਤ 

ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਤਾ਼ਿ ੇ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛੂੱਆਾਂ ਕਿਚੋਂ 8 ਕਿਸਮਾਾਂ ਪੰਜਾਬ 

ਕਿਚ ਪਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾ਼ੁਿਿ 

ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਿਚ ਪੈਣ ਿਾਲ੍ੀਆਾਂ ਕਿਸਮਾਾਂ 
ਦਾ ਬਚਾਅ ਿਰੋ. 

4. ਉਪੱਰ ਿਾਕਲ੍ਆਾਂ ਕਿਚੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ 



To protect the 15, 000 acre of land from 

erosion by the _______ river in mand area , 

the work of installing 3 stone studs at 

Karmuwala Pattan has been completed at a 

cost of Rs. 70 lakh. 

 

ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ _______ ਨਦੀ ਦਆੁਰਾ 15000 ਹ਼ਿਾਰ 

ਏਿੜ ਰਿਬ ੇਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਿਰਮੂਿਾਲ੍ਾ ਪੱਤਣ ਕਿਖੇ 3 

ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਟੱਡੇ ਲ੍ਿਾਉਣ ਦਾ ਿੰਮ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲ੍ਾਿਤ 

ਨਾਲ੍ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕਿਆ ਹੈ। 70 ਲੱ੍ਖ. 

 

1. Ravi 

2. Beas  

3. Ganga 

4. Satluj  
ANSWER : 2 



The Punjab Government under the 

______________has started de-

watering and de-silting of Ponds 

across the state. 

 

______________ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ 

ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਕਿੱਚ ਛੱਪੜਾਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਿਾਟਕਰਿੰ ਅਤ ੇ

ਡੀ-ਕਸਕਲ੍ਕਟੰਿ ਸੁਰੂ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਹੈ। 
 

1. Pind Bachao 

2. Government responsibility  

3. Smart Village campaign  

4. Flood and villages  ANSWER : 3 



Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh rolled out a new 

initiative, involving youth, to take forward the state’s Mission Fateh 2.0 

as part of the 'Corona Mukt Punjab Abhiyan' ,with directions to form 

groups of _________ Rural Corona Volunteers (RCVs) per village or 

municipal ward as a cadre to fight the pandemic. 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਨੇ 'ਿੋਰਨੋਾ ਮੁਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਹੰਮ' ਦੇ ਕਹੱਸ ੇਿਜੋਂ 
ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਸਨ ਫਤਕਹ 2.0 ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਿਧਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ੍ ਿਰਕਦਆਾਂ, ਇੱਿ ਕਪੰਡ 

ਕਿੱਚ _________ ਰੂਰਲ੍ ਿੋਰੋਨਾ ਿਾਲੰ੍ਟੀਅਰ਼ਿ (ਆਰਸੀਿੀ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸਾਾਂ 
ਨਾਲ੍ ਇੱਿ ਨਿੀ ਾਂ ਪਕਹਲ੍ ਸੁਰੂ ਿੀਤੀ ਹੈI 
 

1. 10 

2. 12 

3. 15 

4. 7  

ANSWER : 4 



Which of the following statement 

is/are correct regarding 

Mucormycosis? 

1. It is a serious but rare fungal 

infection caused by a group of 

molds called mucormycetes, 

which is abundant in the 

environment. 

2. It mainly affects people who 

have health problems or take 

medicines that lower the body’s 

ability to fight germs and 

sickness. 

3. Mucormycosis does not spread 

between people or between 

people and animals. 

4. All of the above. ANSWER : 4 

ਹੇਠ ਕਲ੍ਕਖਆਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਬਆਨ 

ਮੂਿਰਮਾਇਿੋਕਸਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਚ ਸਹੀ / ਸਹੀ 
ਹੈ? 

1. ਇਹ ਇਿ ਿੰਭੀਰ ਪਰ ਦਰੁਲੱ੍ਭ ਫੰਿਲ੍ 

ਸੰਿਰਮਣ ਹੈ ਜੋ ਮੂਿੋਰਮਾਈਸੀਟ ਿਕਹੰਦੇ 

ਹਨ ਮੋਲ੍ਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਆੁਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

2. ਇਹ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਲੋ੍ਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਤ 

ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆਿਾਾਂ 
ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲ੍ੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਿੀਟਾਣੂ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜਨ ਦੀ 
ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ. 

3. ਕਮਿੋਰਮਾਈਿਕੋਸਸ ਲੋ੍ਿਾਾਂ ਕਿਚ ਜਾਾਂ ਲੋ੍ਿਾਾਂ 
ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਾਂ ਕਿਚਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਫੈਲ੍ਦੀ. 

4. ਉਤੇੱ ਕਦਤੇ ਸਾਰੇ. 



India’s largest statue of the 

Reclining Buddha was to have been 

installed in ________ on the 

occasion of Buddha Purnima. 

 

ਭਾਰਤ ਕਿਚ ਦਬੁਾਰਾ ਬੱੁਧ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬੱੁਧ ਪੂਰਨਮਾ ਦੇ ਮੌਿੇ 'ਤੇ 

________ ਕਿਚ ਸਥਾਕਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ. 
 

1. Srilanka 

2. Bodh Gaya  

3. Tibet 

4. Ladakh  
ANSWER : 2 




