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How many schools of Punjab  have been converted into smart 

schools till now? 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਕੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕ ੱਚ ਬਦਲ ਚੱੁਕੇ ਹਨ? 

 

1. 15000 

2. 20000 

3. 13000 

4. 12000 



Punjab goverment will develop and conserve Old Jail at 

____________ where the 9th Guru, along with his supporters, was 

imprisoned by Noor Mohammad Khan Mirza for 40 days while he 

was reportedly on his way to meet Emperor Aurangzeb. 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ____________ ਕ ਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ ਦਾ ਕ ਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ 
ਕਜੱਥੇ 9  ੇਂ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਾਂ ਸਮੇਤ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਮਰਜਾ ਨੇ 40 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ 

ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਕ ਉਹ ਕਕਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਸਾਹ ਰੰਗਜਬੇ ਨੰੂ ਕਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਕਰਹਾ 
ਸੀ। 
 

1. Jalalabad 

2. Ludhiana 

3. Bassi Pathana 

4. Gurdaspur  



Punjab announced facelift of Sri Guru Tegh Bahadur Museum, at 

a cost of Rs 2 crore, and is the only museum in Punjab on Sri 

Guru Tegh Bahadur Sahib ji. Where this museum is situated ? 

 

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੁ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੰੂ 

ਫੇਸ-ਕਲਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤ ੇਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਕਹਬ ਜੀ ਦਾ 
ਪੰਜਾਬ ਕ ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕਕੱਥੇ ਸਕਥਤ ਹੈ? 

 

1. Damdama sahib 

2. Harmandir sahib 

3. Anandpur Sahib 

4. Muktsar sahib  



To promote fish farming in Patiala district, 

an action plan of Rs.2.7 crore has been 

approved for the year 2021-22. which of the 

following statements with reference to 

Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana 

(PMMSY) is incorrect? 

 

1. The entire project/unit cost will be 

borne by the Central government (i.e. 

100% central funding). 

2. The Scheme will be implemented 

during a period of 5 years from FY 

2020-21 to FY 2024-25. 

3. Its nodal ministry is Ministry of 

agriculture and farmers 

welfare. 
4. It would address the critical gaps in 

the fisheries sector and realize its 

potential. 

ਪਕਟਆਲਾ ਕਜਲਹੇ  ਕ ੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪਰ ਾਨਗੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਕਸਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ 
(ਪੀ.ਐਮੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ . ਾਈ.) ਦ ੇ ਹ ਾਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠ 

ਕਲਕਖਆਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਕਬਆਨ ਗਲਤ ਹੈ? 

 

1. ਸਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ / ਯੂਕਨਟ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 

(ਭਾ  100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਕ ੰਗ) ਸਕਹਣ ਕਰੇਗੀ. 
2. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕ ੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਕ ੱਤੀ 

ਕ ੱਤੀ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਦ ੇਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 
3. ਇਸਦਾ ਨੋ ਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਕਕਸਾਨ 

ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। 
4. ਇਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਜੁਕ ਪਾੜੇ ਨੰੂ 

ਦਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ 

ਕਰੇਗਾ. 



To curtail the loss of education of students due to closure of 

schools, Punjab Education Minister, Mr. Vijay Inder Singla has 

given the consent to conduct online classes through channel 

named: 

 

ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਕਸੱਕਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਕ ਜੇ ਇੰਦਰ ਕਸੰਗਲਾ ਨੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਾਂ 
ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਹੈ: 

 

1. MH1 

2. Balle Balle  

3. DD1 

4. DD Punjabi 



Halwara airport is under construction in which district of 

Punjab? 

 

ਹਲ ਾਰਾ ਹ ਾਈ ਅੱ ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਕਸ ਕਜਲਹੇ  ਕ ੱਚ ਕਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ? 

 

1.  Patiala 

2. Jalandhar 

3. Amritsar 

4. Ludhiana  



Mayflower 400 recently in news is a: 

 

1. Type of flower 

2. Type of satellite 

3. Unmanned and completely autonomous ship 

4. Ambulance of kerala  

 

ਮਈ ਫਲਾ ਰ 400 ਹਾਲ ਹੀ ਕ ੱਚ ਖਬਰਾਾਂ ਕ ੱਚ ਇੱਕ ਹੈ: 

 

1. ਫੱੁਲ ਦੀ ਕਕਸਮ 

2. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਕਕਸਮ 

3. ਮਨੱੁਖ ਰਕਹਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਖੁਦਮੁਖਕਤਆਰ ਜਹਾਜ 

4. ਕੇਰਲ ਦੀ ਐਾਂਬੂਲੈਂਸ 

 



The Ramgharia Gate was demolished by the Britishers after 

they annexed Punjab. Where it is situated? 

 

ਰਾਮਗੜਹੀਆ ਗੇਟ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜਾਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਟ ਕਦੱਤਾ 
ਸੀ। ਇਹ ਕਕੱਥੇ ਸਕਥਤ ਹੈ? 

 

1. Jalandhar 

2. Ferozpur 

3. Fazilka 

4. Amritsar  



Centre for Research in Rural and Industrial Development 

(CRRID) founder___________died. 

 

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਰਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਾਂ  ਇੰ ਸਟਰੀਅਲ ਕ  ੈਲਪਮੈਂਟ 

(ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ. ੀ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ _______. 

 

1. Rashpal Malhotra 

2. Mahesh singh  

3. Manohar saxena 

4. Amritpal singh 

 



International Labour Day celebrated on : 

 

1. 4 may 

2. 1 may 

3. 6 may 

4. 5 may  



Which of the following report not  published by WEF: 

 

ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਾਂ ਕ ੱਚੋਂ ਕਕਹੜੀ ਕਰਪੋਰਟ WEF ਦਆੁਰਾ ਪਰਕਾਸਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ: 

 

1. Energy Transition Index 

2. Global Competitiveness Report 

3. Global Gender Gap Report 

4. World Intellectual Property Report 

  



SUTRA model seen in news is for :  

 

1. Doubling farmers income 

2. Growth of scientific technologies in country 

3. Charting the trajectory of COVID-19 in the country 

4. Aiding the persons with disability 

 

ਖਬਰਾਾਂ ਕ ੱਚ  ੇਕਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੂਤਰਾ ਮਾ ਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ: 

 

1. ਦੁੱਗਣੇ ਕਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 
2. ਦੇਸ ਕ ੱਚ ਕ ਕਗਆਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦਾ  ਾਧਾ 
3. ਦੇਸ ਕ ਚ ਕੋਕ   -19 ਦੇ ਟਰੈਕਜੈਕਟਰੀ ਨੰੂ ਚਾਰਟ ਕਰਨਾ 
4. ਅਪਾਹਜ ਕ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
 



  

World Press Freedom Day is celebrated on: 

 

ਕ ਸ  ਪਰਸੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਦ ਸ ਇਸ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 

 

1. 5 may 

2. 10 may 

3. 2 may 

4. 3 may  

 




