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‘Oxygen Express’ used to meet the shortage of oxygen in the wake 

of spurt in Covid-19 cases  in Punjab and its starting points are 

Bokaro and __________. 

 

ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ’ਪ੍ੰਜਾਬ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ -19 ਕੇਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਤੇਜੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਵਬੰਦ  ਬੋਕਾਰ ੋਅਤ ੇ

__________ ਹਨ। 
 

1. Dharavi 

2. Hazira 

3. Mumbai 

4. Paharganj  

 



A webinar on “Saving the Asian Vulture” was organized as a part 

of Biodiversity week being observed by Science City to mark the 

celebration of International Biodiversity Day and this day is 

celebrated on: 

 

ਸਾਇੰਸ ਵਸਟੀ ਦਆੁਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈ  ਵ ਵਭੰਨਤਾ ਵਦ ਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਮਨਾਉਣ 

ਲਈ ਜੈਵ ਕ ਵ ਵਭੰਨਤਾ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਇਿੱਕ ਵਹਿੱਸ ੇ ਜੋਂ "ਏਸ਼ੀਅਨ  ੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵ ੰਗ" ਵ ਸ਼ ੇ

'ਤੇ ਇਿੱਕ  ੈਵਬਨਾਰ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤ ੇਇਸ ਵਦਨ ਨ ੰ  ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 
 

1. 21 May 

2. 22 may 

3. 24 May 

4. 20 May 



India's first vulture conservation and breeding centre devoted to 

red headed vulture will be set up in  _______. 

 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਗਰਝਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰ _______ ਵ ਚ 

ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾI 
 

1. Punjab 

2. Uttar Pradesh 

3. Madhya Pradesh 

4. Assam  



Which of the following vulture has been classified as  Critically 

Endangered according to the International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)? 

 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯ ਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜਰ ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨੇਚਰ (ਆਈਯ ਸੀਐਨ) ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਵਗਰਝ ਗੰਭੀਰ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਖ਼ਤਰ ੇ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ 

ਵਗਆ ਹ?ੈ 

 

1. White-backed Vulture 

2. Slender-billed Vulture 

3. Long-billed Vulture  

4. All of the above 



Which of the following aircraft will replace the ageing fleet of the 

MiG 21? 

 

ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ ਵਮਗ -21 ਦੇ ਬਿੱਵਗੰਗ ਫਲੀਟ ਨ ੰ  ਬਦਲ 

ਦੇ ੇਗਾ? 

 

1. Mirage 

2. Tejas   

3. Sukhoi 

4. Jaguar  



Consider the following statements 

with reference to MiG: 

1. MiG is a product of Soviet Union 

which entered in to the service 

in 1959. 

2. It is the first supersonic 

fighter aircraft of the Indian Air 

Force. 

 

Find the correct option: 

1. 1 only  

2. 2 only 

3. Both 1and 2 

4. None of the above  

ਵਮਗ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤ ੇਕਥਨ ਤੇ 

ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ: 
1. ਵਮਗ ਸੋ ੀਅਤ ਯ ਨੀਅਨ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਉਤਪ੍ਾਦ ਹੈ ਜੋ 1959 ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ. 

2. ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹ ਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ 
ਪ੍ਵਹਲਾ ਸੁਪ੍ਰਸੋਵਨਕ ਲੜਾਕ  ਜਹਾਜ 

ਹੈ। 
 

ਸਹੀ ਚੋਣ ਲਿੱਭੋ: 

1. 1 ਵਸਰਫ  

2. 2 ਵਸਰਫ  

3. ਦੋ ੇਂ 1 ਅਤ ੇ2 

4. ਉਿੱਪ੍ਰ  ਾਵਲਆਾਂ ਵ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਨਹੀ ਾਂ 



Beginning July 1, 2021, the Punjab government will provide Rs 

_________ per month as social security pension, along with free 

education up to graduation, for all those children orphaned in the 

Covid pandemic, as well as families that have lost their breadwinning 

member. 

 

1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ, ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 
ਮਹੀਨਾ _________ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਤਿੱਕ ਮੁਫਤ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਕੋਵ ਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵ ਿੱਚ ਅਨਾਥ ਬਿੱਵਚਆਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਾ੍ਾਂ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਲਈ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ 
ਸੁਿੱਖਣਾ ਸਦਮਾ ਗੰੁਮ ਵਗਆ ਹੈ। 
 

1. 2000 

2. 1400 

3. 1500  

4. 1200  



Which of the following state launched  Covid Care WhatsApp 

chatbot for self-care during home isolation, information on bed 

availability and vaccine centres etc? 

 

ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇ ਵਕਸ ਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸ ੈ-ਦੇਖਭਾਲ, ਕੋਡ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵਦ ਲਈ ਕੋਵ ਡ ਕੇਅਰ  ਟਸਐਪ੍ 

ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

 

1. MP 

2. Kerala 

3. Punjab 

4. Haryana  



6th UN Road Safety Week celebrated from  17-23 May under 

the theme of: 

 

_____ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ 17-23 ਮਈ ਤਿੱਕ 6  ਾਾਂ ਯ  ਐਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਸਪ੍ਤਾਹ 

ਮਨਾਇਆ ਵਗਆ: 

 

1. Road and life 

2. Saving accidents 

3. Streets for Life  

4. Every life is important 

 

 



Road victim memorial is to be setup under the ‘Remember ME 

plaque’ initiative to provide a permanent memorial to lives lost 

and devastated through road crashes in: 

 

ਸੜਕ ਪ੍ੀੜ੍ਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ‘ਮੇਕ ਪ੍ਲੇਕ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ’ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਵਸਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਗੰੁਮੀਆਾਂ ਅਤ ੇਤਬਾਹ ਹੋਈਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  
ਸਥਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ: 

 

1. Amritsar 

2. Patiala  

3. Jalandhar 

4. Moga  



The Punjab government has given approval of Phase-3 of 

the UEIP worth Rs ______ crore aimed at improving the 

infrastructure across all the 167 urban local bodies. 

 

ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ੇ167 ਸ਼ਵਹਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ______ ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਯ .ਈ.ਆਈ.ਪ੍ੀ. ਦੇ ਫੇਜ -3 ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਦੇ 

ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
 

1. 430 

2. 350 

3. 900 

4. 500  



__________would be developed as an international standard 

tourist destination on the PPP mode at Rs 450 crore. 

 

__________ ਪ੍ੀਪ੍ੀਪ੍ੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ 
ਸਥਾਨ  ਜੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਵ ਚ ਵ ਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. 
 

1. Ranjit Sagar Dam Lake  

2. Sukhna Lake 

3. Harike Lake 

4. Kanjli lake 



Pind Bachao Muhim in Patiala is associated with:  

 

ਪ੍ਵਟਆਲੇ ਵ ਚ ਪੰ੍ਡ ਬਚਾਓ ਮੁਵਹਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ: 

 

1. Environment conservation  

2. Water management  

3. Vaccination against Covid 19 

4. Safety from robbers  

 

 

 



National Dengue Day is celebrated every year on ______May to 

mark the need for preparedness before the transmission season of 

dengue begins in the country.  

 

ਕੌਮੀ ਡੇਂਗ  ਵਦ ਸ ਹਰ ਸਾਲ ______ ਨ ੰ  ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਡੇਂਗ  ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੀਜਨ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਜਰ ਰਤ  ਜੋਂ। 
 

1. 16th  

2. 13th  

3. 15th  

4. 20th  



Consider the following statements 

with reference to dengue fever: 

1. Dengue is atransmitted by several 

species of mosquito within the 

genus Aedes, principally Aedes 

aegypti. 

2. There are four strains from Type I-

IV, of which Type-I is considered 

more severe. 

Find the correct option: 

1. 1 only 

2. 2 only 

3. Both 1 and 2 

4. None of the above  

ਡੇਂਗ  ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵ ਿੱਚ ਹਠੇਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ 
ਵਬਆਨਾਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: 
1. ਏਡੀਜ ਜੀਨਸ ਵ ਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 

ਏਡੀਜ ਏਜੀਪ੍ੀਟੀ ਵ ਿੱਚ ਮਿੱਛਰ ਦੀਆਾਂ 
ਕਈ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਡੇਂਗ  ਫੈਵਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 
2. ਵਕਸਮ I-IV ਤੋਂ ਇਿੱਥੇ ਚਾਰ ਤਣਾਅ 

ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਟਾਈਪ੍ -1  ਧੇਰ ੇ

ਗੰਭੀਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

 

ਸਹੀ ਚੋਣ ਲਿੱਭੋ: 

1. ਕੇ ਲ 1 

2. 2 ਵਸਰਫ 

3. ਦੋ ੇਂ 1 ਅਤ ੇ2 

4. ਉਿੱਪ੍ਰ  ਾਵਲਆਾਂ ਵ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਨਹੀ ਾਂ 



According to the ‘Environmental Risk Outlook 2021’ released by 

Verisk Maplecroft, _______  cities in  India has in the list of 

World’s 100 most environmentally riskiest cities. 

 

 ੇਵਰਸ ਮੈਪ੍ਲਕਰਾਫਟ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਗਏ 'ਇਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਵਰਸਕ 

ਆਉਟਲੁਿੱਕ 2021' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ _______ ਵ ਸ਼  ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ 

 ਾਤਾ ਰਣ ਲਈ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਵ ਿੱਚ ਹਨI 

 

1. 43  

2. 45 

3. 39 

4. 25  



Which of the following state ranked first among the 36 States & 

UTs of India based on the progress of implementation of Smart 

City projects? 

 

ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਰਾਜ ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦਸੇ਼ਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਪ੍ਵਹਲੇ 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਹ?ੈ 

 

1. Punjab 

2. Uttarakhand 

3. Uttar Pradesh  

4. Jharkhand  



Which of the following Tiger Reserve has been shortlisted by the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) to be classified as world heritage sites ? 

 

ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਵਰਜਰ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵ ਵਦਅਕ, 

ਵ ਵਗਆਨਕ ਅਤ ੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯ ਨੈਸਕ)ੋ ਦਆੁਰਾ ਵ ਸ਼  ਵ ਰਾਸਤ 

ਸਥਾਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹ?ੈ 

 

1. Panna Tiger Reserve 

2. Satpura Tiger Reserve  

3. Bandipur Tiger Reserve 

4. Anamalai Tiger Reserve 

 




