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Class:

Time: 30 Min

)Subject: G.K (Urdu

Roll No:

Name:

Question
موجودہ معاملہ؛ قومی  73 -2017شہروں کے سروے
کے نتائج کے مطابق ،سوچھ سرویکشن ،کون سا
شہر ہندوستان کے صاف ترین شہر کی فہرست
) (As on 01/21میں سرفہرست ہے؟

_________________________
No.
Q.2

موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2017دنیا بھر میں
 (As onماہی گیری کا عالمی دن کس دن منایا گیا؟

Q.1

)01/21

نومبر ) 24 (2نومبر ) 8 (3نومبر ) (4ان (1) 21
میں سے کوئی نہیں

میسور ) (2اندور ) (3بھوپال ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں
ویں صدی قبل مسیح میں شمالی ہندوستان کی 6
تمام ریاستوں میں سے کون سی ریاست سب سے
) (As on 01/21زیادہ طاقتور بن کر ابھری؟

Question

No.

Q.4

)(As on 01/21

مورخ ابوالفضل کو قتل کر دیا گیا۔

Q.3

ہیمو ) (2بیرم خان ) (3ادے سنگھ ) (4ویر )(1
سنگھ دیو بنڈیلا

انگا ) (2مگدھ ) (3کاشی ) (4کوسل )(1
سمارٹ منی" ایک اصطلاح ہے جس کے لیے"
) (As on 01/21استعمال کیا جاتا ہے۔

 Q.6اس گورنر جنرل کا نام بتائیں جس نے  1829میں
) (As on 01/21ستی کی رسم کو جرم قرار دیا تھا؟

انٹرنیٹ بینکنگ ) (2کریڈٹ کارڈ )(1) (3
بینک کے ساتھ کیش ) (4عوام کے ساتھ کیش
)(As on 01/21

مراٹھا خاندان کا بانی کون تھا؟

Q.5

لارڈ کیننگ ) (2ولیم بینٹک ) (3لارڈ )(1
ڈلہوزی ) (4لارڈ رپن
Q.8

شاہو ) (2شیواجی ) (3راجارام ) (4بالاجی )(1
وشواناتھ

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016ون ڈے میں تیز ترین
 7000رنز ) 161اننگز میں( بنانے والے
) (As on 01/21ہندوستانی کرکٹر کا نام بتائیں؟

Q.7

ویرات کوہلی ) (2ایم ایس دھونی ) (3سچن )(1
ٹنڈولکر ) (4ان میں سے کوئی نہیں
موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  2017 -2017فیفا انڈر
 17 (As onفٹ بال ورلڈ کپ کس ملک میں منعقد ہوا؟

Q.10

وجئے نگر سلطنت میں اضلاع کو کیا کہا جاتا
) (As on 01/21تھا؟

Q.9

)01/21

ناڈو ) (2خرم ) (3کوٹائن ) (4جن پد )(1

انڈیا ) (2جاپان ) (3کوریا ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں
نیشنل انوائرمنٹ انجینئرنگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ
) (As on 01/21پر واقع ہے۔

Q.12

)on 01/21

ترویندرم ) (2بنگلور ) (3احمد آباد )(1) (4
تھمبا

دہلی ) (2ممبئی ) (3ناگپور ) (4نینی تال )(1
دوسری صدی قبل مسیح میں ووٹی تحریروں کے
بارے میں درج ذیل بیان پر غور کریں؟  .1وہ
مذہبی اداروں کو دیے گئے تحائف کو ریکارڈ
کرتے ہیں  .2وہ ہمیں ایک شخص کے مرنے کے
عمل کے شاندار نتائج کی منتقلی کے بارے میں
بتاتے ہیں اوپر دیئے گئے بیانات میں سے
) (As on 01/21کون سا درست ہے؟
صرف  (2) 1صرف  1 (3) 2اور  2دونوں )(1) (4
نہ  1نہ 2
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(As

انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن پر واقع ہے۔

Q.11

Q.14

ہندوستان نے کس ملک کے ساتھ کالادان ملٹی
ماڈل ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ پر دستخط
) (As on 01/21کیے ہیں؟
بھوٹان ) (2نیپال ) (3مالدیپ ) (4میانمار )(1

Q.13

شاہجہان کے دور حکومت کے فن تعمیر کی دو
مخصوص خصوصیات کون سی تھیں؟  .1سنگ مرمر
کا استعمال  .2کٹے ہوئے محراب  .3سادگی .4
بیم کا استعمال نیچے دیئے گئے کوڈز سے
): (As on 01/21صحیح جواب منتخب کریں

Q.16

آسام ،اروناچل پردیش ،مغربی بنگال ،سکم )(1) (2
آسام ،میزورم ،مغربی بنگال ،بہار ) (3اروناچل
پردیش ،میگھالیہ ،مغربی بنگال ،بہار ) (4اروناچل
پردیش ،سکم ،بہار ،میگھالیہ

اور  1 (2) 2اور  2 (3) 3اور  1 (4) 3اور (1) 1 4
میں نئی دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی 1947
کے اجلاس میں تقسیم کی قرارداد کی حمایت درج
) (As on 01/21ذیل میں سے کس نے کی تھی؟

 Q.18خلیج بنگال میں اشنکٹبندیی طوفانوں کی تعدد
) (As on 01/21کس موسم میں زیادہ ہوتی ہے؟

(As

Q.17

مون سون کے دوران ) (2گرمیوں کے بعد )(1) (3
موسم سرما کے دوران ) (4خزاں کے دوران

گووند بلبھ پنت ) (2سردار ولبھ بھائی )(1
پٹیل ) (3جے بی کرپلانی ) (4ابوالکلام آزاد
موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2017عالمی یوم
دنیا بھر میں کس دن منایا گیا؟ ) (ILDخواندگی

بھوٹان مندرجہ ذیل میں سے کس ہندوستانی
) (As on 01/21ریاست سے گھرا ہوا ہے؟

Q.15

 Q.20رگ وید کے مندرجہ ذیل میں سے کون سا منڈال دس
) (As on 01/21بادشاہوں کی جنگ بیان کرتا ہے؟

Q.19

)on 01/21

دوسرا منڈلا ) (2پانچواں منڈلا ) (3ساتواں منڈلا )(1
) (4نواں منڈلا

ستمبر ) 0 (2ستمبر ) 12 (3ستمبر ) (4ان (1) 8
میں سے کوئی نہیں
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016حال ہی میں لگائے گئے
کیمیکل پلانٹ کا نام بتائیں جو پورے شمال
مشرق میں پہلا پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ ہے اور
 10,000کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا
) (As on 01/21تھا؟

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016امن کے نوبل انعام
Q.22
یافتہ کا نام بتائیں جنہوں نے کتاب "آزاد بچپن
) (As on 01/21کی اور" لکھی؟

Q.21

کیلاش ستیارتھی ) (2کیلاش آئینگر )(1) (3
کبی ستگورو ) (4ان میں سے کوئی نہیں

) (BCPLبرہمپترا کریکر اینڈ پولیمر لمیٹڈ )(1
کی طرف سے نیپتھا کریکر پروجیکٹ (2) ONGC
) (3آئل انڈیا لمیٹڈ کی طرف سے کیٹلیٹک
کریکر ) (4ان میں سے کوئی نہیں
راجیہ سبھا کے ممبران کا انتخاب اس کے مطابق
): (As on 01/21کیا جاتا ہے

 Q.24ہمالیائی پاس شپکی لا مندرجہ ذیل میں سے کس
) (As on 01/21میں واقع ہے؟

مجموعی ووٹ سسٹم ) (2واحد غیر منتقلی ووٹ )(1
سسٹم ) (3واحد منتقلی ووٹ سسٹم ) (4ان میں
سے کوئی نہیں

وادی چندر ) (2وادی ہنزہ ) (3وادی نوبرا )(1) (4
وادی ستلج

ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے دوران کانگریس کے
اجلاس کے حوالے سے درج ذیل بیان پر غور
کریں 1907 .1 :کی تقسیم کے بعد پہلی بار
کانگریس کے دونوں بازو دوبارہ متحد ہوئے۔
برطانوی ہندوستانی حکومت۔ مذکورہ بالا واقعات
 (As onکانگریس کے کس اجلاس میں پیش آئے؟

 Q.26مندرجہ ذیل میں سے کس پانچ سالہ منصوبے میں
ہندوستان میں جی ڈی پی کے حوالے سے حقیقی
ترقی کی کارکردگی )عنصری قیمت پر( مقرر
) (As on 01/21کردہ ہدف سے کم تھی؟

(1) 1911 (2) 1912 (3) 1916 (4) 1920

 Q.28ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ کانفرنس جو تین سال میں ایک بار ہوتی ہے۔

)01/21

)(As on 01/21

نسب نامہ ) (2علمیات ) (3نسلیات )(1) (4
سوشیالوجی

دو سالہ ) (2سالانہ ) (3عشرہ ) (4سہ سالہ )(1

(As on

:نندا دیوی چوٹی اس کا ایک حصہ بناتی ہے
)01/21

آسام ہمالیہ ) (2کماؤن ہمالیہ ) (3نیپال ہمالیہ )(1
) (4پنجاب ہمالیہ
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Q.25

چھٹا پانچ سالہ منصوبہ ) (2ساتواں پانچ )(1
سالہ منصوبہ ) (3آٹھواں پانچ سالہ منصوبہ )(4
نواں پانچ سالہ منصوبہ

)01/21

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
 (As onہے۔ بنی نوع انسان کی نسلوں کی سائنس

Q.23

Q.30

وہ شخص جو دو مرتبہ ہندوستان کے صدر رہ
) (As on 01/21چکے ہیں۔
ڈاکٹر ذاکر حسین ) (2ڈاکٹر ایس رادھا )(1
کرشنن ) (3شری وی وی گری ) (4ڈاکٹر راجندر
پرساد

Q.27

Q.29

جزیرہ نما ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا بیسن
): (As on 01/21ہے
کاویری بیسن ) (2گوداوری طاس ) (3نرمدا )(1
بیسن ) (4کرشنا بیسن

 Q.32موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016مرکزی وزارت داخلہ کے
حالیہ اعلان کے مطابق سی آر پی ایف اور سی آئی
ایس ایف دونوں میں کانسٹیبل سطح کے عہدوں
پر خواتین کو فوری اثر سے کتنے فیصد
) (As on 01/21ریزرویشن دیا جائے گا؟

Q.31

ان میں سے کوئی )(1) 33% (2) 43% (3) 39% (4
نہیں
سلیواجی رسمی طور پر چھتمپتی کے طور پر
) (As on 01/21کہاں تھے؟

 Q.34موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016کس ریاست نے فائنل
میں سوراشٹرا کو اننگز اور  21رنز سے شکست
 (Asدے کر 41ویں بار رنجی ٹرافی کا خطاب جیتا؟
)on 01/21

پونے ) (2کولہاپور ) (3رائے گڑھ ) (4احمد )(1
نگر

جس وقت نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اس وقت
) (As on 01/21مغل بادشاہ تھا۔

ممبئی ) (2دہلی ) (3پنجاب ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں
 Q.36موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016دوردرشن کی مفت ڈی ٹی
ایچ سروس کا کیا نام ہے جو مارچ  2016کے آخر
تک  64سے بڑھ کر  112چینل فراہم کرے گی؟
اینٹینا ) (3ہیتھ وے ) Disgمفت ڈش )(1) 2
کیبل پورٹ ) (4ان میں سے کوئی نہیں
 Q.38ویں ترمیمی ایکٹ  1976کے ذریعے آئین میں42
بنیادی فرائض کا اضافہ درج ذیل سفارشات کے
): (As on 01/21مطابق کیا گیا ہے

آسام ) (2سکم ) (3میگھالیہ ) (4اروناچل )(1
پردیش
بین الاقوامی معیشت کے نقطہ نظر سے ،تیسری
): (As on 01/21دنیا کا مطلب ہے
ترقی یافتہ ممالک ) (2ترقی پذیر ممالک )(1) (3
امریکہ ،برطانیہ وغیرہ کی قیادت میں بلاک۔ )(4
ان میں سے کوئی نہیں

Q.37

سنتھانم کمیٹی ) (2حکومتی کمیٹی )(1) (3
سوارن سنگھ کمیٹی ) (4اندرا گاندھی کمیٹی
Q.40

انڈین نیشنل کانگریس( -Iمندرجہ ذیل لسٹ
پہلا سیشن  A.کانگریس( کا سیشن( -IIلسٹ
تیسرا  C.دوسرا سیشن  .2مدراس  .1 B.الہ آباد
چوتھا سیشن  .4بمبئی  D.سیشن  .3کلکتہ
) (As on 01/21سے ملائیں
)(1) A-4 B-3 C-2 D-1 (2) A-1 B-3 C-2 D-4 (3
A-4 B-2 C-3 D-1 (4) A-1 B-2 C-3 D-4
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Q.35

)(As on 01/21

احمد شاہ ) (2بہادر شاہ ) (3شاہ عالم ثانی )(1) (4
محمد شاہ

ہندوستان میں بڑی الائچی کی سب سے زیادہ
) (As on 01/21پیداوار والی ریاست ہے۔

Q.33

Q.39

