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 Current  Affairs  2021  MCQ  In  Punjabi  Part-5  ਅਤੇ  ਪਿਹਲਾਂ  ਤ�  ਵੈਬਸਾਈਟ  ਤੇ  publish 
 ਕੀਤੇ  ਜਾ  ਚੁੱਕੇ  Current  Affairs  2021  MCQ  In  Punjabi  Part-1  ,  Part-2  ,  Part-3  , 
 Part-4  ਪੰਜਾਬ  ਰਾਜ  ਦੇ  ਵੱਖ  ਵੱਖ  ਿਵਭਾਗਾਂ  ਿਵਚ  ਨੌਕਰੀ  ਲਈ  ਲਏ  ਜਾਣ  ਵਾਲੀ  ਪ�ਤੀਯੋਗੀ 
 ਪ�ੀਿਖਆ  ਦੀ  ਿਤਆਰੀ  ਲਈ  ਬਹਤੁ  ਹੀ  ਲਾਹੇਮੰਦ  ਹੋਣਗੇ।  ਇਹ  ਪ�ਸ਼ਨ  ਿਪਛਲੇ  ਸਾਲਾਂ  ਦੀਆਂ 
 ਪ�ਤੀਯੋਗੀ  ਪ�ੀਿਖਆਵਾਂ  ਦੇ  papers  ਨੰੂ  ਚੰਗੀ  ਤਰ�ਾਂ  ਘੋਖ  ਕੇ  ਿਤਆਰ  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਹਨ.  ਮੈਨੰੂ  ਉਮੀਦ  ਹੈ 
 ਿਕ  ਇਹਨਾਂ  ਪ�ਸ਼ਨਾਂ  ਦੀ  ਿਤਆਰੀ  ਨਾਲ  ਤੁਸੀ ਂ  Current  Affairs  ਿਵਸ਼ੇ  ਦੀ  ਚੰਗੀ  ਿਤਆਰੀ  ਕਰ 
 ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 Help  ਦੇ  Motive  ਨਾਲ  ਇਹ  Notes  ਿਤਆਰ  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਹਨ  ਤਾਂ  ਜੋ  ਪੇਪਰ  ਦੀ  ਿਤਆਰੀ  ਿਵਚ  ਸਭ 
 ਨੰੂ  ਆਸਾਨੀ  ਹੋ  ਸਕੇ.  ਆਪ  ਜੀ  ਨੰੂ  ਬਾਕੀ  ਿਵਿਸ਼ਆਂ  ਦੇ  Notes  ਇਸ  ਵੈਬਸਾਈਟ  ਰਾਹੀ ਂ  Provide 
 ਗਏ ਹਨ. ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ  : 

 ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਨੋਟਸ (Notes For Competition Exams) 

 Current Affairs 2021 MCQ In Punjabi Part-5 

 1. ਜੈਨਗਰ-ਕੁਰਥਾ ਕ�ਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਰੇਲ ਿਲੰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੁਰਥਾ ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ? 

 [ਏ] ਨੇਪਾਲ 
 [ਅ] ਭੂਟਾਨ 
 [ਸੀ] ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 
 [ਡੀ] ਸ਼�ੀਲੰਕਾ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਏ [ਨੇਪਾਲ] 
 ਨੋਟ: 
 ਇਰਕਾਨ  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਨੇ  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  (GoI)  ਦੀ  ਤਰਫ�,  ਜੈਨਗਰ  ਤ�  ਕੁਰਥਾ  (ਨੇਪਾਲ)  ਤੱਕ  ਨਵ�  ਸ਼ੁਰ ੂ
 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸ�ਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
 ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  ਦੀ  ਗ�ਾਂਟ  ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ  ਤਿਹਤ,  ਜੈਨਗਰ  (ਭਾਰਤ)  ਤ�  ਬਾਰਡੀਬਾਸ  (ਨੇਪਾਲ)  ਰੇਲ  ਲਾਈਨ 
 ਪ�ੋਜੈਕਟ  ਦਾ  ਕੰਮ  ਇਰਕਾਨ  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਦਆੁਰਾ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਸੀ।  ਜੈਨਗਰ-ਕੁਰਥਾ  ਸੈਕਸ਼ਨ  ਦਾ 
 ਪਿਹਲਾ  ਪੜਾਅ  8.77  ਿਬਲੀਅਨ  NPR  ਦੀ  ਗ�ਾਂਟ  ਸਹਾਇਤਾ  ਅਧੀਨ  ਬਣਾਏ  ਜਾ  ਰਹੇ 
 ਜੈਨਗਰ-ਿਬਜਲਪੁਰਾ-ਬਾਰਡੀਬਾਸ ਰੇਲ ਿਲੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 
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 2.  ਮੁਸਿਲਮ  ਉਈਗਰ  ਭਾਈਚਾਰੇ  (Uyghur  community)  ਦੇ  ਅਿਧਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  43 
 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? 

 [ਏ] ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ 
 [ਬੀ] ਚੀਨ 
 [ਸੀ] ਉਤੱਰੀ ਕੋਰੀਆ 
 [ਡੀ] ਇਜ਼ਰਾਈਲ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [ਚੀਨ] 

 ਨੋਟ: 
 43  ਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੇ  ਸੰਯੁਕਤ  ਰਾਸ਼ਟਰ  ਿਵੱਚ  ਚੀਨ  ਨੰੂ  ਿਸ਼ਨਿਜਆਂਗ  ਿਵੱਚ  ਮੁਸਿਲਮ  ਉਈਗਰ  ਭਾਈਚਾਰ ੇ  ਦੇ 
 ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। 
 ਸੰਯੁਕਤ  ਰਾਜ,  ਯੂਰਪੀਅਨ  ਦੇਸ਼ਾਂ,  ਏਸ਼ੀਆਈ  ਦੇਸ਼ਾਂ  ਅਤੇ  ਹੋਰਾਂ  ਦਆੁਰਾ  ਹਸਤਾਖਰ  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਘੋਸ਼ਣਾ  ਪੱਤਰ 
 ਿਵੱਚ  ਅਣਮਨੱੁਖੀ  ਿਵਵਹਾਰ,  ਜਬਰੀ  ਨਸਬੰਦੀ,  ਿਜਨਸੀ  ਅਤੇ  ਿਲੰਗ  ਅਧਾਰਤ  ਿਹੰਸਾ  ਅਤੇ  ਬੱਿਚਆਂ  ਨੰੂ 
 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 3.  ਭਾਰਤ  ਿਵੱਚ  ਆਯੋਿਜਤ  ਪਿਹਲੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਅੰਤਰ-ਧਾਰਿਮਕ  ਕਾਨਫਰੰਸ  ਦੀ  ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ  ਿਕਸ  ਸ਼ਿਹਰ  ਨੇ 
 ਕੀਤੀ ਸੀ? 

 [ਏ] ਮੁੰਬਈ 
 [ਅ] ਪੁਣੇ 
 [ਸੀ] ਨਾਗਪੁਰ 
 [ਡੀ] ਵਾਰਾਣਸੀ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਸੀ [ਨਾਗਪੁਰ] 

 ਨੋਟ: 
 ਲੋਕਮਤ  ਮੀਡੀਆ  ਗਰੁੱਪ  ਵੱਲ�   ਨਾਗਪੁਰ  ਿਵੱਚ  ਪਿਹਲੀ  ਵਾਰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਅੰਤਰ-ਧਾਰਿਮਕ  ਸੰਮੇਲਨ  ਦਾ 
 ਆਯੋਜਨ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ।  ਇਹ  ਇਸ  ਦੇ  ਨਾਗਪੁਰ  ਐਡੀਸ਼ਨ  ਦੇ  ਗੋਲਡਨ  ਜੁਬਲੀ  ਸਾਲ  ਦੀ  ਯਾਦ  ਿਵੱਚ 
 ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
 ਇਸ  ਕਾਨਫਰੰਸ  ਦਾ  ਿਵਸ਼ਾ  ਸੀ  "ਭਾਰਤ  ਦੀ  ਿਫਰਕੂ  ਸਦਭਾਵਨਾ  ਅਤੇ  ਭੂਿਮਕਾ  ਲਈ  ਗਲੋਬਲ  ਚਣੌੁਤੀਆਂ।"  ਸ਼�ੀ 
 ਕ�ਦਰੀ  ਸੜਕੀ  ਆਵਾਜਾਈ  ਅਤੇ  ਰਾਜਮਾਰਗ  ਮੰਤਰੀ  ਿਨਿਤਨ  ਗਡਕਰੀ  ਸਮਾਗਮ  ਦੇ  ਮੁੱਖ  ਮਿਹਮਾਨ  ਸਨ। 
 ਸਮਾਗਮ  ਲਈ  ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਧਰਮਾਂ  ਦੇ  ਕਈ  ਅਿਧਆਤਿਮਕ  ਆਗੂਆਂ  ਨੰੂ  ਬੁਲਾਿਰਆਂ  ਵਜ�  ਬੁਲਾਇਆ  ਿਗਆ 
 ਸੀ। 



 4. ਸ਼�ੀਨਗਰ ਤ� ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਿਸੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? 

 [A] IndiGo 
 [B] Go First 
 [C] Air India 
 [D] Vistara 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: [B] Go First 

 ਨੋਟ: 
 ਭਾਰਤ  ਦੀ  ਘੱਟ  ਕੀਮਤ  ਵਾਲੀ  ਏਅਰਲਾਈਨ  ਗੋ  ਫਸਟ  ਸ਼�ੀਨਗਰ  ਤ�  ਸ਼ਾਰਜਾਹ  ਲਈ  ਿਸੱਧੀਆਂ  ਉਡਾਣਾਂ  ਸ਼ੁਰ ੂ
 ਕਰਨ  ਵਾਲੀ  ਪਿਹਲੀ  ਏਅਰਲਾਈਨ  ਬਣ  ਗਈ  ਹੈ।  ਕ�ਦਰੀ  ਗ�ਿਹ  ਮੰਤਰੀ  ਅਿਮਤ  ਸ਼ਾਹ  ਨੇ  ਸ਼�ੀਨਗਰ  ਦੇ  ਸ਼ੇਖ 
 ਉਲ-ਆਲਮ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਹਵਾਈ  ਅੱਡੇ  ਤ�  ਸ਼�ੀਨਗਰ  ਤ�  ਸ਼ਾਰਜਾਹ  ਲਈ  ਪਿਹਲੀ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਉਡਾਣ 
 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 
 ਇਸ  ਨਾਲ  ਭਾਰਤ  ਅਤੇ  ਸੰਯੁਕਤ  ਅਰਬ  ਅਮੀਰਾਤ  ਦਰਿਮਆਨ  ਆਰਿਥਕ  ਸਬੰਧਾਂ  ਨੰੂ  ਵਧਾਉਣ  ਦੀ  ਉਮੀਦ 
 ਹੈ। ਗੋ ਫਸਟ ਸ਼�ੀਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਿਵਚਕਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। 

 5.ਿਕਹੜੇ  ਗਲੋਬਲ  ਬਲਾਕ  ਨੇ  ਸਰਹੱਦ  ਪਾਰ  ਡੇਟਾ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਅਤੇ  ਿਡਜੀਟਲ  ਵਪਾਰ  ਬਾਰੇ  ਸਮਝੌਤਾ  ਕੀਤਾ 
 ਹੈ? 

 [A] G-20 
 [B] G-7 
 [C] ASEAN 
 [D] BRICS 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: B [G-7] 

 ਨੋਟ: 
 ਸੱਤ  ਅਮੀਰ  ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦਾ  ਸਮੂਹ  ਸਰਹੱਦ  ਪਾਰ  ਡੇਟਾ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਅਤੇ  ਿਡਜੀਟਲ  ਵਪਾਰ  ਨੰੂ  ਿਨਯੰਤਿਰਤ  ਕਰਨ 
 ਲਈ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ। 
 ਇਸ  ਸੌਦੇ  ਤ�  ਯੂਰਪੀਅਨ  ਦੇਸ਼ਾਂ  ਿਵੱਚ  ਵਰਤੇ  ਜਾਂਦੇ  ਉਚੱ  ਿਨਯੰਿਤ�ਤ  ਡੇਟਾ  ਸੁਰੱਿਖਆ  ਿਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ  ਸੰਯੁਕਤ 
 ਰਾਜ  ਦੇ  ਵਧੇਰੇ  ਖੱੁਲੇ  ਤਰੀਿਕਆਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਉਮੀਦ  ਹੈ।  ਲੰਡਨ  ਿਵੱਚ  ਹਾਲ  ਹੀ  ਿਵੱਚ  ਹੋਈ  ਮੀਿਟੰਗ 
 ਿਵੱਚ ਜੀ-7 ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। 



 6 .ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਦੇ ਸ�ਕੜੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

 [ਏ] ਅਮਰੀਕਾ 
 [ਬੀ] ਚੀਨ 
 [ਸੀ] ਜਾਪਾਨ 
 [ਡੀ] ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: [ਏ] ਅਮਰੀਕਾ 

 ਨੋਟ: 
 ਸੰਯੁਕਤ  ਰਾਜ  ਿਵੱਚ  ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ  (ਸਾਲਮੋਨੇਲੋਿਸਸ)  ਬੈਕਟੀਰੀਆ  ਦੇ  ਕਾਰਨ  ਸੰਕਰਮਣ  ਦੇ  650  ਤ�  ਵੱਧ 
 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ�ਕੋਪ ਦਿੂਸ਼ਤ ਿਪਆਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। 
 ਹਾਲਾਂਿਕ  ਕੋਈ  ਜਾਨੀ  ਨੁਕਸਾਨ  ਨਹੀ ਂ  ਹੋਇਆ,  100  ਤ�  ਵੱਧ  ਮਰੀਜ਼  ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵੱਚ  ਦਾਖਲ  ਹਨ।  ਹਣੁ 
 ਤੱਕ,  ਲਾਗ  ਇਸ  ਸਾਲ  ਜੁਲਾਈ  ਦੀ  ਸ਼ੁਰਆੂਤ  ਅਤੇ  ਅਗਸਤ  ਦੇ  ਅੰਤ  ਿਵੱਚ  ਮੈਕਸੀਕੋ  ਤ�  ਆਯਾਤ  ਕੀਤੇ  ਗਏ 
 ਪੂਰੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਿਪਆਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

 7 . ਪੋਲ�ਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲ�ਡਜ਼ ਿਵੱਚ ਫੈਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 
 [ਏ] ਅਲੀਸਾ 
 [ਬੀ] ਔਰੋਰ 
 [ਸੀ] ਅਫਰੋ 
 [ਡੀ] ਅਜੀਬ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [ਔਰੋਰ] 

 ਨੋਟ: 
 ਤੂਫਾਨ  "ਔਰੋਰ"  ਉਤੱਰੀ  ਯੂਰਪ  ਦੇ  ਕਈ  ਿਹੱਿਸਆਂ  ਿਵੱਚ  ਫੈਲ  ਿਗਆ,  ਿਜਸ  ਨਾਲ  ਪੋਲ�ਡ  ਿਵੱਚ  ਚਾਰ  ਮੌਤਾਂ 
 ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲ�ਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 
 ਤੇਜ਼  ਹਵਾਵਾਂ  ਅਤੇ  ਦਰਖਤਾਂ  ਦੇ  ਿਡੱਗਣ  ਕਾਰਨ  ਪੂਰੇ  ਉਤੱਰੀ  ਯੂਰਪ  ਿਵੱਚ  ਿਬਜਲੀ  ਿਵੱਚ  ਿਵਘਨ  ਪਾਇਆ 
 ਿਗਆ।  ਕਈ  ਘਰ  ਅਤੇ  ਜਾਇਦਾਦ  ਤਬਾਹ  ਹੋ  ਗਈ।  ਤੂਫਾਨ  ਦੇ  ਪ�ਭਾਵ  ਕਾਰਨ  ਰੇਲਵੇ  ਅਤੇ  ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 
 ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। 



 8 . ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜ�ਸ ਐਸਟੀਮੇਟ (NIE)' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? 

 [ਏ] ਭਾਰਤ 
 [ਬੀ] ਅਮਰੀਕਾ 
 [ਸੀ] ਫਰਾਂਸ 
 [ਡੀ] ਜਰਮਨੀ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [ਅਮਰੀਕਾ] 

 ਨੋਟ: 
 ਸੰਯੁਕਤ  ਰਾਜ  ਨੇ  ਹਾਲ  ਹੀ  ਿਵੱਚ  ਜਲਵਾਯੂ  'ਤੇ  ਪਿਹਲੀ  ਵਾਰ  ਨੈਸ਼ਨਲ  ਇੰਟੈਲੀਜ�ਸ  ਅਨੁਮਾਨ  (NIE)  ਜਾਰੀ 
 ਕੀਤਾ  ਹੈ।  ਿਰਪੋਰਟ  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਭਾਰਤ  ਨੰੂ  10  ਹੋਰ  ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ  'ਿਚੰਤਾ  ਦੇ  ਦੇਸ਼'  ਵਜ�  ਸ਼�ੇਣੀਬੱਧ  ਕੀਤਾ 
 ਿਗਆ ਹੈ। 
 ਸੂਚੀ  ਿਵਚ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਰ  ਦੇਸ਼  ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ,  ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ,  ਹੈਤੀ,  ਹ�ਡੁਰਸ,  ਇਰਾਕ,  ਪਾਿਕਸਤਾਨ, 
 ਿਨਕਾਰਾਗੁਆ,  ਕੋਲੰਬੀਆ,  ਿਮਆਂਮਾਰ  ਅਤੇ  ਉਤੱਰੀ  ਕੋਰੀਆ  ਹਨ।  ਿਰਪੋਰਟ  ਿਵੱਚ  ਿਚੰਤਾ  ਦੇ  ਦੋ  ਖੇਤਰਾਂ, 
 ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 9 . ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਿਫਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (IFFI) 2021 ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ? 

 [ਏ] ਵਾਰਾਣਸੀ 
 [ਬੀ] ਗੋਆ 
 [ਸੀ] ਕੋਚੀਨ 
 [ਡੀ] ਪੁਡੂਚੇਰੀ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [ਗੋਆ] 

 ਨੋਟ: 
 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਿਫਲਮ  ਫੈਸਟੀਵਲ  ਆਫ  ਇੰਡੀਆ  (IFFI)  ਦਾ  52ਵਾਂ  ਐਡੀਸ਼ਨ  20  ਤ�  28  ਨਵੰਬਰ  ਤੱਕ 
 ਗੋਆ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 ਕ�ਦਰੀ  ਸੂਚਨਾ  ਅਤੇ  ਪ�ਸਾਰਣ  ਮੰਤਰੀ  ਅਨੁਰਾਗ  ਠਾਕੁਰ  ਨੇ  ਘੋਸ਼ਣਾ  ਕੀਤੀ  ਿਕ  ਹਾਲੀਵੁੱਡ  ਦੇ  ਿਦੱਗਜ 
 ਕਲਾਕਾਰ  ਮਾਰਿਟਨ  ਸਕੋਰਸੇਸ  ਅਤੇ  ਮਸ਼ਹਰੂ  ਹੰਗਰੀ  ਦੇ  ਿਫਲਮ  ਿਨਰਮਾਤਾ  ਇਸਤੇਵਾਨ  ਸਜ਼ਾਬੋ  ਨੰੂ  ਇਸ 
 ਸਾਲ  ਦੇ  ਿਫਲਮ  ਉਤਸਵ  ਿਵੱਚ  ਸਿਤਆਜੀਤ  ਰੇ  ਲਾਈਫਟਾਈਮ  ਅਚੀਵਮ�ਟ  ਪੁਰਸਕਾਰ  ਨਾਲ  ਸਨਮਾਿਨਤ 
 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। IFFI ਨੇ ਮੁੱਖ OTT players  ਨੰੂ ਵੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 



 10 . ਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 'ਗਲੋਬਲ ਥਰੇਟ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਿਰਪੋਰਟ 2021' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? 

 [ਏ] ਯੂਨੀਸੇਫ 
 [B] WeProtect Global Alliance 
 [ਸੀ] ਰੋਣਾ 
 [ਡੀ] ਿਵਸ਼ਵ ਆਰਿਥਕ ਫੋਰਮ 

 ਸਹੀ ਜਵਾਬ: B [WeProtect Global Alliance] 

 ਨੋਟ: 
 WeProtect  ਗਲੋਬਲ  ਅਲਾਇੰਸ,  ਇੱਕ  ਗਲੋਬਲ  ਅੰਦੋਲਨ  ਨੇ  'ਗਲੋਬਲ  ਥਰੇਟ  ਅਸੈਸਮ�ਟ  ਿਰਪੋਰਟ 
 2021'  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ।  ਿਰਪੋਰਟ  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਕੋਿਵਡ-19  ਨੇ  ਬੱਿਚਆਂ  ਦੇ  ਿਜਨਸੀ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਅਤੇ  ਔਨਲਾਈਨ 
 ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 WeProtect  ਗਲੋਬਲ  ਅਲਾਇੰਸ  200  ਤ�  ਵੱਧ  ਸਰਕਾਰਾਂ,  ਿਨੱਜੀ  ਖੇਤਰ  ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ  ਅਤੇ  ਿਸਵਲ 
 ਸੁਸਾਇਟੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੀ  ਇੱਕ  ਗਲੋਬਲ  ਲਿਹਰ  ਹੈ।  ਇਸਦਾ  ਉਦੇਸ਼  ਬੱਿਚਆਂ  ਦੇ  ਿਜਨਸੀ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਅਤੇ 
 ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 

 11.  ਕ�ਕਣ  ਸ਼ਕਤੀ  2021  ਭਾਰਤ  ਅਤੇ  ਿਕਸ  ਦੇਸ਼  ਿਵਚਕਾਰ  ਪਿਹਲੀ  ਵਾਰ  ਿਤੰਨ-ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦਾ  ਸੰਯੁਕਤ 
 ਅਿਭਆਸ ਹੈ? 

 [ਏ] ਯੂ.ਕੇ 
 [ਬੀ] ਅਮਰੀਕਾ 
 [ਸੀ] ਫਰਾਂਸ 
 [ਡੀ] ਜਾਪਾਨ 
 ਸਹੀ ਜਵਾਬ: [ਏ] ਯੂ.ਕੇ. 

 ਨੋਟ: 
 ਕ�ਕਣ  ਸ਼ਕਤੀ  2021  ਭਾਰਤ  ਅਤੇ  ਯੂਕੇ  ਿਵਚਕਾਰ  ਪਿਹਲੀ  ਵਾਰ  ਿਤੰਨ-ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦਾ  ਸੰਯੁਕਤ  ਅਿਭਆਸ  ਹੈ। 
 ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਹੈ। 
 ਅਿਭਆਸ  ਇੱਕ  ਦਜੂੇ  ਦੇ  ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ  ਨੰੂ  ਸਾਂਝਾ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਦੋਵਾਂ  ਦੇਸ਼ਾਂ  ਿਵਚਕਾਰ  ਸਿਹਯੋਗ  ਨੰੂ  ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 
 ਕਰਨ  ਲਈ  ਇੱਕ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਹੋਵੇਗਾ।  ਅਿਭਆਸ  ਦਾ  ਸਮੁੰਦਰੀ  ਿਹੱਸਾ  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਪੱਛਮੀ  ਤੱਟ  'ਤੇ  ਆਯੋਿਜਤ 
 ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ  ਅਤੇ  ਹਾਰਬਰ  ਪੜਾਅ  ਮੁੰਬਈ  ਿਵੱਚ  ਆਯੋਿਜਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਿਭਆਸ  ਦਾ  ਜ਼ਮੀਨੀ 
 ਪੜਾਅ ਉਤੱਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੌਬਟੀਆ ਿਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। 



 12.  ਭਾਰਤੀ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਬ�ਕ  (ਆਰਬੀਆਈ)  ਨੇ  ਹਾਲ  ਹੀ  ਿਵੱਚ  ਿਕਸ  ਪੇਮ�ਟ  ਬ�ਕ  'ਤੇ  1  ਕਰੋੜ  ਰਪੁਏ  ਦਾ 
 ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? 

 [ਏ] ਏਅਰਟੈ�ਲ ਪੇਮ�ਟ ਬ�ਕ 
 [ਬੀ] ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮ�ਟ ਬ�ਕ 
 [ਸੀ] ਪੇਟੀਐਮ ਭੁਗਤਾਨ ਬ�ਕ 
 [ਡੀ] NSDL ਭੁਗਤਾਨ ਬ�ਕ 

 ਸਹੀ ਜਵਾਬ: ਸੀ [Paytm ਭੁਗਤਾਨ ਬ�ਕ] 

 ਨੋਟ: 
 ਭਾਰਤੀ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਬ�ਕ  (ਆਰਬੀਆਈ)  ਨੇ  ਹਾਲ  ਹੀ  ਿਵੱਚ  ਪੇਟੀਐਮ  ਪੇਮ�ਟ  ਬ�ਕ  'ਤੇ  1  ਕਰੋੜ  ਰਪੁਏ  ਦਾ  ਮੁਦਰਾ 
 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 
 ਇਹ  ਜੁਰਮਾਨਾ  ਅਿਜਹੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਜਮ�ਾਂ  ਕਰਾਉਣ  ਲਈ  ਸੀ  ਜੋ  ਤੱਥਾਂ  ਦੀ  ਸਿਥਤੀ  ਨੰੂ  ਨਹੀ ਂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ।  ਇਹ 
 ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 
 RBI  ਨੇ  ਮਨੀ  ਟ�ਾਂਸਫਰ  ਸਰਿਵਸ  ਸਕੀਮ  (MTSS)  ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੀ  ਪਾਲਣਾ  ਨਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਵੈਸਟਰਨ 
 ਯੂਨੀਅਨ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 27.78 ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 

 13.ਸ�ਡਰਾ ਮੇਸਨ ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਣੁੀ ਗਈ ਹੈ? 

 [ਏ] ਸ�ਟ ਲੂਸੀਆ 
 [ਅ] ਬਾਰਬਾਡੋਸ 
 [ਸੀ] ਸ�ਟ ਲੂਸੀਆ 
 [ਡੀ] ਬਹਾਮਾਸ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [ਬਾਰਬਾਡੋਸ] 

 ਨੋਟ: 
 ਬਾਰਬਾਡੋਸ  ਨੇ  ਿਬ�ਟੇਨ  ਦੀ  ਮਹਾਰਾਣੀ  ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ  ਦੀ  ਥਾਂ  ਲੈਣ  ਲਈ  ਆਪਣੀ  ਪਿਹਲੀ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਸ�ਡਰਾ 
 ਮੇਸਨ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਿੁਣਆ ਹੈ। 
 ਬਾਰਬਾਡੋਸ  ਇੱਕ  ਸਾਬਕਾ  ਿਬ�ਿਟਸ਼  ਕਲੋਨੀ  ਹੈ  ਿਜਸਨੇ  1966  ਿਵੱਚ  ਆਜ਼ਾਦੀ  ਪ�ਾਪਤ  ਕੀਤੀ  ਸੀ  ਪਰ  ਿਬ�ਿਟਸ਼ 
 ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧ  ਬਣਾਏ  ਰੱਖੇ  ਸਨ।  ਦੇਸ਼  ਭਰ  ਤ�  ਪੂਰੀ  ਪ�ਭੂਸੱਤਾ  ਅਤੇ  ਘਰੇਲੂ  ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ  ਦੇ  ਸੱਦੇ  ਆਏ 
 ਹਨ। ਸ�ਡਰਾ ਮੇਸਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਿਨਆਂਕਾਰ ਸੀ ਜੋ 2018 ਤ� ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਰਹੀ ਹੈ। 



 14.  2021  ਗਲੋਬਲ  ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ  ਿਰਪੋਰਟ  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਕੁੱਲ  ਕਾਰਕ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ 
 (TFP) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? 

 [ਏ] 0.50% 
 [ਬੀ] 1.36% 
 [ਸੀ] 2.50% 
 [ਡੀ] 4.00 % 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [1.36%] 

 ਨੋਟ: 
 2021  ਗਲੋਬਲ  ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ  ਿਰਪੋਰਟ  (GAP  ਿਰਪੋਰਟ)  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਕੁੱਲ  ਕਾਰਕ 
 ਉਤਪਾਦਕਤਾ (TFP) ਸਾਲਾਨਾ 1.36 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 
 ਇਹ  ਗਲੋਬਲ  ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ  ਸੂਚਕਾਂਕ  ਤ�  ਹੇਠਾਂ  ਹੈ,  ਿਜਸਦਾ  ਸਾਲਾਨਾ  ਟੀਚਾ  2050  ਿਵੱਚ 
 ਭੋਜਨ  ਅਤੇ  ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ  ਲਈ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ  ਲੋੜਾਂ  ਨੰੂ  ਸਥਾਈ  ਤੌਰ  'ਤੇ  ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  1.73 
 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ  ਿਵਕਾਸ  ਦਰ  ਹੈ।  ਮਸ਼ੀਨਰੀ  ਨੰੂ  ਫਸਲਾਂ  ਅਤੇ  ਜਲ-ਪਾਲਣ  ਉਤਪਾਦਾਂ  ਵਰਗੇ  ਆਉਟਪੁੱਟ  ਿਵੱਚ 
 ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 15.  ਕ�ਦਰੀ  ਬਜਟ  2021-22  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ  ਭਾਰਤ  ਦੀ  ਕੁੱਲ  ਜਨਤਕ  ਿਸਹਤ  ਖੇਤਰ  ਦੀ  ਵੰਡ  (ਜੀਡੀਪੀ 
 ਦਾ%) ਕੀ ਹੈ? 

 [ਏ] 1.2 
 [ਬੀ] 1.85 
 [ਸੀ] 2.0 
 [ਡੀ] 3.0 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਏ [1.2] 

 ਨੋਟ: 
 ਕ�ਦਰੀ  ਬਜਟ  2021-22  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਕੁੱਲ  ਜਨਤਕ  ਿਸਹਤ  ਖੇਤਰ  ਦੀ  ਵੰਡ  ਕੁੱਲ  ਘਰੇਲੂ  ਉਤਪਾਦ 
 (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 1.2 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 
 ਭਾਰਤ  ਿਵੱਚ  ਿਫੱਕੀ  ਅਤੇ  ਕੇਪੀਐਮਜੀ  ਨੇ  ‘ਕੋਿਵਡ-19  ਇੰਿਡਊਸਡ  ਹੈਲਥਕੇਅਰ  ਟ�ਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ  ਇਨ 
 ਇੰਡੀਆ’  ਿਸਰਲੇਖ  ਵਾਲੀ  ਇੱਕ  ਿਰਪੋਰਟ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ।  ਿਰਪੋਰਟ  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਭਾਰਤ  ਨੰੂ  ਿਸਹਤ  ਸੰਭਾਲ 
 ਪਿਰਵਰਤਨ  ਨੰੂ  ਸਮਰਥਨ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਜਨਤਕ  ਿਸਹਤ  ਖਰਿਚਆਂ  ਨੰੂ  ਜੀਡੀਪੀ  ਦੇ  2.5  -  3.5  ਪ�ਤੀਸ਼ਤ  ਤੱਕ 
 ਵਧਾਉਣ  ਦੀ  ਜ਼ਰਰੂਤ  ਹੈ।  ਿਰਪੋਰਟ  ਿਵੱਚ  ਿਜ਼ਲ� ਾ  ਪੱਧਰੀ  ਹੈਲਥ  ਿਸਸਟਮ  ਇੰਡੈਕਸ  ਸਥਾਪਤ  ਕਰਨ  ਦਾ  ਵੀ 
 ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 



 16  .ਿਕਹੜੇ  ਦੇਸ਼  ਨੇ  ਖੇਤੀ  ਨੰੂ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਭਾਰਤ  ਤ�  ਗੈਰ-ਹਾਨੀਕਾਰਕ  ਨੈਨੋ  ਨਾਈਟ�ੋਜਨ  ਤਰਲ 
 ਖਾਦ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ? 
 [ਏ] ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 
 [ਬੀ] ਸ਼�ੀਲੰਕਾ 
 [ਸੀ] ਨੇਪਾਲ 
 [ਡੀ] ਭੂਟਾਨ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [ਸ਼�ੀਲੰਕਾ] 

 ਨੋਟ: 
 ਸ਼�ੀਲੰਕਾ  ਨੰੂ  ਭਾਰਤ  ਤ�  3.1  ਿਮਲੀਅਨ  ਲੀਟਰ  ਉਚੱ  ਗੁਣਵੱਤਾ  ਵਾਲੀ  ਗੈਰ-ਹਾਨੀਕਾਰਕ  ਨੈਨੋ  ਨਾਈਟ�ੋਜਨ 
 ਤਰਲ ਖਾਦ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੇਪ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 
 ਇਸ  ਨਾਲ  ਸ�ੀਲੰਕਾ  ਨੰੂ  ਮੱਕੀ  ਅਤੇ  ਝੋਨੇ  ਦੀ  ਕਾਸ਼ਤ  ਿਵੱਚ  ਮਦਦ  ਿਮਲੇਗੀ।  ਦੇਸ਼  ਦੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ 
 ਨੇ  ਸ਼�ੀਲੰਕਾ  ਦੀ  ਖੇਤੀ  ਨੰੂ  100%  ਜੈਿਵਕ  ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼  'ਤੇ  ਪੂਰਨ  ਪਾਬੰਦੀ  ਲਗਾਉਣ  ਦਾ 
 ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ  ਸੀ।  ਰਸਾਇਣਕ  ਖਾਦਾਂ  ਦੀ  ਦਰਾਮਦ  ਬੰਦ  ਕਰਨ  ਦੇ  ਇਸ  ਫੈਸਲੇ  ਕਾਰਨ  ਿਕਸਾਨਾਂ  ਿਵੱਚ  ਕਈ 
 ਿਵਰੋਧ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 

 17  .  ਿਕਹੜਾ  ਭਾਰਤੀ  ਰਾਜ  ਉਚੱ-ਉਪਜ  ਪ�ਦਾਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਾਲਾਨਾ  ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ  ਗੰਨਾ  ਮੁਕਾਬਲਾ 
 ਕਰਵਾਉਦਂਾ ਹੈ? 

 [ਏ] ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 
 [ਬੀ] ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼ 
 [ਸੀ] ਿਬਹਾਰ 
 [ਡੀ] ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇਸ਼ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: ਬੀ [ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼] 
 ਨੋਟ: 
 ਹਰ  ਸਾਲ,  ਉਤੱਰ  ਪ�ਦੇਸ਼  ਰਾਜ  ਿਕਸਾਨਾਂ  ਨੰੂ  ਪ�ਤੀ  ਹੈਕਟੇਅਰ  ਉਚੱ  ਉਪਜ  ਲਈ  ਇਨਾਮ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਰਾਜ 
 ਪੱਧਰੀ ਗੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਇਸ  ਸਾਲ,  ਪੱਛਮੀ  ਉਤੱਰ  ਪ�ਦੇਸ਼  ਦੇ  ਇੱਕ  ਿਕਸਾਨ  ਨੇ  2,635  ਕੁਇੰਟਲ  ਪ�ਤੀ  ਹੈਕਟੇਅਰ  ਗੰਨੇ  ਦੀ  ਪੈਦਾਵਾਰ 
 ਦੇ  ਨਾਲ  ਰਾਜ  ਗੰਨਾ  ਮੁਕਾਬਲਾ  ਿਜੱਿਤਆ  ਹੈ।  ਇਹ  ਪੁਰਸਕਾਰ  ਚਾਰ  ਸ਼�ੇਣੀਆਂ  ਿਵੱਚ  ਿਦੱਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ:  ਰੈਟਨੂ, 
 ਅਗੇਤੀ ਪਲਾਂਟ, ਜਨਰਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਿਸੰਚਾਈ। 



 18.  2021  ਲਈ  ਿਸਖਰ  ਯੂਰਪੀ  ਸੰਘ  ਮਨੱੁਖੀ  ਅਿਧਕਾਰ  ਪੁਰਸਕਾਰ-  ਸਖਾਰੋਵ  ਪੁਰਸਕਾਰ  ਿਕਸ  ਨੰੂ  ਿਦੱਤਾ 
 ਿਗਆ ਹੈ? 

 [ਏ] ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਿਤਨ 
 [ਬੀ] ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ 
 [ਸੀ] ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ 
 [ਡੀ] ਨਿਰੰਦਰ ਮੋਦੀ 

 ਸਹੀ ਜਵਾਬ: ਬੀ [ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ] 

 ਨੋਟ: 
 ਜੇਲ�   ਿਵੱਚ  ਬੰਦ  ਰਸੂੀ  ਿਵਰੋਧੀ  ਿਧਰ  ਦੇ  ਨੇਤਾ  ਅਲੈਕਸੀ  ਨਾਵਲਨੀ  ਨੰੂ  ਯੂਰਪੀਅਨ  ਯੂਨੀਅਨ  ਦੇ  ਚੋਟੀ  ਦੇ  ਮਨੱੁਖੀ 
 ਅਿਧਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ- ਸਖਾਰੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 ਯੂਰਪੀਅਨ  ਸੰਸਦ  ਨੇ  45  ਸਾਲਾ  ਕਾਰਕੁਨ  ਦੀ  ਬੇਅੰਤ  ਿਨੱਜੀ  ਬਹਾਦਰੀ  ਦੀ  ਸ਼ਲਾਘਾ  ਕੀਤੀ।  ਉਸ  ਨੰੂ  ਿਪਛਲੇ 
 ਸਾਲ  ਨਰਵ  ਏਜੰਟ  ਨਾਲ  ਜ਼ਿਹਰ  ਿਦੱਤਾ  ਿਗਆ  ਸੀ  ਅਤੇ  ਿਗ�ਫਤਾਰ  ਕਰ  ਕੇ  ਜੇਲ�   ਭੇਜ  ਿਦੱਤਾ  ਿਗਆ  ਸੀ। 
 ਉਸਨੇ ਰਸੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਿਹੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। 

 19. ਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2021 ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? 
 [ਏ] WEF 
 [ਬੀ] UNEP 
 [ਸੀ] FAO 
 [ਡੀ] ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 

 ਸਹੀ ਜਵਾਬ: ਬੀ [UNEP] 

 ਨੋਟ: 
 ਸੰਯੁਕਤ  ਰਾਸ਼ਟਰ  ਵਾਤਾਵਰਣ  ਪ�ੋਗਰਾਮ  (UNEP)  ਨੇ  ਪ�ਮੁੱਖ  ਖੋਜ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ  2021  ਉਤਪਾਦਨ 
 ਅੰਤਰ ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 
 ਿਰਪੋਰਟ  ਕੋਲੇ,  ਤੇਲ  ਅਤੇ  ਗੈਸ  ਦੇ  ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ  ਯੋਜਨਾਬੱਧ  ਉਤਪਾਦਨ  ਅਤੇ  ਪੈਿਰਸ  ਸਮਝੌਤੇ  ਦੀਆਂ  ਸੀਮਾਵਾਂ 
 ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਇਕਸਾਰ  ਿਵਸ਼ਵ  ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ  ਪੱਧਰਾਂ  ਿਵਚਕਾਰ  ਪਾੜੇ  ਨੰੂ  ਮਾਪਦੀ  ਹੈ।  ਨਵੀ ਂ
 ਿਰਪੋਰਟ  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ,  ਸਰਕਾਰਾਂ  2030  ਿਵੱਚ  ਆਲਮੀ  ਤਪਸ਼  ਨੰੂ  1.5  ਿਡਗਰੀ  ਸੈਲਸੀਅਸ  ਤੱਕ  ਸੀਮਤ 
 ਕਰਨ  ਲਈ  ਿਨਰੰਤਰ  ਪੱਧਰ  ਨਾਲ�   ਜੈਿਵਕ  ਇੰਧਨ  ਦੀ  ਮਾਤਰਾ  ਦੁੱਗਣੀ  ਤ�  ਵੱਧ  ਪੈਦਾ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਯੋਜਨਾ  ਬਣਾ 
 ਰਹੀ ਹੈ। 



 20. ਮਾਊਟਂ ਅਸੋ, ਜੋ ਿਕ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਫਿਟਆ, ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ? 
 [ਏ] ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 
 [ਬੀ] ਿਫਲੀਪੀਨਜ਼ 
 [ਸੀ] ਜਾਪਾਨ 
 [ਡੀ] ਮਲੇਸ਼ੀਆ 

 ਸਹੀ ਉਤੱਰ: C [ਜਾਪਾਨ] 

 ਨੋਟ: 
 ਮਾਊਟਂ  ਐਸੋ  ਜਾਪਾਨ  ਦਾ  ਸਭ  ਤ�  ਵੱਡਾ  ਸਰਗਰਮ  ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ  ਹੈ,  ਅਤੇ  ਦਨੁੀਆ  ਦੇ  ਸਭ  ਤ�  ਵੱਡੇ 
 ਜਵਾਲਾਮੁਖੀਆਂ  ਿਵੱਚ�  ਇੱਕ  ਹੈ।  ਇਹ  ਿਕਊਸ਼ੂ  ਟਾਪੂ  ਿਵੱਚ  ਸਿਥਤ  ਹੈ,  ਅਤੇ  ਇਸਦੀ  ਿਸਖਰ  ਸਮੁੰਦਰ  ਤਲ  ਤ� 
 1,592 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ। 
 ਜਾਪਾਨ  ਦਾ  ਮਾਊਟਂ  ਐਸੋ  ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ  ਹਾਲ  ਹੀ  ਿਵੱਚ  ਫਿਟਆ,  ਿਜਸ  ਨਾਲ  ਅਸਮਾਨ  ਿਵੱਚ  3,500  ਮੀਟਰ 
 ਤ�  ਵੱਧ  ਗਰਮ  ਗੈਸ  ਅਤੇ  ਸੁਆਹ  ਦਾ  ਇੱਕ  ਵੱਡਾ  ਕਾਲਮ  ਫੈਲ  ਿਗਆ।  ਜਾਪਾਨ  ਦੀ  ਮੌਸਮ  ਿਵਿਗਆਨ  ਏਜੰਸੀ 
 ਨੇ  5  ਦੇ  ਪੈਮਾਨੇ  'ਤੇ  ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ  ਲਈ  ਅਲਰਟ  ਦਾ  ਪੱਧਰ  3  ਦੇ  ਪੱਧਰ  ਤੱਕ  ਵਧਾ  ਿਦੱਤਾ  ਹੈ,  ਅਤੇ  ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ 
 ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। 


