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ਇਹ   ਪ�ਸ਼ਨ   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 ਂ  General   Knowledge   ਿਵਸ਼ੇ   ਦੀ   ਚੰਗੀ   ਿਤਆਰੀ   ਕਰ   
ਸਕਦੇ   ਹੋ।   
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Q-1.   ਬਿਚਤ�   ਨਾਟਕ   ਹੇਠ   ਿਲਖੇ   ਿਵੱਚ�   ਿਕਸ   ਗੁਰ ੂ  ਦੀ   ਆਤਮਕਥਾ   ਹੈ?   

  
(a)   ਗੁਰ ੂ  ਹਰਗੋਿਬੰਦ   ਿਸੰਘ   ਜੀ   
(b)   ਗੁਰ ੂ  ਅੰਗਦ   ਦੇਵ   ਜੀ   
(c)   ਗੁਰ ੂ  ਗੋਿਬੰਦ   ਿਸੰਘ   ਜੀ   
(d)   ਗੁਰ ੂ  ਨਾਨਕ   ਦੇਵ   ਜੀ   
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Q-2.   ਤਰਨ   ਤਾਰਨ   ਸ਼ਿਹਰ   ਦੀ   ਸਥਾਪਨਾ   ਿਕਸ   ਵਲ�    ਕੀਤੀ   ਗਈ   ਸੀ?   
  

(a)   ਗੁਰ ੂ  ਅਮਰਦਾਸ   ਜੀ   
(b)   ਗੁਰ ੂ  ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   
(c)   ਗੁਰ ੂ  ਰਾਮਦਾਸ   ਜੀ   
(d)   ਗੁਰ ੂ  ਅੰਗਦ   ਦੇਵ   ਜੀ   
  

Q-3.   ਿਕਹੜੇ   ਗੁਰ ੂ  ਨੰੂ   ਿਹੰਦ   ਦੀ   ਚਾਦਰ   ਿਕਹਾ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ?   
  

(a)   ਗੁਰ ੂ  ਤੇਗ   ਬਹਾਦਰ   ਜੀ   
(b)   ਗੁਰ ੂ  ਨਾਨਕ   ਦੇਵ   ਜੀ   
(c)   ਗੁਰ ੂ  ਹਰਗੋਿਦੰਦ   ਜੀ   
(d)   ਗੁਰ ੂ  ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   
  

Q-4.   ਿਕਸ   ਗੁਰ ੂ  ਨੇ   ਆਿਦ   ਗ�ੰਥ    ਿਲਿਖਆ   ਹੈ?   
  

(a)   ਗੁਰ ੂ  ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ   ਜੀ   
(b)   ਗੁਰ ੂ  ਗੋਿਬੰਦ   ਿਸੰਘ   ਜੀ   
(c)   ਗੁਰ ੂ  ਅੰਗਦ   ਦੇਵ   ਜੀ   
(d)   ਗੁਰ ੂ  ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   
  

Q-5.   ਿਕਸਨੇ   ਭੰਗੀ   ਿਮਸਲ   ਦੀ   ਨੀਹਂ   ਰੱਖੀ   ਸੀ?   
  

(a)   ਜੈ   ਿਸੰਘ  
(b)   ਹਰੀ   ਿਸੰਘ   
(c)   ਫਲੂਾ   ਿਸੰਘ   
(d)   ਕਪੂਰ   ਿਸੰਘ   
  

Q-6.   ਿਜਸ   ਮੇਲੇ   ਿਵੱਚ   ਗਿਧਆਂ   ਦੀ   ਪੂਜਾ   ਕੀਤੀ   ਜਾਂਦੀ   ਹੈ-   
  

(a)   ਕੁਰਾਲੀ   ਦਾ   ਮੇਲਾ   
(b)   ਜਾਗਰਣ   ਦੀ   ਰੋਿਸ਼ਨੀ   
(c)   ਜਰਗ   ਦਾ   ਮੇਲਾ   
(d)   ਛਪਾਰ   ਦਾ   ਮੇਲਾ   
  



Q-7.   ਿਕਹੜਾ   ਨਾਚ   ਿਸਰਫ   ਔਰਤਾਂ   ਵਲ�    ਕੀਤਾ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ?   
  

(a)   ਜੂਲੀ   
(b)   ਝੂਮਰ   
(c)   ਸੰਮੀ   
(d)   ਲੂਡੀ   
  

Q-8.   ਗੁਰ ੂ  ਰਾਮਦਾਸ   ਜੀ   ਦੇ   ਬਚਪਨ   ਦਾ   ਿਕ   ਨਾਮ   ਸੀ?   
  

(a)   ਲਿਹਣਾ   
(b)   ਜੇਠਾ   
(c)   ਹਰੀ   ਦਾਸ   
(d)   ਸੂਰਜ   ਮੱਲ   
  

Q-9.ਿਕਸਨੇ   ਿਕਤਾਬ   “ਿਦੱਲੀ   ਦੀਆਂ   ਗਲੀਆਂ”   ਿਲਖੀ   ਹੈ?   
  

(a)   ਅੰਿਮ�ਤਾ   ਪ�ੀਤਮ   
(b)   ਪੂਰਨ   ਿਸੰਘ   
(c)   ਨਾਨਕ   ਿਸੰਘ   
(d)   ਦਲੀਪ   ਕੌਰ   ਿਟਵਾਣਾ   
  

Q-10.   ਗੋਗਾ   ਨੌਮੀ   ਿਤਉਹਾਰ   ਿਕਸ   ਮਹੀਨੇ   ਿਵੱਚ   ਮਨਾਇਆ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ?   
  

(a)   ਫਾਗੁਨ   
(b)   ਭਾਦਰ�   
(c)   ਚੇਤਰ   
(d)   ਿਵਸ਼ਾਖ   
  

Q-11.   ਹੋਲਾ   ਮੁਹੱਲਾ   ਮੇਲਾ   ਿਕੱਥੇ   ਮਨਾਇਆ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ   ?   
  

(a)   ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ   
(b)   ਅੰਿਮ�ਤਸਰ   
(c)   ਅਨਦਪੁਰ   ਸਾਿਹਬ   
(d)   ਫਿਤਹਗੜ�   ਸਾਿਹਬ   

  



Q-12.   ਬਸੰਤ   ਪੰਚਮੀ   ਦਾ   ਿਤਉਹਾਰ   ਿਕਸ   ਮਹੀਨੇ   ਮਨਾਇਆ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ?   
  

(a)   ਪੋਹ   
(b)   ਚੇਤਰ   
(c)   ਮਾਘ   
(d)   ਫਾਗੁਨ   
  

Q-13.   ਆਧੁਿਨਕ   ਪੰਜਾਬੀ   ਸਾਿਹਤ   ਦੇ   ਬਾਣੀ   ਕੌਣ   ਮੰਨੇ   ਜਾਂਦੇ   ਹਨ?   
  

(a)   ਨਾਨਕ   ਿਸੰਘ   
(b)   ਭਾਈ   ਵੀਰ   ਿਸੰਘ   
(c)   ਪ�ੋਫੈਸਰ   ਮੋਹਨ   ਿਸੰਘ   
(d)   ਅੰਿਮ�ਤਾ   ਪ�ੀਤਮ   
  

Q-14.   ਿਕਸ   ਵਲ�     ਦਰੁਿਗਆਣਾ   ਮੰਦਰ   ਦਾ   ਨੀਹਂ   ਪੱਥਰ   ਰੱਿਖਆ   ਸੀ?   
  

(a)   ਮਦਨ   ਮੋਹਨ   ਮਾਲਵੀਆ   
(b)   ਪੰਡਤ   ਜਵਾਹਰ   ਲਾਲ   ਨਿਹਰ ੂ   
(c)   ਲਾਲਾ   ਲਾਜਪਤ   ਰਾਏ   
(d)   ਗੋਪਾਲ   ਿਕ�ਸ਼ਨ   ਗੋਖਲੇ   
  

Q-15.   ਪੰਜਾਬ   ਦੀ   ਕੱੁਲ   ਸਾਖਰਤਾ   ਦਰ   ਿਕ   ਹੈ?   
  

(a)   69.72%   
(b)   69.69%   
(c)   69.71%   
(d)   76.7%   
  

Q-16.   ਪੰਜਾਬ   ਦਾ   ਿਲੰਗ   ਅਨੁਪਾਤ   ਿਕ   ਹੈ?   
  

(ਏ)   933   
(b)   877   
(c)   893   
(d)   970   
  



Q-17.   ਸਰਪੇਸ਼   ਕੀ   ਹੈ?   
  

(a)   ਹਿਥਆਰਾਂ   ਿਵੱਚ   ਪਾਇਆ   ਿਗਆ   ਇੱਕ   ਗਿਹਣਾ   
(b)   ਸਕਰੀ   ਤੇ   ਪਿਹਿਨਆ   ਿਗਆ   ਇੱਕ   ਗਿਹਣਾ   
(c)   ਦਸਤਾਰ   ਦੇ   ਸਾਹਮਣੇ   ਪਿਹਿਨਆ   ਿਗਆ   ਇੱਕ   ਗਿਹਣਾ   
(d)   ਗਲੇ   ਦੇ   ਦਆੁਲੇ   ਪਿਹਿਨਆ   ਿਗਆ   ਇੱਕ   ਗਿਹਣਾ   
  

Q-18.   ਚਨਾਬ   ਦਾ   ਪੁਰਾਣਾ   ਨਾਮ   ਕੀ   ਹੈ?   
  

(a)   ਵੇਯਸਾ   
(b)   ਰਪੂਸਾ   
(c)   ਿਸੰਧੂ   
(d)   ਅਿਕਸੀਨੀ   
  

Q-19.   ਲਾਹੌਰ   ਿਵਖੇ   1848   ਦੀ   ਿਸੱਖ   ਬਗਾਵਤ   ਦੀ   ਅਗਵਾਈ   ਿਕਸ   ਵਲ�    ਕੀਤੀ   ਗਈ   ਸੀ?   
  

(a)   ਰਣਜੀਤ   ਿਸੰਘ   
(b)   ਛਤਰ   ਿਸੰਘ   ਅਟਾਰੀਵਾਲ   
(c)   ਰਾਣੀ   ਿਜੰਦਨ   
(d)   ਬਦਨ   ਿਸੰਘ   
  

Q-20.   ਿਕਸਨੰੂ   ਲਾਹੌਰ   ਦੀ   ਸੰਧੀ   ਦਆੁਰਾ   ਪੰਜਾਬ   ਰਾਜ   ਦਾ   ਰੀਜ�ਟ   ਬਣਾਇਆ   ਿਗਆ   ਸੀ?   
  

(a)   ਰਣਜੀਤ   ਿਸੰਘ   
(b)   ਛਤਰ   ਿਸੰਘ   ਅਟਾਰੀਵਾਲ   
(c)   ਰਾਣੀ   ਿਜੰਦਾ     
(c)   ਬਦਨ   ਿਸੰਘ   
  

Q-21.   ਿਕਹੜੀ   ਲਿਹਰ   ਨੰੂ   ਨਾਮਧਾਰੀ   ਿਮਸ਼ਨ   ਵਜ�   ਜਾਿਣਆ   ਜਾਂਦਾ   ਹੈ?   
  

(a)   ਕੂਕਾ   ਲਿਹਰ   
(b)   ਿਖਲਫਤ   ਲਿਹਰ   
(c)   ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ   ਲਿਹਰ   
(d)   ਸਤਵਾਰੀ   ਲਿਹਰ   
  



Q-22.   ਕੂਕਾ   ਲਿਹਰ   ਦਾ   ਮੁਖੀ   ਕੌਣ   ਸੀ?   
  

(a)   ਰਾਮ   ਿਸੰਘ   
(b)   ਦਇਆ   ਰਾਮ   
(c)   ਸੋਹਣ   ਿਸੰਘ   
(d)   ਲਾਲਾ   ਹਰਿਦਆਲ   
  

Q-23.   ਪੰਜਾਬੀ   ਸਾਿਹਤ   ਅਕਾਦਮੀ   ਦਾ   ਮੁੱਖ   ਦਫ਼ਤਰ   ਿਕੱਥੇ   ਹੈ?   
  

(a)   ਨਵੀ ਂ  ਿਦੱਲੀ   
(b)   ਪਿਟਆਲਾ   
(c)   ਜਲੰਧਰ   
(d)   ਚੰਡੀਗੜ�  
  

Q-24.   ਗੁਰਆੂਂ   ਿਵੱਚ�   ਿਕਹੜੇ   ਗੁਰ ੂ  ਵਲ�    ਮਸੰਦ   ਪ�ਥਾ   ਸ਼ੁਰ ੂ  ਕੀਤੀ   ਗਈ   ਸੀ?   
  

(a)   ਗੁਰ ੂ  ਰਾਮਦਾਸ   ਜੀ   
(b)   ਗੁਰ ੂ  ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   
(c)   ਗੁਰ ੂ  ਅੰਗਦ   ਦੇਵ   ਜੀ   
(d)   ਗੁਰ ੂ  ਅਮਰਦਾਸ   ਜੀ   
  

Q-25.   ਿਬ�ਿਟਸ਼   ਸ਼ਾਸਨ   ਿਵਚ   ਪੰਜਾਬ   ਨੰੂ   ਕਦ�   ਸ਼ਾਿਮਲ   ਕੀਤਾ   ਿਗਆ   ਸੀ?   
  

(a)   1829   
(b)   1849   
(c)   1839   
(d)   1859   
  
  
  
  


