
۔ رسوجنی نائیڈو یک تاری    خ پیدائش کیا ہے ؟۱

1880مارچ 13:      د1879مارچ 13:    ج 1880فروری 13:    ب 1879فروری 13: الف  Depart ment of Urdu

( 1879فروری 13: الف : صحیح جواب )    University of Mumbai
Paper: Inter Disciplinary: B : Woman's Studies in India after Indepedence

؟2 ۔ رسوجنی نائیڈو یک تاری    خ وفات کیا ہے Code: PAURD 401

1952 مارچ 2:     د1951 مارچ 2:      ج1950 مارچ 2:       ب1949 مارچ 2: الف

( 1949مارچ 2: الف: صحیح جواب ) with reference 
Dr. Abdullah Imteyaz Ahmad

؟3 ۔ رسوجنی نائیڈو کس شہر میں پیدا ہوئیں Head Dept. of Urdu

چننی: حیدرآباد   د: ممبنی    ج: کلکتہ     ب: الف University of Mumbai

( ج۔ حیدرآباد: صحیح جواب )

؟4 ۔ رسوجنی نائیڈو یک وفات کس شہر میں ہوئی

چننی:لکھنو    د: دہیل   ج: حیدرآباد    ب: الف

( ج۔ لکھنو: صحیح جواب )

؟5 ۔ اندرا گاندیھ یک تاری    خ پیدائش کیاہے

1920 نومبر 20:   د1916 نومبر 19:    ج1917 نومبر 19:   ب1917 نومبر 20: الف

( 1917 نومبر 19: صحیح جواب )

؟6 ۔ اندرا گاندیھ یک تاری    خ وفات کیا ہے

1984 ستمبر 31:    د1984 دسمبر 31:    ج1984 نومبر31:   ب1984 اکتوبر31: الف

( 1984 اکتوبر 31: صحیح جواب )

؟7 ۔ انرا گاندیھ کس شہر میں پیدا ہوئی تھیں

مسوری: د   (پریاگ راج)الہ آباد : لکھنو   ج: دہیل   ب: الف

( پریاگ راج)ج۔ الہ آباد : صحیح جواب )

۔ اندرا گاندیھ یک وفات کس شہر میں ہوئی تیھ؟8

لکھنو: دہیل  د: کلکتہ   ج: ممبنی    ب: الف

( ج۔ دہیل: صحیح جواب )

؟9 صف عیل یک شہرت کس وجہ ےس ہے
ٓ

۔ ارونا ا

کت : فن مصوری   د: فن موسیقی   ج: زبان و ادب     ب: الف ہندوستان یک جنگ آزادی میں رسر



( کت: صحیح جواب د۔ ہندوستان یک جنگ آزادی میں رسر )

؟10 ۔ اردو آصف عیل تاری    خ پیدائش کیا ہے

1909  ستمبر 16:  د1909 اگست 16:   ج1909 جون 16:    ب1909 جوالئی 16: الف

( 1909 جوالئی 16: صحیح جواب )

؟11 صف عیل یک وفات کس سنہ میں ہوئی
ٓ

۔ ارونا ا

1998:     د1997:     ج1996:    ب1995الف۔ 

( 1996ب۔ : صحیح جواب )

؟12 صف عیل کس شہر میں پیدا ہوئیں
ٓ

۔ ارونا ا

میسور: لکھنو   د: دہیل   ج: کالکا    ب: الف

( الف۔ کالکا: صحیح جواب )

۔ ارونا آصف عیل یک وفات کس شہر میں ہوئی تیھ؟13

دہیل: اورنگ آباد   د: حیدرآباد    ج: ممبنی   ب: الف

( دہیل: د: صحیح جواب  )

؟14 ۔ اندرا گاندیھ ےک والد کا نام بتائیں

پنڈت ہری الل نہرو: پنڈت گلزاری الل نہرو   د: پنڈت موئی الل نہرو    ج: پنڈت جواہر الل نہرو   ب: الف

) الف پنڈت جواہر الل نہرو: صحیح جواب )

ی حیدر ےک مشہور ناول کا نام لکھیں15 ۔ قرۃ العیں

گ کا دریا     د: فائر ایریا     ج: کنی چاند تھے رِس آسماں    ب: الف اداس نسلیں: آ

گ کا دریا: صحیح جواب ج۔ آ

۔16 ی حیدر ےک والد کا نام بتائیں ۔ قرۃ العیں

شمشاد حیدر یلدرم: اعتماد حیدر یلدرم     د: سجاد حیدر یلدرم     ج: عرفان حیدر یلدرم     ب: الف

ب۔ سجاد حیدر یلدرم: صحیح جواب

؟17 ی حیدر کس سنہ میں پیدا ہوئی تھیں ۔ قرۃ العیں

1927:       د1928:      ج1926:        ب1920: الف

1927د۔ : صحیح جواب



ی حیدر یک پیدائش کس شہر میں ہوئی تیھ؟18 ۔ قرۃ العیں

الہ آباد: دہیل    د: عیل گسھ     ج: مسوری    ب: الف

ب۔ عیل گسھ: صحیح جواب

؟19 ی حیدر یک تاری    خ وفات کیا ہے ۔ قرۃ العیں

2006 اگست 21:    د2009 اگست 21:     ج2008 اگست 21:      ب2007 اگست 21: الف

2007 اگست 21الف۔ : صحیح جواب 

ی حیدر کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟20 ۔ قرۃ العیں

ٹھ: نوائیڈا   ج: گسگائوں    د: دہیل    ب: الف مبں

د۔ نوائیڈا: صحیح جواب

؟21 ۔ مہا شویتا دیوی کا مشہور ناول کون سا ہے

ندی: خیال    د: دھوکا    ج: ایک ہزار چورایس یک ماں   ب: الف

الف۔ ایک ہزار چورایس یک ماں: صحیح جواب 

؟22 ۔ مہاشویتا دیوی کس شہر میں پیدا ہوئی تھیں

آسنسول: مرشدآباد   د: ڈھاکا    ج: الف۔ کلکتہ    ب

ڈھاکا: صحیح جواب

۔ مہاشویتا دیوی کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟23

آسنسول: مرشد آباد   د: ڈھاکا   ج: کلکتہ     ب: الف

کلکتہ: صحیح جواب

۔ مہادیوی ورما یک پیدائش کس سنہ میں ہوئی تیھ؟24

اورنگ آباد: الہ آباد     د: فرخ آباد     ج: فیض آباد    ب: الف

فرخ آباد: صحیح جواب

۔ مہا دیوی ورما کا انتقال کس شہر میں ہوا؟25

اورنگ آباد: الہ آباد   د: فرخ آباد    ج: فیض آباد      ب: الف

ج۔ الہ آباد: صحیح جواب


