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  اس ایچ او کا کیا مطلب ہے؟

  A: سینیئر ھائوس آفیسر

  B: اسٹیشن ھائوس آفیسر √

  C:سینئر ھیڈ آفیسر

  D: ان میں سے کوئی نہی

  تعزیرات پاکستان کیا ہے ؟

  A: ایک تاریخی مقام

  B: قانون √

  C: کہانی

  D: ان میں سے کوئ نہی
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ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے 
خاتون اہلکار کا ہونا ضروری  √ لیے ؟

مرد اہلکار بہی گرفتا کر سکتا  A: ہے

 B: ہے
________________________  

  ایف آئ ر کا کیا مطلب ہے؟

  A: فرسٹ انفامیشن رپورٹ √

 فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ
:B  فرنٹ انویسٹیگیشن

ان میں سے کوئی  C; رپورٹ

  D:. نہی
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  ریمانڈ کسے کہتے ہیں ؟

 مجسٹریٹ کی اجازت سے زیر حراست تفتیش
:A √  

  B: عدالت کے حکم سی تشدد کرنا

  C: انسپیکٹر کے حکم سے تفشیش کرنا

  D: ان میں سی کوئی نہے

قتل کا مقدمہ_______قانون کے تحت درج 
  A: ہوگا؟ دیوانی

  B: سول

  C: فوجداری √

 D: ان میں سے کوئی نہے
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ڈکیتی کے جرم پر کونسی دفا الگو ہوتی 
  A: 302 ہے؟

B: 420  

C: 392 √  

D: 492  

بہتہ خوری کے جرم پے کونسی دفعہ الگو 
 ہے ؟  ہوتی
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A: 392  



 

 

B: 419  

C: 384 √  

  D: ان میں سے کوئی نہی

  ایف آئ ای کس کا مخفف ہے ؟

  A: فیڈرل انوسٹیگیشن ایجنسی √

  B: فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی

  C: فیڈرل انسپیکٹوریٹ ایجنسی

  D: ان میں سے کوئی نہی
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ایف آئ ای کس وزارت کا ادارا 
  A:ہے؟ وزارتے خارجہ

  B: وزارت داخال √



 

 

  C: وزارت قانون

  D: اوپر دیے گئے تمام

  این آر تہری سی کیا ہے ؟

 ایف آئ ای کا سائبر کرئیم ونگ √

:A فلم کا نام ہے :B  

  C: ایک قانون

  D: ان میں سے کوئی نہی
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  کام ہے ؟  انسانی اسمگلنگ کے خالف کاروائی کس ادارے کا

  A: کسٹم

  B: ایف آئ ای √

  C: پولیس



 

 

  D: فوج

  ایف آئ ای کا قیام کس سن میں ہوا؟

A: 1949  

B: 1975 √  

C: 1980 
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D: 1985  

ونگ کو کیا ایف آئ ای کے انسداد دہشت گردی 
  جاتا ہے ؟  کہا

  A: سی ٹی ڈی

  B: سی ٹی ڈبلیو √

  C: سی آئ ای



 

 

 D: سی ٹی ٹی


