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ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವ ಜ್-

ಡಿಸೆಂಬರ್,22,2017  
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1. 2017ರ ಹೆಂದಿ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಸಾಹತಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ಡೆದ್ರು? 

ಅ) ರಮೇಶ ಕೆಂತಲ್ ಮೇಘ 

ಆ) ಮಹಮೂದ್ ಅಹಮ ದ್ ಸಹರ್ 

ಇ) ಚಮನ್ ಲಾಲ್  

ಈ) ಮುಲ್್  ರಾಜ್ ಆನಂದ್ 

ರಮೇಶ ಕೆಂತಲ್ ಮೇಘ 

ರಮೇಶ ಕೆಂತಲ್ ಮೇಘ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹತಯ  ವಿಮರ್ಶೆ “ವಿಶ್ ಸಾರಿತ್ ಸಾಗರ್” ನ್  ಹೆಂದಿ 

ಸಾಹತಯ ಕ್ಾ ಗಿ 2017ರ ಸಾಹತಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರರ ವರಿ 12, 2018 

ರಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಯೆದ್ಲಿಿ  ರಮೇಶ ಕೆಂತಲ್ ಮೇಘ ಅವರಿಗೆ,  ಕೆತು ನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಾಮರ ದ್ 

ಫಲಕ, ಒೆಂದು ಶಾಲು ಮತ್ತು  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚೆಕ್ ಹೆಂದಿರುವ ಕಾಯ ಸ್ ಟ್ ರೂಪ್ದ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 

2. ಯಾವ ಕೆಂದ್ರ  ಸಚಿವರು ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಗ್ರರ ಹಕರ ಅೆಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು 

“ದಾರ್ಪೆನ್ – ಎ ನ್ಯಯ  ಇೆಂಡಿಯಾ” ಎೆಂಬ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರ್ಪರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ರು? 

ಅ) ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ 

ಆ) ನ್ರೆಂದ್ರ  ಮೀದಿ 

ಇ) ಮನೀಜ್ ಸ್ತನ್ಹಾ  

ಈ) ನ್ರೆಂದ್ರ  ಸ್ತೆಂಗ್ ತೀಮರ್ 

ಮನೀಜ್ ಸ್ತನ್ಹಾ  

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2017 ರಂದು ನ್ವದೆಹಲಿಯಲಿಿ  “ದಾರ್ಪೆನ್ – ಎ ನ್ಯಯ  ಇೆಂಡಿಯಾ” ಎೆಂಬ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೆಂದ್ರ  ಸಚಿವ ಮನೀಜ್ ಸ್ತನ್ಹಾ  ರ್ಪರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ರು. 

 

 

3. ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಮಾಮಂಗ್ ಡೈ ಅವರು 2017ರ ಸಾಹತಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ವರು?  

ಅ) ಪ್ಶಿ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ತ್ರರ ಪುರ 

ಈ) ನ್ಹಗ್ರಲಾಯ ೆಂಡ್ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಾಮಂಗ್ ಡೈ ಅವರು ಇಟಾನ್ಗರ್ ಮೂಲದ್ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು  ಪ್ತರ ಕತೆ, ತಮಮ  2014 ರ 

ಕಾದಂಬರಿ “ದಿ ಬಿ್ಲ್ ಯ ಕ್ ಹಲ್” ಗ್ರಗಿ ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  2017ರ ಸಾಹತಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ರು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತದ್ ಬ್ರಡಕಟ್ಟಟ  ಜನ್ಹಗಂದ್ವರ 

ಜೀವನ್ದ್ ಸಿಾ ಭಾವಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ನೀಡುತು ದೆ. 

 

4. ಐಸ್ತಐಸ್ತಯ ಈ ವಷೆದ್ ಒಡಿಐ ಮತ್ತು  ಟಿ್ ೆಂಟಿ 20 ತಂಡಗಳಲಿಿ  ಕಾಣಿಸ್ತಕೊಳ್ಳು ವ ಏಕೈಕ 

ಭಾರತ್ರೀಯ ಮಹಳಾ ಕ್ವರ ಕಟಿಗರು ಯಾರು? 

ಅ) ಝಲನ್ ಗೀಸಿಾ ಮಿ 

ಆ) ಏಕಾು  ಬಿಶ್ು  

ಇ) ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ 

ಈ) ಹಮೆನ್ ರೀತ್ ಕೌರ್ 
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ಏಕಾು  ಬಿಶ್ು  

2017 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, International Cricket Council (ICC) ವಷೆದ್ ಮಹಳಾ 

ಏಕದಿನ್ ಮತ್ತು  ಟಿ್ ೆಂಟಿ 20 ತಂಡಗಳನ್ನು  ಘೀಷಿಸ್ತತ್ತ. ಈ ತಂಡಗಳಲಿಿ  ಇೆಂಗಿೆ ೆಂಡು  

ಹೀದ್ರ್ ನೈಟ್ 50 ಓವಗೆಳ ನ್ಹಯಾಕ್ವಯಾಗಿ ಮತ್ತು  20-ಓವಗೆಳ ನ್ಹಯಕ್ವಯಾಗಿ ವೆಸ್ಟಟ  

ಇೆಂಡಿೀಸು  ಸಾಟ ಫನ ಟೈಲರ್ ಅವರು ಆಯ್್ಕ ಯಾಗಿದಾಾ ರೆ.  

 

5. 2022 ರ ಕಾಮನಿೆ ಲ್ು  ಕ್ವರ ೀಡಾಕೂಟ್ವನ್ನು  ಆತ್ರಥ್ಯ  ವಹಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್್ಕ ಯಾದ್ 

ನ್ಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಡಬೆನ್ 

ಆ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಬಮಿೆೆಂಗ್ರಾ ಯ ಮ್ 

ಈ) ಲಂಡನ್ 

ಬಮಿೆೆಂಗ್ರಾ ಯ ಮ್ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2017 ರಂದು  ಬಮಿೆೆಂಗ್ರಾ ಯ ಮ್  ನ್ಗರವನ್ನು  2022 ರ ಕಾಮನಿೆ ಲ್ು  

ಕ್ವರ ೀಡಾಕೂಟ್ದ್ ಆತ್ರಥ್ಯ  ವಹಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್್ಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್ 1934ರ 

ಮತ್ತು  ಮಾಯ ೆಂಚೆಸಟ ರ್ 2002ರ ನಂತರ ಇೆಂಗಿೆ ೆಂಡು ಲಿಿ  ಮೂರನೇ ಕಾಮನಿೆ ಲ್ು  

ಕ್ವರ ೀಡಾಕೂಟ್ ನ್ಡೆಯಲಿದೆ.  

 

6. ಜನ್ವರಿ 2018 ರಿೆಂದ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹತ್ರಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಯಾವ 

ದೇಶದೆಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಒಪ್್ ೆಂದ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಸಿ್ತ ಟ್ಜ ಲಾಯ ೆೆಂಡ್ 

ಆ) ಬಹ್ರ ೀನ್ 

ಇ) ಟಿರ ನಡಾಡ್ ಮತ್ತು  ಟೊಬ್ಲ್ಗ 

ಈ) ಟ್ಟನೀಶ್ಚಯ 

ಸಿ್ತ ಟ್ಜ ಲಾಯ ೆೆಂಡ್ 

ಜನ್ವರಿ 2018 ರಿೆಂದ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹತ್ರಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು 

ಸಿ್ತ ಟ್ಜ ಲಾಯ ೆೆಂಡ್ು ೆಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಒಪ್್ ೆಂದ್ಕ್ೆ  ಸಹ ಹಾಕ್ವದೆ. ಅದು ಜನ್ವರಿ 1, 2018 ರಿೆಂದ್ 

ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹತ್ರಯನ್ನು  ಸಿ ಯಂಚಾಲಿತ ಹಂಚಿಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕೊಡಿಕೊಡುತು ದೆ.  

 

 

7. ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಮತ್ತು  ಏಕೈಕ ವಿನ್ಹಯ ಸ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ “ವಲ್ಡ ೆ ಯೂನವಸ್ತೆಟಿ ಆಫ್ 

ಡಿಸೈನ್ (WUD)”ಯನ್ನು   ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ರ್ಪರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ?  

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಹರಿಯಾಣ 

ಇ) ಪಂಜ್ಞಬ್ 

ಈ) ತಮಿಳ್ಳನ್ಹಡು 

ಹರಿಯಾಣ 

ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಮತ್ತು  ಏಕೈಕ ವಿನ್ಹಯ ಸ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಲಯ “ವಲ್ಡ ೆ ಯೂನವಸ್ತೆಟಿ 

ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ (WUD)”  ವನ್ನು  ಹರಿಯಾಣದ್ ಸೀನಪ್ತು ಲಿಿ  ರ್ಪರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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8. ದೇಶಾದ್ಯ ೆಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿದೇಶಾೆಂಗ ನೀತ್ರಯನ್ನು  ತರಲು ಕೆಂದ್ರ ದ್ 

ವಿದೇಶಾೆಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ(MEA)ವು ಯಾವ ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು  

ರ್ಪರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) SAMVARTI 

ಆ)  SAMVEDA 

ಇ)  SAMPARK 

ಈ)  SAMEEP 

SAMEEP 

ದೇಶಾದ್ಯ ೆಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿದೇಶಾೆಂಗ ನೀತ್ರಯನ್ನು  ತರಲು ಕೆಂದ್ರ ದ್ 

ವಿದೇಶಾೆಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (Ministry of External Affairs (MEA))ಯು 

SAMEEP ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು  ರ್ಪರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ.  

 

9. 2017 ರ ದಿ್ ಪ್ಕ್ವಷ ೀಯ ನೌಕಾ ವಾಯ ಯಾಮ “ ನ್ಸಮ್-ಅಲ್-ಬಹ್ರರ ” ಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಯಾವ 

ದೇಶಗದ್ ನ್ಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕತಾರ್ 

ಆ) ಈಜಪ್ಟಟ  

ಇ) ರ್ಪಯ ಲೇಸಟ ೈನ್ 

ಈ) ಓಮನ್ 

ಓಮನ್ 

2017 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ವಾ ಡಮು  ಸೈಡ್ ಬಿನ್ ಸುಲಾು ನ್ ನೇವಲ್ ಬೇಸು ಲಿಿ  2017 ರ 

ದಿ್ ಪ್ಕ್ವಷ ೀಯ ನೌಕಾ ವಾಯ ಯಾಮ “ನ್ಸಮ್-ಅಲ್-ಬಹ್ರರ ” ಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಓಮನ್ ದೇಶಗಳ 

ನ್ಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ರೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆಯು ಒೆಂದು  ಜಲಾೆಂತಗ್ರೆಮಿ,  P8I ಉದ್ಾ  

ಕಡಲ ವಿಮಾನ್ವನ್ನು , ಎರಡು ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳನ್ನು -ಐಎನ್ಎಸ್ಟ ಟ್ರ ೈಕಾೆಂಡ್ ಮತ್ತು  

ಐಎನ್ಎಸಸ  ಟ್ಗಗ ಳನ್ನು  ದಿಿ ಪ್ಕ್ವಷ ೀಯ ವಾಯ ಯಾಮಕ್ಾ ಗಿ ನಯೀಜಸ್ತದೆ.  

 

10. 2018 ರ  ವಯ ವಹಾರಕ್ಾ ಗಿ ಫೀಬಸ ು ೆ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ರಾಷಟ ರಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯಲಿಿ  ಯಾವ ದೇಶವು 

ಅಗರ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಅ) ಸಿ್ತ ೀಡನ್ 

ಆ) ಯುನೈಟ್ಡ್ ಕ್ವೆಂಗಡ ಮ್ 

ಇ) ಕೆನ್ಡಾ 

ಈ) ನ್ಯಯ ಜಲೆಂಡ್ 

ಯುನೈಟ್ಡ್ ಕ್ವೆಂಗಡ ಮ್ 

2018 ರ  ವಯ ವಹಾರಕ್ಾ ಗಿ ಫೀಬಸ ು ೆ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ರಾಷಟ ರಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯಲಿಿ  ಯುನೈಟ್ಡ್ 

ಕ್ವೆಂಗಡ ಮ್  ಅಗರ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಯುನೈಟ್ಡ್ ಕ್ವೆಂಗಡ ಮ್,  2016 ರಲಿಿ  5 ನೇ  ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿತ್ತು   

ನಂತರ ಫೀಬಸ ೆನ್ 12 ನೇ ವಾಷಿೆಕ ಸಮಿೀಕೆಷ ಯಲಿಿ  ಈ ದೇಶವು ಮದ್ಲ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. 

 


