
Current Affairs: 23 May 2017 

జాతీయం: 
* జన్ కీ బాత్ పేరుతో ప్రధాని మోదీ కొత్త  కారయక్రమానికి శ్రరకారం చుట్టనున్ాారు. 
ఇది దేనికి సంబంధించినది? 
జ. మూడేళ్ల  పాలన ప్ూరతవుత్ునా సందరభంగా ప్రజాభిపరా యం 
తెలుసుక్ున్ ందుక్ు ప్రధాని మోదీ చేసుత నా ప్రయత్ామిది. 
* మన్ కీ బాత్ దేనికి సంబంధించినది? 
జ) ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ప్రధాని నరేందర మోదీ చేసే ప్రసంగం పేరది. 
* న్ షనల్ ఇనిసటటట్యయట్ ఆఫ్ డిజాసటర్ మేన్ జ్ మ ంట్ ఎక్కడ ంది? 
జ. నయయఢిల్లల 
* తీవరవాద వయతిరేక్ దినంగా ఏ రోజును పాట్ిస్ాత రు? 
జ. మే 21 ( మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ చనిపో యిన రోజు) 
* భారత్ లో మొదట్ి ఈ-రేషన్ కారుు  విధాన్ానిా పరా రంభించిన రాషట రమేది? 
జ. ఢిల్లల 
* అత్యంత్ స్ౌక్రయవంత్మ ై తేజస్ ర ైలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణిసుత ంది? 
జ. మ ంబ ై CST నుంచి గోవాలోని క్రాాలి సేటషటనల  మధ్య ఈ ర ైలు ప్రయాణిసుత ంది. 
* ఈ ర ైలు బో గిలు ఎక్కడ త్యారు చేశారు? 
జ. ప్ంజాబ్ క్ప్ురాత లాలో ర ైల్ కోచ్ ఫ్ాయక్టరీలో వీట్ిని త్యారు చేశారు. 



* ఐదు రోజుల వయవధిలో ర ండ స్ారుల  ఎవర సుట  శిఖరానిా అధిరోహ ంచిన అనుు  
జమ్ సెన్ాా ఏ రాష్టాట ర నికి చెందిన మహ ళ్? 
జ. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 
* బహ రంగ మలవిసరజనను నిరోధించేందుక్ు మహారాషట ర ప్రభ త్వం ఏరాాట్ు చేసటన 
దళ్మేంట్ి? 
జ. గ డ్ మారిాంగ్ స్ాకాడ్. 
* 2016లో ప్రప్ంచ వాయప్త ంగా ఏ దేశంలో అత్యధిక్ బాంబ  పేలుళ్లల  జరిగాయని 
న్ షనల్ బాంబ్ డేట్ా సెంట్ర్ వెలల డించింది..?? 
జ: భారత్ 
* MSME ఎక్సలెన్స అవారుు  – 2017 అందుక్ునా ప్రభ త్వ బాయంక్ు ఏది..? 
జ: ఐడీబీఐ 

అంతర్జా తీయం: 
* అంత్రాజ తీయ సున్ామీ సమాచార కేందరం ఎక్కడ ంది? 
జ. హొన్ో లూలు 
* సమ దరంలో సంభవించే భూక్ంపానిా ఏమంట్ారు? 
జ. సున్ామీ 
* సెైకోల న్ అంట్ే అరథమేంట్ి? 
జ. పామ  మ లిక్లు 
* ప్రప్ంచంలోన్  అత్యంత్ కారంగా ఉండే మిరప్కాయను శాసత రవ త్తలు సృషటటంచారు. 



దాని పేరేంట్ి? 
జ. డరా గన్స బీరత్ ( ఇది పొ రపాట్ున తింట్ే పరా ణాలు పో వడం త్థ్యమని 
హెచచరిసుత న్ాారు.) 
* మరో సెైబర్ దాడికి సంబంధించిన హెచచరిక్లు వసుత న్ాాయి, ఆ మాల్ వ ర్ 
పేరేంట్ి? 
జ. ఎట్రాల్ రాక్సస. 
* మే 22ను ఐక్యరాజయసమితి ఏ రోజుగా ప్రక్ట్ించింది? 
జ. అంత్రాజ తీయ జీవవెైవిధ్య దినం 
* కొత్తగా క్నుగొనా బాయకిటరీయాక్ు న్ాస్ా శాసత రవ త్తలు పెట్ిటన పేరేంట్ి? 
జ) స్ో లిబాసటలాల స్ క్లామీ ( మాజీ రాషట రప్తి అబ ు ల్ క్లాం జాా ప్కారథం) 
* Neither a Hawk nor a Dove ప్ుసతకానిా రాసటందెవరు? 
జ. ఖురీుద్ మహమద్ క్సయరి (పాకిస్ాథ న్ దౌత్యవ త్త ) 
* ప్రప్ంచ మ ట్రా లజీ రోజుగా ఏ రోజును పాట్ిస్ాత రు? 
జ. మే 20 (కొలత్లోల  మీట్రు వాడకానిా పరా రంభించిన రోజది. మే 20, 1875 
దీనిపెై సంత్కాలు చేశారు. 
* థాయిలాయండ్ లో నిరవహ ంచిన మొదట్ి ఆసటయా స్ాథ యి యోగా పో ట్ీలోల  ప్రథ్మ 
స్ాథ నంలో ఎవరు నిలిచారు? 
జ. వెైషణవి 
* న్ొవాక్స జొకొవిక్స త్న కొత్త  కోచ్ గా ఎవరిని ఎంచుక్ున్ాారు? 
జ. అండీర ఆగాససస 
* 2017 ఆసటయా కాంట్ిన్ెంట్ల్ ఉమ న్ బ్లల ట్జ  చెస్ ఛాంపటయన్ షటప్ విజేత్ ఎవరు? 



జ. ఆర్. వెైశాలి. 
* వరల్ు  పెరస్ ఫ్ో ట్ో ఆఫ్ ద ఇయర్ – 2017 ప్ురస్ాకరానికి ఎంపటక ైన 
ఫ్ో ట్ోగరా ఫర్..?? 
జ: బ రాా న్ 
* ఏ జ ైలులో ఐదేళ్లలో 13వ ల మందిని ఉరి తీశారని ఆమ ాససట  అంత్రాజ తీయ 
మానవ హక్ుకల సవచఛంద సంసథ  వెలల డించింది..?? 
జ: సెద్ న్ాయ (సటరియా) 
* ఏ దేశంలో ప్రజలందరూ అవయవదానం చేయాలని చట్టం చేస్ారు..?? 
జ: ఫ్రా న్స 
* వయకిత మరణించిన త్రువాత్ అవయవాలను ప్రభ త్వం సేక్రించే విధానం గల 
దేశాలేవి..?? 
జ: ఆసటట రయా,సెాయిన్ 

 


