
Current Affairs: 25/05/2017 

జాతీయం: 

* జాతీయ మ ైనార్టీల కమిషన్ అధ్యక్షుడు ఎవరు? 

జ. గయరుల్ హసన్ 

* చెరుకు మద్దతు ధ్ర ఎంత మేరకు ప ంచాలని క ంద్రం నిరణయంచంది? 

జ. టన్నుకు రూ.250. 

( ప్రసను తం చెరకు మద్దతు ధ్ర టన్నుకు రూ.2300 ఉంది. దీనిు రూ.2,550గా 

ప ంచనతారు.) 

* 25 ఏళ్ల  నాటి వయవసథన్న రద్నద  చేసను  క ంద్ర క బినెట్ నిరణయం తీసనకుంది. 

అదేంటి? 

జ. FIPB 

( ఫారి్న్ ఇనెెసీ్ట మ ంట్ ప్రరమోషన్ బో రుు - దేశంలో విదేశీ ప టటీ బడులకు 

అన్నమతినిచేే సంసథం ఇది) 

* దేశంలో తొలి జల సొ రంగం ఎకకడ నిర్ిమంచారు? 

జ. కోల్ కతా మ టరర  ర్ ైలు కోసం ఈ సొ రంగానిు నిర్ిమంచారు. 



(హౌర్ా న్గరం న్నంచ సాలీ్ లేక్ స్టీషన్ మధ్యన్ ఈ సొ రంగం ఉంటటంది.) 

* శాటిల ైట్ టెలిఫర న్ స్టవలందించన్నన్ు టెలికాం సంసథ  ఏది? 

జ. BSNL 

* కర్ాణ టక బాలయ వివాహల నిషటధ్ం చటాీ నికి ఎవర్ి ఆమోద్ం లభంచంది? 

జ. ర్ాషీరప్తి. 

( ఈ చటీం ప్రకారం బాలయ వివాహాలు జర్ిపట వార్ిప ైనే కాద్న వాటిక ిహాజరయయయ 

వార్ిప ై కూడా చరయలు తీసనకునేంద్నకు ప్ర లీసనలకు అధికారం కలిపంచారు.) 

* బొ గగు  సరఫర్ాకు సంబంధించ క ంద్ర ఇంధ్న్ మంతిరతె శాఖ ఆవిషకర్ించన్ 

యాప్ ఏది? 

జ. స్టవా ( సరళ్ ఇంధ్న్ వితరణ్ అపలల క షన్) 

* శీీకాకుళ్ం జిలాల  కొవాెడలో అణగవిద్నయత్ క ంద్రం ఏర్ాపటట చేసను న్ు విదేశీ సంసథ  

ఏది? 

జ. వెస్లీంగ్ హౌస్ట ఎలకిీిక్ కంప నీ. (అమ రి్కాకు చెందిన్ ఆ కంప నీ ఆ దేశంలో 

దివాలా తీస్లంది) 

* పటటీఎం పటమ ంట్్ బాయంకు తొలి శాఖ ఎకకడ ప్రా రంభంచారు? 



జ. నొయడా 

* స్ లిి పటరుతో కొతు  వాయప్ార వేదిక ప్రా రంభంచన్ బాయంక ది? 

జ. ఫ డరల్ బాయంకు 

* Confession of dying minds: the blind faith of atheism ప్ుసుక రచయత 

ఎవరు? 

జ. హౌలియాన్ లాల్ గగయతే 

( మణిప్ూర్ కు చెందిన్ IAS అధికార్ి ఇతన్న. వయసన్ 23. 

* ఓజోన్ టూ క లలమ ట్ టెకాులజీ ర్ోడుు  షర  ఏ న్గరంలో నిరెహ ంచారు? 

జ. ఆగాీ 

* సర నెై రూప ై అటవీ సంరక్షణ క ంద్రం ఏ ర్ాషీరంలో ఉంది? 

జ. అసర ం. (175 కిలోమీటరల వెైశాలయంతో కూడిన్ సంరక్షణ క ంద్రం తేజ్ ప్ూర్ కు 

75 కిలోమీటరల ద్ూరంలో సర నిట్ ప్ూర్ జిలాల లో ఉంది. 

అంతర్ాా తీయం: 

* చెైనా ర్ టింగ్ తగిుంచన్ ఆర్ిథక సంసథ  ఏది? 

జ. మూడీస్ట 



( గడిచన్ 28 ఏళ్లలో చెైనా ర్ టింగ్ తగుడం ఇదే మొద్టిసారి్. Aa3గా ఉన్ు 

ర్ాయంకున్న A1న్న మూడీస్ట తగిుంచంది. 

* ర్ ండో  ప్రప్ంచ యగద్ధం సమయంలో గలల ంతెైన్ ర్ ండు యగద్ధ  విమానాలు 

ఎకకడున్ుటటీ  కన్నగొనాురు? 

జ. ప్ప్ువా న్ూయగినియా సమగద్రజలాలోల  

* సెలింగ వివాహాలకు ఆమోద్ం తెలిపలన్ తొలి ఆస్లయా దేశమేది? 

జ. తెైవాన్ 

* ఎయర్ లాయండర్ 10 విమాన్ం ప్రతేయకతలేంటి? 

జ. ప్రప్ంచంలోని అతి ప ద్ద  విమాన్మిది. 

( దీని ప్ొ డవు 92 మీటరుల . ఇది ఎయర్ో పటల న్నల , హెలికాపీ్రుల , ఎయర్ షలప్ుపల 

సాంక తిక ప్ర్ిజాా నానిు మిళితం చేస్ల దీనిు తయారు చేశారు. హెైబిరడ్ ఎయర్ 

వెహ కిల్్ సంసథ  దీనిు రూప్ొ ందించంది. 6100 మీటరుల  ఎతుు లో ఎగరగల ఈ 

విమాన్ం ఐద్న ర్ోజుల ప్ాటట ఆకాశంలో ఎగరగలద్న. 

* 360 క జీల బరువెైన్ వజరా నిు ఎకకడ కన్నగొనాురు? 

జ. బరరజిల్ లోని గన్నల ప్రా ంతం కమ ైబాలో 



( దీనిు ఏపలరల్ లో కన్నగొనాురు. దాదాప్ు 1.3 మీటరల ప్ొ డువుంది ఈ వజరం) 

*  ప్ద్వికి ర్ాజీనామా చేస్లన్ నేప్ాల్ ప్రధాని ఎవరు? 

జ. ప్ుషప కమల్ ద్హల్ (ప్రచండ) 

* నేప్ాల్ కొతు  ప్రధానిగా ఎవరు బాధ్యతలు చేప్టీన్ననాురు? 

జ. షటర్ బహుద్ూర్ దేవ్ బా 

* ప్రప్ంచ తాబేళ్ల  దిన్ంగా ఏ ర్ోజు ప్ాటిసాు రు? 

జ. మే 23 

* ఇటీవల కన్నుమూస్లన్ జ మ్స్ బాండ్ సాీ ర్ ర్ోజర్ మూర్ ఏ దేశసనథ డు? 

జ. బిరటన్ 

* చెైనా-ప్ాకిసాు న్ ఆర్ిథక ప్రా జ కుీ తో భారత్ – ప్ాక్ మధ్య మరి్నిు విభేదాలు 

తల తుు తాయని పటర్ొకన్ు నివేదిక ఏది ? 

జ: ఐకయర్ాజయసమితికి చెందిన్ ఆస్లయా-ప్స్లఫలక్ ఆర్ిథక, సామాజిక కమిషన్ 

* మాంచెసీర్ లో దాడికి ప్ాలపడిన్ యగవకుడి పటర్ ంటి? 

జ. సలామన్ అబేది 



* ఇంటర్ ుషన్ల్ కికీ టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవారుు  ఎవరు గ లుచనకునాురు? 

జ. స్లపన్ుర్ రవిచంద్రన్ అశ్వెన్. 

* ఇంగాల ండ్ లో జర్ిగ  ఛాంపలయన్్ టరర ఫలలో భారత వెైస్ట క ప ీన్ గా ఎవరు 

ఉండబో తునాురు? 

జ. ర్ోహ త్ శరమ ( గతేడాది వెస్లీండీస్ట టూర్ లో వెైస్ట క ప ీన్ గా అజింకాయ రహానే 

ఉనాురు.) 

* ప్రప్ంచ బాయడిమంటన్ సమాఖయ ( BWF) అథ్ెల ట్్ కమిషన్ మ ంబర్ గా ఎనిుక ైన్ 

తెలుగగ అమామయ ఎవరు ? 

జ : పల.వి. స్లంధ్న 


