Current Affairs:29/05/2017
జాతీయం:
*పారిశుధ్యంలో కొత్త సంసకరణలు తీసుకొచ్చందుకు ద్శంలో ఎన్ని పట్ట ణాలోో నీలం, ఆకుపచ్చ బుట్ట లు పంపిణీ చ్స్త ామన్న
పరధాన్న నరందర మోడీ ‘మన్ కీ బాత్’ లో పరకట్ంచారు ?
జ: నాలుగు వేల పట్ట ణాలోో
*పరధాన్న నరందర మోడీ మే 29 నుంచి జూన్ 3 దాకా ఏయే ద్శాలోో పరయట్ంచ్నునాిరు ?
జ: జరమనీ, స్పెయన్, రష్ాయ, ఫ్ారన్్ ద్శాలోో
*స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త ఛైరమన్ న్నయామకం కోసం పరకియ
ర ను ఆరిికశాఖ పారరంభంచింది. పరసత ుత్ం SBI ఛర
ై మన్,
MD ఎవరు ?
జ: అరుంధ్తీ భట్ాటచారయ
*పరసత ుత్ భారత్ ఆరమమ చీఫ్ ఎవరు ?
జ: బిపిన్ రావత్
*అత్యధికంగా ఆరు స్ారుో ఎవరెస్టట ఎకరకన భారతీయుడిగా రికారుు సృషిటంచిన BSF అధికారి ఎవరు ?
జ: లవారజ్ స్ింగ్ (ఉత్త రాఖండ్)
*200 ఏనుగుల బరువుని సవద్శీ రాకెట్ ను అంత్రిక్షంలోకర పంపాలన్న ఇస్ర ర భావిస్రత ంది. దాన్న పటరంట్ ?
జ: GSLV మార్కక 30
*మిషన్ అంత్యయదయ పథకం కరంద ద్శంలో ఎన్ని గాిమపంచాయతీలను పటదరికం లేన్నవిగా చ్యాలన్న కందర పరభుత్వం
భావిస్రత ంది ?

జ: 50 వేల గాిమపంచాయతీలు
*మిషన్ అంత్యయదయ పథకంలో భాగంగా పటదరికం అంచ్నాకు ఎన్ని సూత్ారలను కందర పరభుత్వం పరతిపాదిస్త ర ంది ?
జ: 18 సూత్ారలు
*ద్శంలోనే అతి పపదద బిరడి ధో లా-స్ాధియాను పరధాన్న నరందర మోడీ ఇట్ీవలే పారరంభంచారు. అది ఏ రాషట ంర లో ఉంది ?
జ: అస్ర ం
*ధో లా -స్ాధియా బిరడి న్న ఏ నదిపపై న్నరిమంచారు ?
జ: లోహిత్ నది ( బరహ్మపుత్ర ఉపనది)
*2017 ఆస్ియాన్ జూన్నయర్క ట్ెన్నిస్ట ఛాంపియన్ని ప్ ను న్నరవహించ్బో యే రాషట ంర ఏది ?
జ: మహారాషట ర
*CBSE కర ఇట్ీవలే కారయదరిిగా న్నయమిత్ుల న
ై వయకరత ఎవరు ?
జ: అనురాగ్ తిరపాఠమ
*CEAT ఇంట్రిషనల్ కరికెట్ర్క ఆఫ్ ది ఇయర్క అవారుు గెలుచ్ుకునిది ఎవరు ?
జ: రవిచ్ందరన్ అశ్వవన్
*డంగయయ వాయధికర కారణమన
ై జపనీస్ట ఎనస్ఫలిట్ీస్ట వాకర్నేషన్ ను రాషట ర పరజలందరికీ వేయంచాలన్న న్నరణయంచిన రాషట ంర
ఏది ?
జ: ఉత్త రపరద్శ్
*స్ాటరటప్ ఇండియా యాక్షన్ పాోన్ లో భాగంగా కొత్త గా పారరంభంచ్ అంకుర పరిశిమలకు ఎనేిళ్ళ పాట్ు పరభుత్వ రాయతీలు
లభస్ాతయ ?
జ: 7 యేళ్ళ పాట్ు

*పరపంచ్ంలో ఎకుకవమంది ఫటస్ట బుక్ లో ఫ్ాలో అవుత్ుని నేత్ ఎవరు ?
జ: నరందర మోడీ

అంత్రాితీయం:
*భారత్ కు చందిన ఏ మహ్నీయుడి చ్రిత్న
ర ు లండన్ ఆక్్ ఫర్కు యయన్నవరి్ట్ీలో ో పాఠాయంశంగా చ్రాచరు ?
జ: మహాత్ామ గాంధీ ( భారత్ స్ావత్ంత్రయ ఉదయమం కూడా)
*విశవంలో అంత్ుబట్ట న్న రహ్స్ాయలను ఛ్దించ్ందుకు పరపంచ్ంలోనే అతి పపదద ట్ెలిస్ర కప్ ను యయరోపియన్ సదరన్
అబి రవట్రమ శాసత వ
ే త లు దక్షిణ అమరికాలోన్న చిలీలో న్నరిమసుతనాిరు. ఈ ట్ెలిస్ర కప్ వాయస్ారి ం ఎంత్ ?
ర త్
జ: 39 మీట్రో వాయస్ారి ం ( ఎకీ్మీ
ర ో లార్కి ట్ెలిస్ర కప్) (2024లోగా దీన్న న్నరామణం పూరిత చ్యాలన్న భావిసుతనాిరు)
*అల్ ఖెద
ై ాకు బాధ్యత్లు చ్పట్ట నుని ఒస్ాబా బిన్ లాడన్ కొడుకు ఎవరు ?
జ: హ్మా
ి బిన్ లాడన్
*భయత్ాపాన్ని త్గిగంచ్ందుకు ఉద్దశ్వంచిన పారిస్ట ఒపెందం నుంచి త్పుెకోవాలన్న భావిసుతని అగిద్శం ఏది ?
జ: అమరికా
*బృహ్సెతి (జుపీట్ర్క) లో అంత్ుచికకన్న రహ్స్ాయలను కనుగొనడాన్నకర నాస్ా చ్పట్ట న మిషన్ ఏది ?
జ: జునో మిషన్
*పరపంచ్ంలో అత్యధిక జనస్ాందరత్ కలిగిన నగరంగా ద్న్ని UN Habitat గురితంచింది ?
జ: ఢాకా

