
Current Affairs:29/05/2017 

జాతీయం: 
*పారిశుధ్యంలో కొత్త  సంసకరణలు తీసుకొచ్చందుకు ద్శంలో ఎన్ని పట్టణాలోో  నీలం, ఆకుపచ్చ బుట్టలు పంపిణీ చ్స్ాత మన్న 

పరధాన్న నర ందర మోడీ ‘మన్ క ీబాత్’ లో పరకట్ ంచారు ? 

జ: నాలుగు వలే పట్టణాలోో  

*పరధాన్న నర ందర మోడీ మే 29 నుంచి జూన్ 3 దాకా ఏయ ేదశ్ాలోో  పరయట్ ంచ్నునాిరు ? 

జ: జరమనీ, స్పె యన్, రష్ాయ, ఫ్రా న్్ దశ్ాలోో  

*స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త  ఛ ైరమన్ న్నయామకం కోసం పరకరియను ఆరిికశాఖ పరా రంభంచింది. పరసుత త్ం SBI ఛ రైమన్, 

MD ఎవరు ? 

జ: అరుంధ్తీ భట్ాట చారయ 

*పరసుత త్ భారత్ ఆరమమ చీఫ్ ఎవరు ? 

జ: బిపని్ రావత్ 

*అత్యధకింగా ఆరు స్ారుో  ఎవరసె్టట  ఎకరకన భారతీయుడగిా రికారుు  సృషిటంచిన BSF అధకిార ిఎవరు ? 

జ: లవరా జ్ స్ింగ్ (ఉత్తరాఖండ్) 

*200 ఏనుగుల బరువుని సవద్శీ రాకెట్ ను అంత్రకి్షంలోకర పంపాలన్న ఇస్ర ర  భావిస్రత ంది. దాన్న పటర ంట్  ? 

జ: GSLV మార్కక 30 

*మిషన్ అంత్యయదయ పథకం కరంద ద్శంలో ఎన్ని గాి మపంచాయతీలను పటదరికం లేన్నవిగా చయ్ాలన్న క ందర పరభుత్వం 

భావిస్రత ంది ? 



జ: 50 వేల గాి మపంచాయతీలు 

*మిషన్ అంత్యయదయ పథకంలో భాగంగా పటదరకిం అంచ్నాకు ఎన్ని సూత్రా లను క ందర పరభుత్వం పరతిపాదిస్రత ంది ? 

జ: 18 సూత్రా లు 

*దశ్ంలోనే అతి పపదద  బిరడిి  ధోలా-స్ాధియాను పరధాన్న నర ందర మోడీ ఇట్వీలే పరా రంభంచారు. అద ిఏ రాషట రంలో ఉంది ? 

జ: అస్ర ం 

*ధోలా -స్ాధియా బిరడిిన్న ఏ నదపిపై న్నరిమంచారు ? 

జ: లోహతి్ నది ( బరహ్మపుత్ర ఉపనది) 

*2017 ఆస్ియాన్ జూన్నయర్క ట్నె్నిస్ట ఛాంపియని్నప్ ను న్నరవహంిచ్బో య ేరాషట రం ఏది ? 

జ: మహారాషట ర 

*CBSE కర ఇట్వీలే కారయదరిిగా న్నయమిత్ుల నై వయకరత ఎవరు ? 

జ: అనురాగ్ తిరపాఠమ 

*CEAT ఇంట్ర ిషనల్ కరికెట్ర్క ఆఫ్ ది ఇయర్క అవారుు  గెలుచ్ుకునిది ఎవరు ? 

జ: రవిచ్ందరన్ అశ్వవన్ 

*డ ంగయయ వాయధికర కారణమ నై జపనీస్ట ఎనస్ఫలిట్ీస్ట వాకర్నషేన్ ను రాషట ర పరజలందరకిీ వేయంచాలన్న న్నరణయంచిన రాషట రం 

ఏది ? 

జ: ఉత్తరపరద్శ్ 

*స్ాట రటప్ ఇండయిా యాక్షన్ పాో న్ లో భాగంగా కొత్తగా పరా రంభంచ్ అంకుర పరశిిమలకు ఎనేి ళ్ళ పాట్ు పరభుత్వ రాయతీలు 

లభస్ాత య ? 

జ: 7 యేళ్ళ పాట్ు 



*పరపంచ్ంలో ఎకుకవమంది ఫటస్ట బుక్ లో ఫ్ాలో అవుత్ుని నతే్ ఎవరు ? 

జ: నర ందర మోడ ీ

 

అంత్రాి తీయం: 

*భారత్ కు చ ందని ఏ మహ్నీయుడ ిచ్రతి్రను లండన్ ఆక్్ ఫర్కు యయన్నవరి్ట్ీలోో  పాఠాయంశంగా చ్రాచరు ? 

జ: మహాత్ామ గాంధీ ( భారత్ స్ావత్ంత్రయ ఉదయమం కూడా) 

*విశవంలో అంత్ుబట్టన్న రహ్స్ాయలను ఛ్దించ్ందుకు పరపంచ్ంలోనే అతి పపదద  ట్లెిస్ర కప్ ను యయరోపియన్ సదరన్ 

అబిర వట్రమ శాసత రవతే్తలు దక్షిణ అమ రికాలోన్న చిలీలో న్నరిమసుత నాిరు. ఈ ట్లెిస్ర కప్ వాయస్ారిం ఎంత్ ? 

జ: 39 మీట్రో వాయస్ారిం ( ఎకీ ర్రమోీ లారి్క ట్ెలిస్ర కప్) (2024లోగా దీన్న న్నరామణం పూరిత చ్యాలన్న భావిసుత నాిరు) 

*అల్ ఖెదైాకు బాధ్యత్లు చ్పట్టనుని ఒస్ాబా బిన్ లాడ న్ కొడుకు ఎవరు ? 

జ: హ్మాి  బిన్ లాడ న్ 

*భయత్ాపాన్ని త్గిగంచ్ందుకు ఉద్దశ్వంచిన పారసి్ట ఒపెందం నుంచి త్పుెకోవాలన్న భావిసుత ని అగిద్శం ఏది ? 

జ: అమ రికా 

*బృహ్సెతి (జుపీట్ర్క) లో అంత్ుచికకన్న రహ్స్ాయలను కనుగొనడాన్నకర నాస్ా చప్ట్ టన మిషన్ ఏది ? 

జ: జునో మిషన్ 

*పరపంచ్ంలో అత్యధకి జనస్ాందరత్ కలిగని నగరంగా ద్న్ని UN Habitat గురితంచింది ? 

జ: ఢాకా 


