CURRENT AFFAIRS – 2019 FEB
…
1)ఫ్యూచర్ ఫ్ర్ నేచర్ అవార్డు గురించి ఈ కింది వాటిల్ో ల ఏది సరన
ై ది

ఎ) సముద్ర జీవుల్ పరర్క్షణ కోసిం కృషి చేసు తనన అశోకా యూనివరిటీ ప్ర ర ఫెసర్ దివూ కరానడ్ క ఫ్యూచర్ ఫ్ర్ నేచర్
అింతరాాతీయ అవార్డు ద్కకింది

బి) ఇన్ సీజన్ ఫిష్ ప్ారజకటు దవారా కోర్మిండల్ తీర్ింల్ల సర ర్ చేపల్ మర్ణవల్నత తగగ ించగలిగార్డ

సి) నెద్రాోిండ్ి ల్ల 2019 మే3న జరగే కార్ూకరమింల్ల దివూక అవార్డుతో ప్ాటు ర్ూ.41ల్క్షల్ట నగద్త బహుమతి ఇసాుర్డ
డి) ఈ అవార్డుకట ఎింపికైన రిండో భార్తీయ మహిళ దివూ
జ: ఎ,బి,సి మాతరమే

(వివర్ణ: మొద్టి మహిళ )

ఎ,బి,సి,డి సరన
ై వి
బి,సి,డి, సరన
ై వి
ఎ,సి,డి సరన
ై వి

2) ఏరో ఇిండియా 2019 కట సింబింధిించి ఈ కింది వాటిల్ో ల ఏవీ సరన
ై వి

1) బింగళూర్డల్లని యల్హింక వెైమానిక సాువర్ింల్ల ఈ పరద్ర్శన ప్ారర్ింభమింది

2) ర్క్షణ శాఖమింతిర నిర్మల్ా సీతవరామన్, కేింద్రమింతరరల్ట సతరేశ్ పరభు, సదవనింద్ గౌడ ప్ాల్గగనవనర్డ
3) ఈ వినవూసాల్లో LCH, HAL, తేజస్, USAF B52, ర్ఫేల్, ఫాల్కన్ 200S, FA-18 సూపర్ హారనట్ ప్ాల్గగనవనయి
4) 2019 ఫిబవ
ర ర 20న ఈ వినవూసాల్ట ప్ారర్ింభమయాూయి
జ: అన్నన సరైనవి

3) 2019 ఫిబవ
ర రల్ల వార్ు ల్ో లక వచిిన వూకటుల్ట – వారక సింబింధిించిన అింశాల్ట జతపర్చిండి
1) దీపక
ి ా రడిు

2) రషి కటమార్ శుకాో
3) గజానన్ మాల్ాూ

4) న్నల్ాింబర్ ఆచవర్ూ
ఎ) భార్త్ ల్ల నేప్ాల్ రాయబార
బి) సీబీఐ 28వ డైర్కుర్

సి) ద్క్షణ మధ్ూ రల్
ై వా జీఎిం

డి) సింగీత నవటక అకాడమీ అవార్డు గరహత
ీ
జ: 1డి, 2బి, 3సి, 4ఎ
1ఎ, 2బి, 3సి, 4డి

1డి, 2సి, 3బి, 4ఎ

1బి, 2సి, 3డి, 4ఎ
4) అింతరాాతీయ మేధో సింపతిు హకటకల్ (ఐపీ) సూచీల్ల భార్త్ కట ఎింత సాానిం ల్భించిింది ?
జ: 36వ సాానిం

50వ సాానిం
39వ సాానిం
38వ సాానిం

5) ఏ దేశిం నతించి 73వేల్ అధ్తనవతన రఫ
ై ిళోని ఫాస్ు టారక్ పద్ద తిల్ల కొనతగో చేసేింద్తకట కేింద్ర పరభుతాిం ఆమోద్ిం
తలిపిింది

జ: అమరకా
ర్ష్ాూ

జప్ాన్
ఫారన్ి

6) నవూయసాానవల్లో హిిందీని తృతీయ అధికార్ భాషగా పరకటిించిన దేశిం ఏది
జ: అబుదవబి
కటవెట్
ై

జోరాున్

ప్ాకసాున్

7) 2018-19 సీజన్ ర్ింజీ టరరఫీ విజేతగా నిలిచిన జటుు ఏది
జ: విద్ర్భ జటుు

హైద్రాబాద్ జటుు
ఇిండో ర్ జటుు

తమిళనవడు జటుు

8) హలీనవ క్షిపణిక సింబింధిించి ఈ కింది పరకటనల్లో ఏవి సరన
ై వి

ఎ) యుద్ధ టాూింకటల్పెై దవడి చేసే అతవూధ్తనిక క్షిపణి హలీనవనత హలికాపు ర్ నతించి 2019 ఫిబవ
ర ర 8న విజయవింతింగా
పరీక్షిించవర్డ

బి) భార్త్ క్షిపణుల్లో ఒకటన
ై నవగ్ ఒకటి. దీనిన హలికాపు ర్ నతించి పరయోగించేల్ా మార్డుల్ట చేసన
ి కొతు క్షిపణిక
హలీనవ అని పేర్డ పెటు ార్డ
జ.: ఎ, బి సరన
ై వి

ఎ మాతరమే సరన
ై ది

బి మాతరమే సరన
ై ది
ఏదీ కాద్త

9) 2019 ఫిబవ
ర క 21న BCCI అింబుడ్ి మన్ గా నియమితరల్ ైన సతపీరింకోర్డు మాజీ నవూయమూరు ఎవర్డ
జ: డీకే జన్
ై
ర్వి తొడగ

సతన్నల్ అరోరా

తిరల్లచన్ మహాప్ాతర

10) ఇటీవల్ నల్గగిండ జిల్ాో కటు ింగూర్డల్ల అనవరోగూింతో చనిప్ో యిన తల్ింగాణ సాయుధ్ ప్ో రాట యోధ్తడు,
కమూూనిస్ు నవయకటడు, మాజీ ఎమమల్వూ ఎవర్డ ?
జ: నిందవూల్ శ్రరనివాస రడిు
నిందవూల్ ర్వీింద్ర కటమార్
నిందవూల్ కొముర్యూ

వీళళల్లో ఎవర్ూ కాద్త

11) ప్ారణవింతకమన ఏ వాూధి మళ్లో పరపించవాూపు ింగా విజృింభసోు ింద్ని పరపించ ఆరోగూ సింసా హచిరించిింది
జ: తటుు (మీజిల్ి)
ఎబో ల్ా

చికటన్ గునవూ
సామల్ ప్ాక్ి

12) ఘన వూరాాల్ నిర్ాహణ కోసిం పరజల్లో చైతనూిం కలిుించడిం, ప్ారశుధ్ూ నిర్ాహణల్ల మర్డగైన కృషిక రాషు ింర ల్లని ఏ
మునిిప్ాలిటీక సాచఛత ఎకిల్ న్ని అవార్డు ల్భించిింది ?
జ: GHMC

సిదధ ప
ి ట
ే మునిిప్ాలిటీ
సిరసిల్ో మునిిప్ాలిటీ
ఉపుల్ మునిిప్ాలిటీ

13) కరాాటక, హద్
ై రాబాద్ ల్ల జాతీయ పతవకాల్ తరాాత అతూింత ఎతు యిన జాతీయ పతవకానిన 2019 ఫిబవ
ర ర 15న
ఎకకడ ఆవిషకరించవర్డ ?
జ: కరీింనగర్ ల్ల

మహబూబ్ నగర్ ల్ల
మద్క్ ల్ల

సింగారడిు ల్ల

14) 2019 ఫిబవ
ర రల్ల వార్ు ల్ో లక వచిిన వూకటుల్ట – వారక సింబింధిించిన అింశాల్నత జతపర్చిండి
1) సింజయ్ సతబరమణూిం
2) మాల్వత్ పయర్ా
3) బీపీ శర్మ

4) సతశ్రల్ చింద్ర
ఎ) పవన్ హాన్ి సీఎిండీ

బి) డవన్ డేవిడ్ అవార్డు గరహత
ీ
సి) కేింద్ర ఎనినకల్ కమిషనర్

డి) ఆిండీస్ పర్ాతశరణ
ర ి అధిరోహణిం
జ: 1బి, 2డి, 3ఎ, 4సి

1ఎ, 2డి, 3సి, 4బి
1సి, 2డి, 3బి, 4ఎ

1బి, 2డి, 3సి, 4ఎ

15) గారమీ అవార్డుల్కట సింబింధిించి ఈ కింది అింశాల్లో తపుుగా చపిునది ఏది
జ: ఏదీ కాద్త

అమరకాల్లని ల్ాస్ ఏింజల్ి ల్ల 2019 ఫిబవ
ర ర 11న గారమీ అవార్డుల్ పరదవనిం జరగింది. వాూఖాూత గా గాయకటరాల్ట
అలీసియా కీస్ వూవహరించవర్డ

కారీు బే ర్ూప్ర ిందిించిన ఇనేాజన్ ఆఫ్ పెవ
ై సీక బస్ు రాూప్ ఆల్బమ్ అవార్డు ల్భించిింది
అమరకా సింగీత ద్ర్శకటడు కీానిి బో న్ి 10 విభాగాల్లో అవార్డుల్ట ల్భించిింది.

16) 2019 ఫిబవ
ర రల్ల వార్ు ల్ో లక వచిిన వూకటుల్ట – వారక సింబింధిించిన అింశాల్నత జతపర్చిండి
1) పరఫ్ుల్ో పీ చవజద్

2) పరమోద్ చింద్ర మోడీ
3) కాసాని జాానేశార్
4) అశాని ల్లహని

ఎ) ఎయిరిండియా ఛైర్మన్; సీఎిండీ

బి) భార్త అమచూూర్ కబడీు సమాఖూ అధ్ూక్షుడు
సి) కేింద్ర పరతూక్ష పనతనల్ మిండలి ఛర్
ై మన్
డి) ICAI అధ్ూక్షడు

జ: 1డి, 2సి, 3బి, 4ఎ
1బి, 2డి, 3సి, 4ఎ
1డి, 2సి, 3బి, 4ఎ
1బి, 2సి, 3ఎ, 4డి

17) సెల్ కుడ్ సీుచస్ వాల్యూమ్ – 1 నత 2019 ఫిబవ
ర ర 15న మాజీ రాషు ప
ర తి పరణబ్ ముఖరీా ఢిలీోల్లని విజాాన్ భవన్ ల్ల
ఆవిషకరించవర్డ. అయితే పరసింగాల్ సింకల్నిం ఎవరక చిందినది
జ: వెింకయూనవయుడు
నరేింద్ర మోడీ

రామ్ నవథ్ కోవిింద్
మనమమహన్ సిింగ్

18) గుజా ర్ోతో ప్ాటు బింజారా, గడియా ల్లహార్, రైకాస్, గడవరయా సామాజిక వరాగల్కట పరభుతా ఉదో ూగాల్ట, విదవూ
ర్ింగింల్ల ఎింత శాతిం రజరేాషన్ కలిుించే బిల్టోనత రాజసాాన్ అసెింబీో 2019 ఫిబవ
ర ర 13న ఆమోదిించిింది
జ: 5శాతిం
7.5 శాతిం
6 శాతిం

10శాతిం

19) దేశింల్లనే తొలి సెమీ హైసుీ డ్ రల్
ై ట విందే భార్త్ ఎక్ి పెస్
ర నత 2019 ఫిబవ
ర ర 15న పరధవని నరేింద్రమోడీ ఢిలీోల్ల
ప్ారర్ింభించవర్డ. ఈ రల్
ై ట ఢిలీో నతించి ఎకకడిక పరయాణిించనతింది
జ: వార్ణవసి

అహమదవబాద్
ముింబై

హైద్రాబాద్

20) రాషు ింర ల్ల చల్ో పు కమిషన్ గడువునత 2019 జుల్ ై 31వర్కయ ప్ర డిగించవర్డ. అయితే ఈ కమిషన్ రాషు ింర ల్ల ఏ
వరాగనిక చిందిన ఆరా క, సామాజిక పరసిాతరల్నత అధ్ూయనిం చేసు ో ింది ?
జ: గరజనతల్ట

వెనతకబడిన వరాగల్ట

అతూింత వెనతకబడిన వరాగల్ట
మనవరీుల్ట

21) దేశింల్ల నిర్డదో ూగిం 45యిేళళ గరష్ాునిక చేరింది. పటు ణవల్లో, గారమాల్లో ఎింతశాతిం నిర్డదో ూగత ఉననటుు జాతీయ
నమూనవల్ సరేా కారాూల్యిం ( NSSO) తేలిిింది ?
జ: పటు ణవల్లో : 7.8శాతిం, గారమీణింల్ల 5.3శాతిం
పటు ణవల్లో : 8.8శాతిం, గారమీణింల్ల 6.3శాతిం
పటు ణవల్లో : 9.8శాతిం, గారమీణింల్ల 6.3శాతిం
పటు ణవల్లో : 7.8శాతిం, గారమీణింల్ల 6.3శాతిం

22) 2017-18 ఆరాక సింవతిరానిక భార్త వృదిధ రేటు అించనవల్నత పరభుతాిం సవరించిింది. గతింల్ల 6.7శాతిం వృదిధ
రేటునత తవజాగా ఎింతకట సవరించవర్డ ?
జ: 7.2 శాతిం
7.5 శాతిం
7.8శాతిం
7.3శాతిం
23) కతిు , ఇనతప రేకటల్ట, గాజు పెింకటల్ట గుచతికొని గాయమతే టటనస్ టాకైిడ్ (టీటీ) టీకా చేయిించతకటింటాిం.
పరపించ ఆరోగూ సింసా సూచనల్తో దీనిన ఇకపెై ఏ పేర్డతో సర్ఫ్రా చేయనతనవనర్డ ?
జ: టటనస్ డిఫ్ర
ీు యా ( టీడీ)
టటనస్ టకికాడ్ (టీటీ)
టటనస్ మీజిల్ి

వీటిల్ో ల ఏదీ కాద్త
24) 2019 ఫిబవ
ర రల్ల గాింధీ ఆసతపతిర సాధిించిన రకార్డునకట సింబింధిించిన ఈ కింద్ పరకటనల్లో ఏవి సరైనవి
1) గింట ల్లపల్ అతూధిక బీపీ పరీక్షల్ట నిర్ాహిించి గనినస్ బుక్ రకార్డుల్లోక ఎకకన పరభుతా ఆసతపతిర

2) గాింధీ ఆసుతిరల్ల 2018 సెపు ింె బర్ 24న 11,416 మిందిక బో డ్ పెరషర్ రీడిింగ్ ల్నత నమోద్త చేసి గనినస్ బుక్ ల్లక
ఎకకింది

జ: 1,2 సరైనవి

1 మాతరమే సరన
ై ది

2 మాతరమే సరైనది
ఏదీ కాద్త

25) రైతరల్కట పెటు ుబడి సాయిం కింద్ పీఎిం –కసాన్ పథకింనత కేింద్ర పరభుతాిం ప్ారర్ింభించిింది. దీనిక సింబింధిించి ఈ
కింది పరకటనల్లో తపుుగా చపిునది ఏది

జ: ఏడవదిక 6 వేల్ట చలిో ించవల్ని నిర్ాయిించవర్డ

5ఎకరాల్లోపు భూముల్టనన రత
ై రల్కట పరయోజనిం కల్టగుతరింది

2019-20 బడా ట్ ల్ల ర్ూ.75వేల్ కోటో ర్ూప్ాయల్నత ఈ పథకిం కింద్ కేటాయిించవర్డ
దేవింల్ల మొతు ిం 12 కోటో మింది అననదవతల్కట పరయోజనిం కల్గనతింది

