CURRENT AFFAIRS FEB 16 – 31
…
01) 1949లో కుదిరిన జెనీవా ఒప్పందంపై ఎన్ని దేశాలు సంతకాలు చేశాయి
జ: 196 దేశాలు
02) సీహారియర్ యుదద విమానం నకు సంబంధించి ఈ కంది వాటిలో ో ఏవి సరెైనవి
ఎ) ఏపీలోన్న విశాఖలో సీహారియర్ కొలువు దీరింది. ఇప్పటికే ఇకకడ INS కురుసురా, TU 142 యుదధ విమానాలు ఉనాియి
బి) 1980లో భారత్ క వచిిన సీహారియర్ యుదధ విమానాన్ని బిిటన్ కు చెందిన హాకర్ సిడెల్లో బిిటీ ష్ ఏరో సపపస్ సంసథ తయారు
చేసింది.

సి) సీహారియర్ యుదద విమానం INS విరాట్, INS వికారంత్ యుదద నౌకలపై వినాాసాలు చేయగలదు
జ: అనీి సరెైనవి
03) ఈ కంది అంశాలోో తప్ుపగా చెపిపనది ఏది
ఎ) కాానసర్ చికతసలో ఉప్యోగించే 42 కాానసర్ ఔషధాలు నాన్ షడయాల్డ్ ఔషధాలను ధరల న్నయంతిణ ప్రిధిలోక తెసూ య కేంది
ప్ిభుతవం ఉతూ రువలు ఇచిింది
బి) 5G ప్రిజా ఞనంతో ప్ిప్ంచంలోనే రోబో లతో శసూ ర చికతస చేసప ప్రిజా ఞనాన్ని బారిసలోనా (సపయిన్) అమలు చేయబో తునాిరు
సి) ప్ిప్ంచంలోనే అతి బుల్లో నవజఞత శిశువు (268 గారములు) ప్ుటిినది - జపాన్ రాజధాన్న టోకయాలో
జ: అనీి సరెైనవి

04) జఞతీయ సవచఛ సరేవక్షణ్ అవారు్లోో తెలంగాణ నుంచి ఏయిే మున్నసపాల్లటీలకు అవారు్లు దకాకయి ?
1) సిదధ ిపపట, సిరిసిలో, బో డుప్పల్డ, పీరా ాది గూడ
2) సిదధ ప
ి పట, సిరిసిలో, గజేవల్డ, జీహెచ్ఎంసీ
3) సిదధ ప
ి పట, బో డుప్పల్డ, పీరా ాదీ గూడ, సయరాాపపట
4) సిదధ ప
ి పట, ఖమమం, సిరిసిటో, బో డుప్పల్డ
జ: 1 మాతిమే కరెక్టి

05) పాక్ట లోన్న జెైష్ ఏ మహ్మద్ ఉగరవాద శిబిరాలపై దాడిక ఉప్యోగించిన విమానాల పపరో ంే టి ?
జ: మిరాజ్ 2000 (మొతూ ం 12 విమానాలు )
06) ఓటాన్ అక ంట్ బడెాట్ 2019-20న్న ఎన్ని కయటో తో ముఖామంతిి కేసీఆర్ శాసనసభలో ప్ివేశపటాిరు ?
జ: 1.82 లక్షల కయటల
ో (1,82,017 కయటల
ో )
07) 2019-20 తెలంగాణ రాషి ర ఓటాన్ అక ంట్ బడెాట్ కు సంబంధించి ఈ కంది ప్దుదలోో తప్ుపగా చెపిపనది ఏది
1) మొతూ ం బడెాట్ 1.82లక్షల కయటల
ో
2) న్నరవహ్ణ ప్దుద : రూ.1,31,629 కయటల
ో , ప్ిగతి ప్దుద : 32,815 కయటల
ో
3) సంక్షేమ శాఖలకు మొతూ ం కేటాయింప్ులు : రూ.29,507.45 కయటల
ో
4) సాగునీటి రంగాన్నక కేటాయింప్ులు – 23,500 కయటల
ో
జ: 4 తప్ుప

వివరణ: రూ.22,500 కయటల
ో
07) పౌరసపవలను సకాలంలో సమరథ ంగా న్నరవహిసూ ునిందుకు ఏ సంసథ క డిజిటల్డ ఇండియా 2018 అవారు్ దకకంది ?
జ: హెైదరాబాద్ మహానగర పాలక సంసథ ( GHMC)
(నోట్: సాథన్నక సంసథ లకు చెందిన Outstanding Initiation విభాగంలో పాోటినమ్ ఐకాన్ ప్ురసాకరం దకకంది)

08) సియోల్డ ప్ురసాకరం కంద ఇచిిన రెండు లక్షల డాలరుో ( రూ.1.40 కయటల
ో ) దేన్నక విరాళంగా ఇసుూనిటలి ప్ిధాన్న మోడీ
ప్ికటించారు ?
జ: గంగా నది ప్ిక్షాళనకు ఉదేదశించిన నమామి గంగే పాిజెకిుకు

09) భారత సైనాాన్నక మరో మూడు ధృవ అధునాతన తేల్లకపాటి హెల్లకాప్ి రోను బంగళూరులోఅందజేశారు. వీటి న్న ఏ సంసథ
తయారు చేసూ ్ ంది ?
జ: హిందయసాథన్ ఏరోనాటిక్టస ల్లమిటెడ్ (HAL)

10) బాలాప్ు కాానసర్ గా ప్రిగణంచే ఆకయాట్ ల్లంఫ్ బాోసిిక్ట లుాకేమియాను నయం చేసపందుకు ప్న్నకవచేి అంటారికటికా శిల్లంధిం
నుంచి కనుగొనాిరు దాన్న పపరేంటి ?
జ: ఎల్డ - ఆసపర్ జినేజ్
11) రెైతులు బంజరు భూములోో సౌర విదుాత్ కేందాిలు ఏరాపటల చేసుకొన్న విదుాత్ ను వికరయించే ఏ ప్థకాన్ని తీసుకురావాలన్న
కేంది మంతిి మండల్ల న్నరణ యించింది ?
జ: కుసుం ప్థకం

12) కేంది మంతిి మండల్ల ఆమోదించిన జఞతీయ ఎలకాిాన్నక్టస విధానం - 2019 లక్షాాలు ఏవి ?
1) ఎలకాిాన్నక్ట సిసిం, డిజెైన్, ఉతపతిూ రంగంలో భారత్ ను ప్ిప్ంచ కేందింగా తీరిిదిదద ాలనిదే లక్షాం
2) 2025 నాటిక ఎలకాిాన్నక్ట సిసిమ్, డిజెైన్, ఉతపతిూ రంగంలో రూ.26వేల కయటో ఎగుముతలు సాధించడం లక్షాం
3) 2025 నాటిక రూ.13 లక్షల కయటో విలువైన వంద కయటో మొబైల్డ ఫ్ ను
ో తయారు చేయడం. వీటిలో ో రూ.7లక్షల కయటో విలువైన ఫ్ ను
ో
ఎగుముతి చేయడం

4) ఈ రంగంలో 2025 నాటిక దేశంలో కయటి ఉదయ ాగాలు సృషిించాలనిది ప్ిభుతవ లక్షాం
13) సాిరిప్ కంపనీలోో ఏంజెల్డ టాాక్టస మినహాయింప్ు పటలిబడి ప్రిమితిన్న కేంది ప్ిభుతవం ప్ిసూ ుతం ఉని రూ.10కయటో నుంచి
ఎంతకు పంచింది ?
జ: రూ.25 కయటల
ో

14) రాషి ంర లో హ్రియానాక చెందిన ఏ ఆవుల పంప్కాన్నక వాతావరణం అనుకయలంగా ఉనిటలి తెలంగాణ రాషి ర ప్శుగణాభివృదిధ
గురిూంచింది ?
జ: సాహివాల్డ
15) అసంఘటిత రంగంలో ప్న్నచేసప కారిమకులు, చిరుదయ ాగుల కయసం ఉదేదశించిన ఫించన్ ప్థకం ఇటీవలే అమలోోక వచిింది. దాన్న
పపరేంటి ?
జ: ప్ిధానమంతిి శరమ యోగి మాన్ ధాన్ ( PMSYM)
16) అతావసర ప్రిసథ త
ి ులోో ప్ిజలు అనేక హెల్డప ల ైన్ నంబరో కు ఫ్ న్ చేసప బదులు ఇకపై ఒకే నంబర్ ను కేంది ప్ిభుతవం అమలోోక
తెచిింది. ఆ నంబర్ ఎంత ?
జ: 112
17) చిని వయసుసలోనే ఎవరెస్ి శిఖరం అధిరోహించిన తెలంగాణ బిడ్ మలావత్ ప్ూరణ మరో ప్ిప్ంచ రికారు్ను సాధించింది .
అరెాంటీనాలో అకానాకగో ప్రవతాన్ని అధిరోహించిన తొల్ల గిరిజన యువతిగా గురిూంప్ు ప ందింది. దీన్న ఎతు
ూ ఎంత ?
జ: 6,692 మీటరుో
18) ప్ులావమా దాడిలో చన్నప్ యిన సైన్నకుల కయసం కేంది హ్ ంశాఖ పాిరంభించిన ఆన్ ల ైన్ ప్ రి ల్డ ఏది ?
జ: భారత్ కే వీర్

19) ప్రిశోధనలు చేసి వాటిక పపటెంట్స ప ందేందుకు విదాారుథలు, అధాాప్కులకు సాయం చేసపందుకు CII (కానెడరేషన్ ఆఫ్
ఇండియన్ ఇండసీి)ర తో JNTU ఒప్పందం కుదురుికుంది. అందుకయసం ఏ పపరుతో వేదికను ఏరాపటల చేయనునాిరు ?
జ: జె – హ్బ్
20) ప్ిధానమంతిి కసాన్ సమామన్ న్నధి కారాకరమం ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతోంది ?
జ: 2019 ఫిబివరి 24 నుంచి
21) ఎయిరిండియా ఛెైరమన్ అండ్ సీఎండీగా ఎవరిి మళ్లో న్నయమించారు ?
జ: అశవనీ లోహానీ
22) అంగారక గరహ్ంపై ప్రిశోధనలకు అమెరికా అంతరిక్ష ప్రిశోధన సంసథ నాసా 15 యిేళళ కరతం ప్ంపించిన ఏ రోవర్ కథ
ముగిసింది ?

జ: ఆప్రుిున్నటీ రోవర్
23) భారత్ లో తయారీ కంద న్నరిమంచిన మొదటి ఇంజిన్ రహిత సమీ హెైసీపడ్ రెైలు ఫిబివరి 15న ప్టాిలకెకకనుంది. దీన్న పపరేంటి
?
జ: వందే భారత్ ( టెైన్
ర - 18)

24) 2019-20 సంవతసరాన్నక ది ఇన్నసిిటయాట్ ఆఫ్ ఛారెిర్్ అక ంటెంట్స ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) అధాక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నికయాారు ?
జ: ప్ిఫులో పి. చాజెద్
25) రూ.700 కయటో తో 72వేల రెైఫిళళన్న అమెరికా నుంచి కొనుగోలు చేసపందుకు సిగ్ సావర్ కంపనీతో భారత్ ఒప్పందం చేసుకుంది.
ఈ రెైఫిళళ పపరేంటి ?
జ: 7.62 MM అసాల్డి రెైఫిల్డస

