CURRENT AFFAIRS – JAN 15 – 31
01) ఆర్థికంగా వెనుకబడిన అగ్రవర్ాాల పేదలకు ర్థజర్వేషనల కు సంబంధించి ఈ కంది ప్రకటనలలల ఏది సర్న
ై ది
1) ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వార్థక 10శాతం ర్థజర్వేషను
ల కల్పంచనున్నారు

2) 124వ ర్ాజ్యంగ్ సవరణ చటట ం 2019 జనవర్థ 14 నుంచి అమలలలక వచిచంది
3) ర్ాజ్యంగ్ంలలని 14,15 అధికరణలను సవర్థసూ త రూప ందించనరు

4) ఈ బిలులక 2019 జనవర్థ 8న లలక్ సభ, జనవర్థ 9న ర్ాజయసభ ఆమోదం తెల్పాయి.
జ: 1,3,4 సర్న
ై వి

వివరణ: 3 తప్పప – 15,16 అధికరణలు
02) దేశంలల అతయంత ఎతత
ూ లల ఉనా సికకంలలని పాకాయంగ్ విమాన్నశరయంలల మొదటిసార్థ 2019 జనవర్థ 17న
వివజయవంతంగా దిగన
థ సరుకు రవాణన విమానం ఏది ?
జ: అంటన్ోవ్ 32
గ్గ్న్ 21

బారత్ 32
ఏదీ కాదు

03) ఐకయర్ాజయసమితిలల సభయతేం ఉనా అభివృదిి చెందుతతనా దేశాల కూటమి జి-77 ఛెర
ై మనిి ప్ ఏ దేశానిక దకకంది
?

జ: పాలసతూ న్న
భారత్

అమెర్క
థ ా
చెైన్న

04) డఫ్ అండ్ ఫెలఫన్ సంసి 2019 జనవర్థ 10 న విడుదల చేసన
ి జ్బితనలల భారత్ లల మెస్టట వాయలుయబుల్ సెలబిరటీ
బారండ్ గా మొదటి సాినంలల ఎవరు నిల్చనరు ?
జ: విర్ాట్ కోహ్లల

మహ్ందర సింగ్ ధో నీ
అక్షయ్ కుమార్
దీపక
ి ా ప్దుకొన్ే

05) 2019 జనవర్థలల ప్రముఖ వయకుూలు – వార్థక సంబంధించిన అంశాలను జతప్రచండి
1) మేర్ోకోమ్

2) ఆండీ ముర్వర

3) సతయరూప్ సిదద నంత
4) నికోలస్ట మదుర్ో

ఎ) వెన్ెజులా అధ్యక్షుడు

బి) ఐబా ర్ాయంకంగ్్ లల అగ్రసి ానం
సి) బిరటన్ టెనిాస్ట కరరడనకారుడు

డి) చినా వయసులల 7శిఖర్ాలు అధిర్ోహణ
జ: 1బి, 2సి, 3డి, 4ఎ
1ఎ, 2బి, 3సి, 4డి

1బి, 2డి, 3సి, 4ఎ
1డి, 2బి, 3సి, 4ఎ

06) 2019 జనవర్థలల వారూ లల లక వచిచన వయకుూలు – వార్థక సంబంధించిన అంశాలను జతప్రచండి
1) సిది గ్ంగ్ శివకుమార సాేమి
2) ర్ాజవందర సింగ్

3) కలేకుంటల కవిత

4) రవ్ నీత్ సింగ్ గథల్
ఎ) ఎస్ట బాయంక్ సతఈఓ

బి) తెలంగాణ జ్గ్ృతి ల ఫ్
ై టెమ్
ై ఎచీవ్ మెంట్
సి) ఉతూ మ పారల మెంటేర్య
థ న్

డి) తతమకూరు సిది గ్ంగ్ మఠాధిప్తి
జ: 1డి, 2బి, 3సి, 4ఎ
1బి, 2డి, 3సి, 4ఎ
1ఎ, 2బి, 3సి, 4డి

1సి, 2డి, 3బి, 4ఎ

07) సాేతంతరయ సమరయోధ్ుడు న్ేతనజీ సుబాష్ చందరబో స్ట 122వ జయంతి సందరభంగా కవందరం ఆయన పేరుతో
మయయజియానిా ఎకకడ ఏర్ాపటు చేసింది ?
జ: ఢిల్లల

కోల్ కతన

హ్ైదర్ాబాద్
బంగ్ళూరు

08) ఇండియన్ ర్ల
ై వే కవటర్థంగ్ అండ్ టూర్థజం కార్ోపర్వషన్ నిరేహ్ంచిన సర్వేలల దేశంలలన్ే అతయంత ప్ర్థశుభరమన
ెై
ర్ైలుగా ఏ ర్ైలు నిల్చింది

జ: ప్పణె-సికందనరబాద్ శతనబిద ర్ైలు
ప్పణె-సికందరబాద్ BBS ఎక్్ పెస్ట
ర
ప్పణె-హ్ద
ై ర్ాబాద్ HYB ఎక్్ పెస్ట
ర
LTT విశాఖప్టాం ఎక్్ పెస్ట
ర
09) PSLV-C44 ప్రయోగానిక సంబంధించి ఈ కంది వానిలల ఏవి కర్క్ట ?

జ: అనీా సర్ైనవి
2019 జనవర్థ 24న PSLV- C44 ను భారత అంతర్థక్ష ప్ర్థశోధ్న్న సంసి ప్రయోగథంచింది
PSLV ర్ాకట్ ను మొదటిసార్థగా ర్ండు సాటాపాన్ బయసట రలతో రూప ందించనరు
ఇందులల తమిళన్నడు హ్స
ై తకల్ విదనయరుిలు తయారు చేసన
ి కలాంశాట్, భారత డిఫన్
ె ్ కు సంబంధించి మెైకరోశాట్ –R
ను ప్రయోగథంచనరు.

10) ప్రముఖులు – వార్థక సంబంధించిన రంగాలను జతప్రచండి
1) రణజయ్ దతనూ

2) సులాూన్ అబుదలాల అహమద్ షా
3) డనకటర్ హ్చ్ ఎస్ట పాల్
4) అప్పరసు కృషాార్ావప

ఎ) కవందర సాహ్తయ అకాడమీ అవారుు
బి) మలవషియా ర్ాజు

సి) మీడియా ప్ర్న్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2018
డి) ఇండిగో కొతూ సతఈఓ
జ: 1డి, 2బి, 3సి, 4ఎ
1ఎ, 2బి, 3సి, 4డి

1డి, 2సి, 3బి, 4ఎ

1బి, 2సి, 3డి, 4ఎ
11) 2019 జనవర్థ 27న జర్థగన
థ ఆసేటల్
ా యా ఓపెన్ టెనిాస్ట టోర్నా విజవత ఎవరు
జ: న్ొవాక్ జకోవిచ్
రఫెల్ న్నదల్

ఇవాన్ ల ండీ
ర్ాడ్ లావెర్

12) దేశంలల అతతయనాత పౌర ప్పరసాకరం భారత రతా 2019 జనవర్థ 25న ముగ్ుుర్థక కవందర ప్రభుతేం ప్రకటించింది.
వాళ్ళెవరు

జ: ప్రణబ్ ముఖర్నీ, న్నన్నజీ దేశ్ ముఖ్, భయపేన్ హజ్ర్థకా

ప్రణబ్ ముఖర్నీ, అటల్ బిహార్న వాజ్ పేయి, మదన్ మోహన్ మాలవియా
ప్రణబ్ ముఖర్నీ, భయపేన్ హజ్ర్థకా, సచిన్ టెండతలకర్
ప్రణబ్ ముఖర్నీ, సత.ఎన్.ఆర్. ర్ావప, న్నన్నజీ దేశ్ ముఖ్

13) దివాయంగ్ులను ఉతన్హ ప్రచి ఓటు హకుక వినియోగథంచుకోవడంలల కరలకంగా వయవహర్థంచినందుకు ర్ాషట ప్
ా తి
అవారుును అందుకునా తెలంగాణ దివాయంగ్ుల సంక్షవమ శాఖ డెైరకటర్ ఎవరు ?
జ: బి శల
ై జ్

ఎస్ట. మర్థయమమ

నీతూ ప్రసాద్

శైలజ సుబరహమణయం

14) ఉగ్రవాదం వీడి సెన
ై యంలల చేర్థ చనిపో యిన లాన్్ న్నయక్ నజీర్ అహమద్ వనీక కవందర ప్రభుతేం ఏ ప్పరసాకర్ానిా
ప్రకటించింది

జ: అశోక్ చకర

ప్రమ్ వీర్ చకర
ప్దమ భయషణ్
కరర్ూ థ చకర

15) ప్రముఖ రచయితిర, జ్ాన్ పతఠ్, సాహ్తయ అకాడమీ అవారుుల గ్రహ్త
ల కృషా సో బిూ 2019 జనవర్థ 25న ఢిల్లలలల
చనిపో యారు. ఆమె ఏ భాషకు చెందిన రచయితిర ?
జ: హ్ందీ
తెలుగ్ు

తమిళం

అసా్మీ
16) ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వార్థక (EWS) క 10శాతం కోటానిక దేశంలల మొదటగా అమలు చేసన
ి ర్ాషట ంా (2019
జనవర్థ 14నుంచి) ఏది ?
జ: గ్ుజర్ాత్
తెలంగాణ

తమిళన్నడు
మహార్ాషట ా

17) దనర్థదయర ర్వఖకు దిగ్ువన (Below poverty line) నిరేచనం ప్రకారం ఐదుగ్ురు సభుయలునా గారమీణ, ప్టట ణ
కుటుంబాలు న్ెలకు ఎంత ఖరుచ చేసూ ుండనల్ ?

జ: గారమీణ కుటుంబం: రూ.4,080, ప్టట ణ కుటుంబం రూ.5,000
గారమీణ కుటుంబం: రూ.5,080, ప్టట ణ కుటుంబం రూ.10,000
గారమీణ కుటుంబం: రూ.6,080, ప్టట ణ కుటుంబం రూ.7,000
గారమీణ కుటుంబం: రూ.7,080, ప్టట ణ కుటుంబం రూ.9,000
18) IDBI బాయంకులల 51శాతం వాటా కొనుగోలు చేసన
ి ప్రభుతే రంగ్ సంసి ఏది ?
జ: LIC
SBI
HDFC
ICICI
19) రూ.100క మించి విలువ ఉనా భారతీయ కర్నీ్ని నిషేధించిన దేశం ఏది ?
జ: న్ేపాల్
భయటాన్

శ్రరలంక

పాకసాూన్

20) ఎనీట ఆర్ : ఎ బయోగ్రఫత ప్పసూ కానిా ర్ాసిన వార్థలల ఈ కంది వారు ఎవరు
జ: క.చందరహాస్ట, డన.క.లక్షీమ న్నర్ాయణ
క.చందరహాస్ట, డనకటర్. లక్షీమ ప్రసాద్

జి.అశోక్ కుమార్, డనకటర్ క.లక్షీమన్నర్ాయణ
ప్రమోద్ కుమార్ సింగ్, డనకటర్ లక్షీమ ప్రసాద్

21) ఆల్వ్ ర్థడీల సముదర తనబేళె సురక్షిత సంతనన్ోతపతిూ కోసం భారత తీర పారంత రక్షక దళం ఆప్ర్వషన్ ఆల్వాను ఏ
ర్ాషట ంా లల పారరంభించనరు
జ: ఒడిశా
అసో ం

ప్శిచమ బంగా
బిహార్

22) ఏ దేశంలలని అగథాప్రేతం మ ంట్ సో ప్పరట్ పేలడంతో సులవేశ్ర దీేప్ంలల 7.5 కమీ ఎతత
ూ కు ఆకాశంలల బయడిద
ఎగథసప్
ి డింది

జ: ఇండో న్ష
ే ియా
మలవషయ
ి ా
వియతనాం
ఫిల్పతపన్్

23) ఇనిసిటటూయషనల్ టేడ
ర ింగ్ పాలట్ ఫార్మ కు సెకూయర్థటస్ట
ీ అండ్ ఎకవచంజ్ బో ర్ు ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) కొతూ గా ఏమని
పేరు పెటట ంి ది

జ: ఇన్ోావేటర్్ గోరత్ పాలట్ ఫార్మ
గోరత్ ఇండక్షన్ పాలట్ ఫార్మ

టేడ్
ర డెవలప్ మెంట్ పాలట్ ఫార్మ
కంపెనీస్ట టేడ
ర ింగ్ పాలట్ ఫార్మ

24) గ్ల్ఫ కో ఆప్ర్వషన్ కౌని్ల్ (GCC) 39వ సదసు్ ఎకకడ జర్థగథంది
జ: ర్థయాద్, సౌదీ అర్వబియా
దో హా, ఖతనర్

దుబాయ్, యయఏఇ
అమమన్, జోర్ాున్

25) 2019 జనవర్థ 22 న 15వ ప్రవాసత భారతీయ సదసు్ను ప్రధనని నర్వందరమోడీ ఎకకడ పారరంభించనరు ?
జ: వారణనసి
గాంధీనగ్ర్

నతయఢిల్లల

హ్ైదర్ాబాద్

