CURRENT AFFAIRS – MARCH
….
01) నేషనల్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ పాలసీ 2018 ప్రకారం ఏ ఏడాది నాటికి దేశంలో 100శాతం బ్రండ్ బ్ూండ్
కవరేజీని కల్పంచాలని కేంద్ర ప్రభుతవం లక్ష్ూంగా పెటు టక ంది
జ: 2022

02) ల ైఫ్ ఇనస్రెన్స్ కారపపరేషన్స కొతత ఛైరమన్స గా ఎవరు నియమితులయయూరు ?
జ: ఎంఆర్ క మ్యర్

03) జనరిక్ మ్ంద్ుల వినియోగంపెై చత
ై నూం తచేచంద్ుక ఏ రపజును జన ఔషధి దివస్ గా నిరవహంచాలని కేంద్ర
ప్రభుతవం నిరణయంచంది ?
జ: మ్యరిచ 7

04) ఆప్రేషన్స గరీన్స్ ప్థకంలో భ్గంగా ప్ండ్లు, కూరగాయల సాగుక ఏ మ్యడ్ల ప్ంటల ప్ండించే రెత
ై ులక ట్ప్
ప్థకంలో భ్గంగా సాయం అందించనుంది ?
జ: బంగాళ ద్ుంప్, ఉల్ు పాయ, టమ్యట్

05) నటటడ్ల కమ్ల్ హాసన్స సాాపంచన పారరు – మ్కకళ్ నీది మ్యూం పారరుకి ఎనిికల కమిషన్స కేట్యంచన గురిత ఏది
?

జ: బ్ూటరర ట్ర్చ

06) భ్రత నౌకాద్ళ అధిప్తిగా 2019 మే31 న ఎవరు బ్ధ్ూతల సీవకరిసత ారు ?
జ: కరమ్ బీర్ సంగ్

(నోట్: ఈయన ప్రసత ుతం విశాఖప్టింలోని తూరుప నౌకాద్ళ విభ్గానికి అధిప్తిగా ఉనాిరు )
07) భ్రత తొల్ లోక్ పాల్ గా ఎవరు ప్రమ్యణ సీవకారం చేశారు ?
జ: సుపీరంకోరుు మ్యజీ నాూయమ్యరిత జసు స్ పనాకి చంద్రఘోష్

2019 మ్యరిచ 23న రాషు ప్
ర తి భవన్స లో రాషు ప్
ర తి రామ్ నాథ్ కోవింద్ కొతత లోక్ పాల్ తో ప్రమ్యణం చేయంచారు

2013లో యుపీఏ ప్రభుతవం లోక్ పాల్, లోకాయుకత చట్ులను తీసుకొచచంది.

08) బ్రరటన్స లో ఉంటటని ఆసయయ శ్రీమ్ంతుల జాబ్రతాకి సంబంధించ ఈ కింది ప్రకటనలోు ఏవి సరెన
ై వి

ఎ) ఏషయన్స బ్రజినెస్ అవార్స ్ 2019 కింద్ బ్రరటన్స లో అతూధిక సంప్నుిల జాబ్రతాను 101 మ్ందితో విడ్లద్ల చేశారు
బ్ర) వరుసగా ఆరప ఏడాది హంద్ుజా క టటంబం అగీసా ానంలో నిల్చంది. వీరి సంప్ద్ 25.2 బ్రల్యన్స ప ండ్లు
స) రెండో సాానంలో ఆరె్లు ర్ మితత ల్, ఆయన క మ్యరుడ్ల ఆదితాూ మిటు ల్ నిల్చారు

డి) ఆసయయ 101 మ్ంది సంప్నుిల మొతత ం సంప్ద్ 85.2 బ్రల్యన్స ప ండ్లుక చేరింది
జ: అనీి సరెైనవి

08) తలంగాణ హక
ై ోరుు మొద్టి ప్రధాన నాూయమ్యరితగా బ్ధ్ూతల సీవకరించన జసు స్ టీబీఎన్స రాధాకృషణ న్స 2019
మ్యరిచ 23న ఏ హక
ై ోరుు ప్రధాన నాూయమ్యరితగా బదిలీ అయయూరు ?
జ: కోల్ కతా

09) 2018 సంవత్రానికి ప్రప్ంచవాూప్త ంగా అతూంత రదదీ విమ్యనాశీయయలోు ఒకటిగా నిల్చన (12వ సాానం) మ్న
దేశంలోని ఎయర్ పో ర్ు ఏది ( ఎయర్ పో ర్ు్ కౌని్ల్ ఇంటరేిషనల్ దదనిి ప్రకటించంది )

జ: ఢిలీు ఇందిరాగాంధద అంతరాాతీయ విమ్యనాశీయం
10) ప్రయయణీక ల సంఖూ ప్రంగా భ్రత్ ప్రప్ంచంలో ఎనోి అతి పెద్ీ విమ్యనయయన విప్ణి అని ACI ప్రకటించంది ?
జ: మ్యడో వది

11) ద్క్షిణాసయయ ఫుట్ బ్ల్ ఫెడ్రేషన్స (శాప్) మ్హళల ఛాంపయనిి ప్ టట
ై ిల్ ఏ దేశానికి ద్కికంది ?
జ: భ్రత్ క ( నేపాల్ ను ఓడించంది )

12) సంతోషకర దేశాల జాబ్రతా 2019 లో భ్రత్ క ఎంత సాానం ద్కకంది ?
జ: 140 వ సాానం (2018 లో 133 వ సాానం )

13) సంతోషకర దేశాల జాబ్రతా 2019 కి సంబంధించ ఈ కింది ప్రకటనలను ప్రిశ్రల్ంచండి. వీటిలు ో సరెైనది ఏది
ఎ) సంతోషకర దేశాల జాబ్రతాలో మొద్టి సాానంలో నిల్చన దేశం – ఫనాుండ్

బ్ర) 2019 మ్యరిచ 20న ఐకూరాజూ సమితి సరవ ప్రతినిధ్ుల సభ ప్రప్ంచ ఆనంద్ దినోత్వంగా ప్రకటించంది
స) జాబ్రతాలో తరావత సాానాలోు డనామర్క, ఐస్ లయండ్, నెద్రాుండ్్, నారేవ దేశాల నిల్చాయ

డి) జాబ్రతాలో చవరి సాతనాలోు ఉని దేశాల : ససడాన్స, ఆఫ్గ నిసాతన్స, ట్ంజానియయ, రువాండా
జ: అనీి సరెైనవి

14) కజక్ సాాన్స రాజధాని పేరు ఆసాానాని ఏ విధ్ంగా మ్యరాచరు ?
జ: నుర్ సులయతన్స

15) ప్రాూవరణ విధానం 2019లో ప్రప్ంచవాూప్త ంగా 100మ్ంది అతూంత ప్రభ్వ శ్రల ర జాబ్రతాలో చపటట
ద్కికంచుక ని హద్
ై రాబ్దద – అమెరక
ి న్స యువతి ఎవరు ?
జ: వరిిణి ప్రకాశ్

16) 2019 మ్యరిచ 21న ప్రప్ంచంలోనే అతి పెద్ీ పో సుు కారుసను సవస్ ఏజెనీ్స్ ఫర్ డవలప్ మెంట్ అండ్ కో ఆప్రేషన్స
ఉదో ూగుల ఏ శిఖరంపెై ప్రద్రిశంచారు ?
జ: జంగ్ ఫరాచ్ శిఖరం (సవటా రు ాండ్ )

17) 2019 మ్యరిచలో అబుదాబ్రలో జరుగుతుని ప్రతేూక ఒల్ంపక్్ వేసవి కరీడ్లోు భ్రత్ క ఎనిి ప్తకాల ద్కాకయ
?

జ: 368 ప్తకాల
(నోట్: వీటిలు ో 85 సవరాణల , 154 రజతాల , 129 కాంసూ ప్తకాల ఉనాియ )

18) సెంటీ బ్రల్యనీరు (100 బ్రల్యన్స డాలరుు లేదా 10 వేల కోటు డాలరు ) జాబ్రతాలో చేరినది ఎవరు ?
జ: మెక
ై ీో సాఫ్టు సహ వూవసాాప్క డ్ల బ్రల్ గేట్్

(నోట: ఇప్పటి దాకా అమెజాన్స జెఫ్ బెజోస్ ఒకకరే నిల్చారు )

19) 2019 మ్యరిచ నెలలో ఇదాయ్ తుఫాన్స ఏ దేశంలో బీభత్ం సృషు ంచంది ?
జ: మెజాంబ్రక్, జింబ్బవవ, మ్లయవీ

20) విపో ర ఛర
ై మన్స అజీమ్ పేరమ్ జీ సమ్యజ సేవ కోసం విపో ర లోని తన వాట్లోు 34శాతం ఈకివటీ షేరు ు విరాళంగా
ఇచాచరు. వీటి విల వ ఎంత ?
జ: రూ.52,700 కోటట
ు

21) కేంద్ర ఆరిాక శాఖ కారూద్రిశగా ఎవరు నియమితులయయూరు ?
జ: సుబ్ష్ చంద్రగార్గ

22) ది బెహమెత్్ ఎండ్ ఆఫ్ వార్ బ్రరంగర్ అనే 197 పేజీల నవల రాసన 9యేళు భ్రతీయ బ్ల డ్ల ఎవరు ( ప్రసత ుతం
ట్ంజానియయలో ఉంటటనాిడ్ల )
జ: అథర్వ షండే

23) ఎమ్ుక మ్జా ను దానం చేసన మొద్టి భ్రతీయ మ్హళగా వారత లు ో నిల్చనది ఎవరు ?
జ: మ్సలమ్ణి

24) ది గేీట్ డిజపాపయంట్ మెంట్ : హౌ నరేంద్ర మోడీ సావండ్ర్స ఏ యయనిక్ ఆప్రుచునిటీ టూ ట్రన్స్ ఫార్మ ది
ఇండియన్స ఎకానమీ – ప్ుసత కానిి రాసంది ఎవరు
జ: ఆరిాక వేతత సలయమన్స అనీస్ సో జ్

25) 2019 సాధారణ ఎనిికలోు ఎంతమ్ంది ఓటట హక క వినియోగించుక ంటటనాిరు ?
జ: 90 కోటు 23 లక్ష్ల మ్ంది ఓటరుు

(నోట్: ప్ురుషుల – 46,47,20,635 మ్ంది, మ్హళల : 43,13,16,581 మ్ంది, ట్రన్స్ జెండ్ర్్ : 39,683 మ్ంది)
26) భ్రత్ లో ఆరు అణు విద్ుూత్ కరామగారాలను నిరిమంచడానికి 2019 మ్యరిచ 14న ఏ దేశంలో భ్రత్ ఒప్పంద్ం
క ద్ురుచక ంది ?
జ: అమెరక
ి ా

27) రాషు ంర లోనే మొద్టి మ్హళా పో లీస్ కమెండో ల బృందానిి ఏ పో లీస్ కమిషనరేట్ లో ఏరాపటట చేశారు ?
జ: కరరంనగర్

28) ప్రప్ంచంలోనే HIV ని జయంచన రెండో వూకితగా నిల్చన వూకిత ఏ దేశానికి చందిన వారు ?
జ: బ్రరటన్స

29) 89వ జెనీవా ఇంటరేిషనల్ ఆటో షో 2019 ఎకకడ్ జరుగుతోంది ?
జ: సవటా రు ాండ్

30) 2018-19 ఆరిాక సంవత్రం మ్యడో తమ్
ై యసకానికి భ్రత సస
ా ల దేశ్రయోతపతిత ఎంతశాతంగా నమోదైంది ?
జ: 6.6శాతం

31) మిగ్ 21 పెల
ై ట్, వింగ్ కమ్యండ్ర్ అభినంద్న్స వరధ మ్యన్స ఏ రాషాురనికి చందిన వారు ?
జ: తమిళనాడ్ల

32) ప్రసత ుతం దేశంలో లోక్ సభ ఎనిికల ఎనిి ద్శలోు జరుగుతునాియ ?
జ: 7 ద్శలోు

33) దేశంలో మొతత ం 543 లోక్ సభ సాానాలతో పాటట ఏయే రాషాురల అసెంబీు ఎనిికల జరుగుతునాియ ?
జ: ఏపీ, ఒడిశా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సకికం

34) సవదేశ్ర ప్రిజా ానంతో రూప ందించన ఉప్గీహ విధ్వంస క్షిప్ణి ప్రయోగానిి భ్రత్ విజయవంతంగా నిరవహంచంది.
ఈ ప్రయోగానికి ఏమ్ని పేరుపెటు ్రు ?;
జ: మిషన్స శకిత

35) క్షిప్ణుల – కిలో మీటరుు
అగిి -5 : 3000 నుంచ 4వేల కిమీ
ప్రహార్ : 50 నుంచ 180 కిమీ
బరహమ మస్ -2 : 600 కిమీ

36) 2019 మ్యరిచ 1న అబుదాబ్రలో జరిగన
ి ఆరగ నజ
ెై ష
ే న్స ఆఫ్ ఇసాుమిక్ కోప్రేషన్స సద్సు్లో విశిషు అతిథిగా బ్రత్
క సాానం ద్కికంది. మ్న దేశం తరుప్ు సద్సు్లో ఎవరు మ్యట్ుడారు ?
జ: సుషామ సవరాజ్

37) నెైజీరియయ అధ్ూక్షుడిగా ఎవరు రెండో సారి ఎనిికయయూరు ?
జ: మ్హమ్మద్ు బుహారర

38) ప్రప్ంచ ఆరుతిక వేదిక రూప ందించన అంతరాాతీయ ఇంధ్న ప్రివరత న ససచీలో భ్రత్ సాానం ఎంత ?
జ: 76 వ రాూంక్

39) DRDO అభివృదిధ చేసే క్షిప్ణులను అబుీల్ కలయం దదవి ( వీలర్ దదవి) లో ప్రయోగిసత ారు. ఇది ఏ రాషు ంర లో ఉంది ?
జ: ఒడిశా

40) సీజన్స టికెకటు దావరా రెైళళలోు ప్రయయణించే ద్సరానిి ద్క్షిణ మ్ధ్ూ రెల
ై ేవ 150కిమీ నుంచ ఎంతక పెంచంది
జ: 160 కిమీ

