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 આંતરરાષ્ટ્રીય
ુ રી, 2017 નો દિિસ વિશ્વભરમાં સામાજિક ન્યાય દિિસ
 વિશ્વ સામાજિક ન્યાય દિિસ : 20 ફેબ્રઆ
તરીકે ઉિિિામાં આવ્યો.
 છે લ્લા ચાર િર્ષોમાં સૌથી િધ ુ શાસ્ત્રોની આયાત કરિામાં ભારત સૌથી આગળ રહ્.ં ુ
 બેંજાવમન નેતનયાહ ૂ ઓસ્ટ્રેલલયાની યાત્રા કરનાર પ્રથમ ઇઝરાયલી પ્રધાનમંત્રી બન્યા.
 મેક્સસકો શહેર દુવનયાન ંુ સૌથી િધ ુ રાદફકિાળં શહેર છે .

 ભારત અને ઇઝરાયલ આમી માટે મીડીયમ રેં િની િમીન પરથી હિામાં માર કરતી વમસાઈલ
સીસ્ટ્ટમ બનાિશે.
 પાદકસ્ટ્તાની સેનાએ આંતકીઓ તથા તેના સંગઠનો વિરુદ્ધ ‘રદ્દ-ઉલ-ફસાિ’ અલભયાનની શરૂઆત
કરી.
 િેનેઝુએલા અને લલબીયાએ છે લ્લા બે િર્ષામાં સંકસુ ત રાષ્ટ્રન ંુ િે વ ુ ન ચ ૂકિિાને કારણે સંકસુ ત
ુ ાવ્યો.
રાષ્ટ્ર મહાસભામાં મતિાનનો અવધકાર ગમ
 રાષ્ટ્રીય
ુ ને કોચ્ચી, કેરળમાં તરત ંુ મકુ િામાં આવ્ક.ંુ
 ભારતીય તટરક્ષક બળના િહાિ ICGS – આકર્ષ
ુ શે. તયાંથી દિલ્લી તથા આસપાસના વિસ્ટ્તારો માટે હેલલકોપ્ટર
 દિલ્લીમાં િે શન ંુ પહેલ ં ુ હૈલીપોટા ખલ
ુ ાફરી કરી શકાશે.
દ્વારા હિાઈ મસ
 સ્ટ્િાસ્ટ્્ય સલચિ દ્વારા દકશોર િયના છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે ‘સાવથયા’ દરસોસા કીટ તેમિ
‘સાવથયા સલાહ’ મોબાઈલ એપ્લીકેશન લોન્ચ કરિામાં આિી.
 સાઈબર હુમલાઓને રોકિા માટે ‘સાઈબર સ્ટ્િચ્છતા કેન્ર’ નામની િેબસાઈટ લોન્ચ કરિામાં
આિી.
ુ રાત બજેટ 2017-18 ની મખ્
ુ ય બાબતો પર એક નિર
 ગિ
 સરકાર લોન અને પેશગી માટે 45,376 કરોડનો ખચા કરશે.
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 વશક્ષણ માટે 25,000 કરોડની િોગિાઈ
 1000 રૂવપયાના ટોકનથી વિદ્યાથીઓને ટે બલેટ અપાશે.
ુ િતા સધ
ુ ારિા માટે 440 કરોડ ખચાાશે.
 વશક્ષણની તમામ સ્ટ્તરે ગણ
 પ્રધાનમંત્રી આિાસ યોિનામાં સહાય િધારો કરી 1.20 લાખ કરાઈ.
ુ યમંત્રી ગ્રામ સડક યોિના માટે 2500 કરોડની િોગિાઈ.
 મખ્
ૂ વિકાસ માટે 6400 કરોડની ફાળિણી.
 કવૃ ર્ષ અને સહકાર ખેડત
 િમ્મ-ુ કાશ્મીર િર્ષા-2017 ને ‘યર ઓફ એપલ’ તરીકે ઉિિશે.
ુ યમંત્રી વપનારયી વિિયને વતરુિનંતપરુ મમાં પાંચ દિિસીય જૈિ વિવિધતા કોંગ્રેસ
 કેરળના મખ્
અને પ્રિશાનન ંુ ઉદ્ઘાટન કક.ું ુ
 િમ્મ ુ કશ્મીર સરકારે લબનિરૂરી ખચા રોકિા માટે લગ્ન તેમિ સાિાિવનક સમારોહમાં આિનાર
મહેમાનોની સંખ્યા તેમિ ખાદ્ય પિાથો વનયત કરિામાં આવ્યા.
ુ અંતયોિય એકસપ્રેસના 22 ડબ્બા રાષ્ટ્રને સમવપિત કયાા.
 રે લ મંત્રી સરુ ે શ પ્રભાકર પ્રભએ
ુ રીનો દિિસ ભારતભરમાં સેન્રલ એસસાઇઝ ડે તરીકે ઉિિિામાં
 સેન્રલ એસસાઇઝ ડે : 24 ફેબ્રઆ
આિે છે .
ુ િીએ નિી દિલ્લીમાં ‘ભારત બોધ’ પર એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનન ંુ ઉદ્ઘાટન
 રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મખ
કક.ું ુ
ુ માં આંતરરાષ્ટ્રીય આકિ
ુ ેદિક અનસ
ુ ધ
 કન્નર
ં ાન સંસ્ટ્થા બનાિિામાં આિશે.
 રાિસ્ટ્થાન િે શમાં બીજા નંબરન ંુ કાચા તેલન ંુ ઉતપાિક રાજ્ય બન્ક.ંુ
ુ ાથી
 કેન્રીય મદહલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી મેનકા ગાંધીએ વનભાયા યોિના અંતગાત જાતીય ગન
પીદડત બાળકોની મિિ માટે િળતર ફં ડની જાહેરાત કરી.
ુ
 પ્રધાનમંત્રીએ મહાશીિરાત્રીના અિસરે કોઇમ્બતરમાં
‘આદિયોગી’ વશિની 112 ફૂટ ઊંચી
પ્રવતમાન ંુ અનાિરણ કક.ું ુ
 રાિસ્ટ્થાનના મખ્ુ યમંત્રી િસધ
ંુ રા રાજેએ રાિસ્ટ્થાન હાટા એટેક રીટમેન્ટ પ્રોગ્રામ (રાહત) નો આરં ભ
કયો.
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 ભારતની આવથિક રાિધાની મબ
ંુ ઈ િે શન ંુ સૌથી અમીર શહેર છે .
 ભારતમાં બાળ મ ૃતકુિર ઘટાડિામાં ગોિા સૌથી આગળ. તયારબાિ કેરલ બીજા ક્રમે અને
પોંડીચેરી ત્રીજા ક્રમે છે .
ુ વિડીયો કોન્ફરન્સની મિિથી ત્રીજી હમસફર રે ન અને પહેલી
 રે લમંત્રી સરુ ે શ પ્રભાકર પ્રભએ
અંતયોિય રે નને લીલી ઝંડી બતાિીને રિાના કરી.
 િેપાર/બેન્કીંગ
 બે લાખથી િધ ુ રોકડની જ્િેલરી ખરીિી કરિા પર 1 ટકા ટે સસ લાગશે.
 દૂર સંચાર સેિા કં પની ભારતી એરટે લ ટે લલનોર ઇન્ન્ડયાને ખરીિશે.
ુ પદરયોિનાને મંજૂરી આપિામાં આિી.
 નેપાળમાં 5700 કરોડની િળવિદ્યત
 એસ બી આઈમાં 5 સહયોગી બેંકોન ંુ વિલીનીકરણ 1 એવપ્રલ, 2017 થી શરુ થશે.
 િે ના બેંકે પોતાના ગ્રાહકોને વ્યક્સતગત અને ઝડપી સેિા આપિા માટે RFID (રે દડયો દિકિન્સી
આઇડેન્ન્ટફીકેશન) કાડા ની શરૂઆત કરી.
 વનકક્ુ સત
 દિચાર્જ કં પનીના CEO ગોવિિંિ રાિને રાજીનામ ંુ આપ્ક.ંુ
ુ ોજેલી લાઈજેતસ ુ નાગાલેન્ડના નિા મખ્
ુ યમંત્રી બનશે.
 શહ
 અલભજીત સરકારને એશીયાઇ હોકી મહાસંઘના ઉપાધ્યક્ષ બનાિિામાં આવ્યા.
ુ િે શ અિરબૈંજાનના રાષ્ટ્રપવતએ પોતાની પતનીને િે શની પહેલી
 ખનીિ તેલથી સમ્રદ્ધ
ઉપરાષ્ટ્રપવત બનાિી.
 સ્ટ્િચ્છ ભારત વમશન માટે અલભનેત્રી વશલ્પા શેટ્ટીને બ્ાંડ એમ્બેસેડર તરીકે વનકસુ ત કરિામાં
આિી.
 ઓલક્મ્પકમાં ભારતને વસલ્િર મેડલ અપાિનાર પહેલી ભારતીય બેડવમન્ટન ખેલાડી પી. િી.
વસિંધ ુ આંધ્રપ્રિે શમાં ડેપ્કટુ ી કલેકટર બનશે.
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 સોમાલલયાના નિા રાષ્ટ્રપવત મોહમ્મિ અબ્દુલ્લાહી મોહમ્મિે હસન અલી ખૈરેને િે શના
પ્રધાનમંત્રી તરીકે વનકસુ ત કયાા.
 નાગાલેન્ડના પ ૂિા મખ્ુ યમંત્રી ટી. આર. જેલીયાંગ નાગાલેન્ડ સરકારના નાણાકીય સલાહકાર
બન્યા.
 શ્રી લબરે ન્ર વસિંહ યાિિને ટોગો ગણરાજ્યમાં ભારતના રાિદૂત તરીકે વનકસુ ત કરિામાં આવ્યા.
 પરુ સ્ટ્કાર


હદરયાણાના રાિભિનમાં 42 રાષ્ટ્રીય તેમિ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓને ભીમ પરુ સ્ટ્કારથી
સમ્માવનત કરિામાં આવ્યા.

 હોકી સ્ટ્ટાસા એિોડા – 2016
o પ્લેયર ઓફ ધ યર 2016 (પરુ ુ ર્ષ) – િોન-િોન ડોહમેન (બેલ્જીયમ)
o પ્લેયર ઓફ ધ યર 2016 (મદહલા) – નાઓમી િૈન એસ (નેધરલેંડ)
o ગોલકીપર ઓફ ધ યર 2016 (પરુ ુ ર્ષ) – ડેવિડ હાટે ( આયલેન્ડ)
o ગોલકીપર ઓફ ધ યર 2016 (મદહલા) – મૈડી દહિંચ (લબ્ટન)
 89મો ઓસ્ટ્કાર એિોડા
ુ લાઇટ
o શ્રેષ્ટ્ઠ દફલ્મ- મન
o શ્રેષ્ટ્ઠ અલભનેતા- કેસી અફલેક (મૈનચેસ્ટ્ટર બાય ધ સી)
o શ્રેષ્ટ્ઠ અલભનેત્રી- ઇમા સ્ટ્ટોન (લા લા લેન્ડ)
o શ્રેષ્ટ્ઠ વિિે શી કેટેગરી દફલ્મ- ધ સેલ્સમેન (ઇરાની દફલ્મ)
o શ્રેષ્ટ્ઠ ડાયરે સટર- ડૈ વમયન શેલેિ (લા લા લેન્ડ દફલ્મ માટે )
o શ્રેષ્ટ્ઠ સહાયક અલભનેત્રી- લલયોલા ડેવિશ
o શ્રેષ્ટ્ઠ સહાયક અલભનેતા- મહશાલા અલી
ુ ઇફેસટ દફલ્મ- ધ િ ંગલ બક
ુ
o બેસ્ટ્ટ વિઝયલ
o બેસ્ટ્ટ પ્રોડસશન દડઝાઇન દફલ્મ- લા લા લેન્ડ
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 10મો ESPN દક્રકઇન્ફો એિોડા
o ટે સ્ટ્ટ બેદટિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર : બેન સ્ટ્ટોસસ (ઈંગ્લેંડ)
o ટે સ્ટ્ટ બોલલિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર : સ્ટ્ટુઅટા બ્ોડ (ઈંગ્લેંડ)
o િનડે બેદટિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર : ક્સિન્ટન ડી કોક (િલક્ષણ આદિકા)
ુ ીલ નારાયણ (િેસ્ટ્ટઇન્ડીઝ)
o િનડે બોલલિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર : સન
o ટી-20 બેદટિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર : કાલોસ બ્ેથિેટ (િેસ્ટ્ટઇન્ડીઝ)
o ટી-20 બોલલિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર : મસ્ટ્ુ તાદફજુર રહમાન (બાંગ્લાિે શ)
o બેદટિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર (મદહલા) : હૈલી વિલલયમ્સ (િેસ્ટ્ટઇન્ડીઝ)
ુ ીલેન્ડ)
o બોલલિંગ પરફોમાન્સ ઓફ ધ યર (મદહલા) : લેહ કેસ્ટ્પેરેક (ન્કઝ
 ખેલ િગત
 વનશાનેબાજી વિશ્વકપમાં ભારતની પ ૂજા ઘાટકરે મદહલા 10 મીટર એર રાઈફલમાં કાંસ્ટ્ય પિક
જીતયો.
 કલલિંગા લાંસસે િબંગ મબ
ંુ ઈને હરાિીને હોકી ઇન્ન્ડયા લીગનો લખતાબ જીતયો.
 વનધન
ુ ન કાસી કુ લમેનન ંુ વનધન થક.ંુ
 નોિે નોબેલ સવમવતના ચેરવમ
 અથાશાસ્ત્ર માટે સૌથી નાની િયે નોબેલ પરુ સ્ટ્કાર જીતનારા કેનેથ જે એરોન ંુ વનધન થક.ંુ
 ‘ટાઈટે નીક’ તથા ‘એપોલો 13’ જેિી દફલ્મોમાં કામ કરનાર અમેદરકી અલભનેતા લબલ પૈસસટનન ંુ
વનધન થક.ંુ
 પ ૂિા કેન્રીયમંત્રી પી. રવિશંકરન ંુ વનધન થક.ંુ
 પસ્ટ્ુ તકો
ુ રીના
 પંજાબ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અમદરિંિર વસિંહની બાયોગ્રાફી ‘ધ પીપલ્સ મહારાજા’ ન ંુ 21 ફેબ્રઆ
રોિ વિમોચન કરિામાં આવ્ક.ંુ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

¤ તમામ સ્ટ્પધાાતમક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ્ટ અપડેટ માટે તેમિ આિી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, સિીઝ તથા સાદહતય મેળિિા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam

આપના

મોબાઈલમાં install કરો.
(એપ્લીકેશન માટે Play stor માં GKExam અથિા edumaterial લખી Search કરો.)

