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 આંતરરાષ્ટ્રીય
ુ િાહનો માટે ખલ્ુ લો મકુ િામાં આવ્યો. આ પલ
ુ ન ંુ નામ
 ચીનમાં વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પલ
બીપાંજિયાંગ છે .
 સંયક્ુ ત રાષ્ટ્ર સંઘે િર્ષ-2017 ને ‘વિકાસ હેત ુ સતત પયષટન’ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય િર્ષ જાહેર
કય.ું ુ
 ફિનલેન્ડમાં રોિગારી િધારિા સરકારે પ્રાયોગગક ધોરણે બેરોિગારોને એક વનવિત માવસક
પગાર આપિાની પહેલ કરી.
ુ રી થી 16 જાન્યઆ
ુ રી, 2017 સધ
ુ ી ‘ભારત મહોત્સિ’ન ંુ આયોિન
 કં બોફડયામાં 10 જાન્યઆ
કરિામાં આિશે.
 ચેન્નઈ, અમદાિાદ અને િારાણસીને સ્માટષ સીટી બનાિિામાં જાપાન મદદ કરશે.
 ડોનાલ્ડ રમ્પે ભારતીય મ ૂળના રાિ શાહને ડેપ્યટુ ી રીસચષ ડાયરે ક્ટર બનાવ્યા.
ુ ુ ત્િાકર્ષણ તરં ગ દૂરબીન લગાિશે.
 વતબ્બતમાં ચીન દુવનયાન ંુ સૌથી િધ ુ ઉંચાઈ િાળં ગર
 નોિે FM રે ફડયો બંધ કરનારો દુવનયાનો પ્રથમ દે શ બનશે.
 રાષ્ટ્રીય
ુ ીમ કોટે BCCI ના અધ્યક્ષ અનરુ ાગ ઠાકુ રને તેના હોદ્દા પરથી હટાવ્યા.
 સપ્ર
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીએ પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસના 104મા સત્રન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
ુ યમંત્રી ચંરબાબ ુ નાયડએ
ૂ આરોગ્ય રક્ષા યોિના શરુ કરી.
 આંધ્રપ્રદે શમાં મખ્
 હિ અરજી પ્રફિયાને ડીજીટલ બનાિિા મોબાઈલ એપ્લીકેશન શરુ કરિામાં આિી.
 આંધ્રપ્રદે શના ગોદાિરી જીલ્લાન ંુ મોરી ગામ સ્માટષ ડીજીટલ ગામ બન્ય.ંુ
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ુ રાતના મખ્ુ યમંત્રી વિિય રૂપાણીએ રાજ્યમાં સૌપ્રથમ લેસર ટે કનોલોજી આધાફરત EVMS
 ગિ
આરટીઓન ંુ શામળાજીમાં લોકાપષણ કય.ું ુ
 4000 ફકલોમીટર લાંબી રે ન્િની બેલેષ્સ્ટક વમસાઈલ અગ્ગ્ન-4 ન ંુ સિળતાપ ૂિષક ઉડ્ડયન પરીક્ષણ
કરિામાં આવ્ય.ંુ
ુ રાજ્યમંત્રી શ્રીપદ યેસ્સો નાઈકે નિી ફદલ્લીમાં ‘મધપ્ર
ુ મેહ માટે યોગ’ પર વત્રફદિસીય
 આયર્
ુ ારં ભ કયો.
આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનનો શભ
ૂ કીટ
 િાણીજ્ય અને ઉધોગ મંત્રી શ્રીમવત વનમષલા વસતારમણે પોલીસ માટે IPR એન્િોસષમેન્ટ ટલ
લોન્ચ કરી.
ુ રીમાં PSLV-C-37 મારિત એક સાથે 103 ઉપગ્રહ લોન્ચ કરિામાં આિશે.
 ઈસરો દ્વારા િેબ્રઆ
ુ રી, 2017થી બેંગલોરમાં 14મ ુ પ્રિાસી ભારતીય ફદિસ સંમેલન શરુ.
 7 જાન્યઆ
 કેન્ર સરકાર દ્વારા દુષ્ટ્કાળગ્રસ્ત કણાષટકને 1782 કરોડની સહાયને મંજૂરી આપિામાં આિી.
 પોટષ બ્લેયરમાં દ્વીપ પયષટન મહોત્સિ-2017 શરુ થયો.
 ગાંધીનગરમાં રે લ્િે રેક ઉપર દે શની સૌ પ્રથમ હોટલ બનશે.
ુ ાનો માટે 'પ્રિાસી કૌશલ વિકાસ યોિના' શરુ
 પ્રધાનમંત્રી દ્વારા વિદે શમાં નોકરી ઈચ્છતા યિ
કરિામાં આિશે.
 આંધ્રપ્રદે શ સરકારે નોબેલ વિજેતા િૈજ્ઞાવનકોને 100 કરોડ રૂવપયાના પરુ સ્કારની યોિના જાહેર
કરી.
 UN તેમિ NSGમાં ભારતના કાયમી સભ્ય પદની પોટષ ુ ગલે તરિેણ કરી.
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીએ ગાંધીનગરમાં દે શના પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય એક્સચેન્િ ઇષ્ન્ડયા
આઈએનએક્સન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
ુ રાત સંમેલનન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીએ આઠમા િાઇબ્રન્ટ ગિ
 ભોપાલમાં 11મી બ્લાઇન્ડ ચૈલેંિ કાર રે લીન ંુ આયોિન કરિામાં આવ્ય.ંુ
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 િેપાર/બેન્કીંગ
ુ પર આધાર િડે ચકુ િણીની પ્રણાલી શરુ થઇ.
 1000 થી િધ ુ મધર ડેરી બથ
ુ ી જૂની નોટો િમા કરાિી શકશે.
 પ્રિાસી ભારતીય 30 જુન સધ
 પેટીએમને પેમેન્ટ બેંક માટે ફરઝિષ બેન્કની મંજૂરી મળી.
 રોકડ રફહત ચકુ િણી માટે મોબીગ્ક્િકના એમ્સ સાથે કરાર.
ુ લ ઇષ્ન્ડયાએ ભારતમાં નાના અને મધ્યમ િેપારો માટે નવ ંુ ટલ
ૂ ‘માય ગબઝનેસ’ સામેલ કય.ું ુ
 ગગ
 એગ્ક્સસ બેંક ઋણ ઇન્િેસ્ટમેન્ટમાં ટોચના સ્થાન પર છે લ્લા દસ િર્ષથી યથાિત.
 ડીજીટલ પેમેન્ટ સંબવં ધત સમસ્યાઓના સમાધાન માટે કેન્ર સરકારે હેલ્પલાઇન 14444 ની
શરૂઆત કરી.
 HDFC બેંક પોતાના ‘ઈરા’ નામના બ્રાંચ રોબોટને લોન્ચ કરશે.
 વનયગ્ુ ક્ત
 પ્રો. ડેવિડ આર. વસમ્લીહ UPSC ના નિા અધ્યક્ષ બનશે.
ુ ય સૈન્ય અવધકારી બનાિિામાં આવ્યા.
 ભારતીય મ ૂળના શેખ રિીક મોહમ્મદને ફકગગિસ્તાનના મખ્
ુ ેનાના ઉપપ્રમખ
ુ નો કાયષભાર સંભાળ્યો.
 એર માશષલ એસ. બી. દે િે ભારતીય િાયસ
ુ ય ન્યાયાધીશના રૂપમાં શપથ લીધા.
 િસ્ટીસ િગદીશ વસિંહ ખેહરે દે શના 44મા મખ્
 ભારતી એરટેલે પોતાના આફિકાના કારોબાર સંચાલન માટે રાજીિ સેઠીને સીસીઓ તરીકે વનયક્ુ ત
કયાષ.
 િીિળી ક્ષેત્રની ટાટા પાિરે સાઈરસ વમસ્ત્રીની િગ્યાએ એસ. પદ્મનાભમને કં પનીના વનદે શક
મંડળના ચેરમેન બનાવ્યા.
 કુ માર શારફદિંદુને SBI પેન્શન િં ડના સીઈઓ તેમિ એમડી તરીકે વનયક્ુ ત કરિામાં આવ્યા.
 800 મી. દોડમાં વિશ્વ ચેગ્મ્પયન ડેવિડ રુડીશાને મબ
ંુ ઈ મેરાથોનના બ્રાંડ એમ્બેસેડર બનાિિામાં
આવ્યા.
 ટાઇગર ગ્લોબલના પ ૂિષ એક્ઝેક્યટુ ીિ કલ્યાણ કૃષ્ટ્ણમ ૂવતિ ફ્લલપકાટષ ના નિા સીઈઓ બન્યા.
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 પરુ સ્કાર
ુ મણ્યમને ‘નાઈટહુડ’ની ઉપાવધથી સમ્માવનત
 ભારતીય મ ૂળના ગબ્રફટશ પ્રોિેસર શંકર બાલસબ્ર
કરિામાં આવ્યા.
 ચોથા યશ ચોપડા મેમોફરયલ એિોડષ માટે શાહરૂખ ખાનને પસંદ કરિામાં આવ્યો.
 અમેફરકામાં રહેતા ભારતિંશી ડોક્ટર ભરત બરઈ અને સંપત વશિાંગીને પ્રિાસી ભારતીય
સમ્માન માટે પસંદ કરિામાં આવ્યા.
 ગોલ્ડન ગ્લોબ એિોડષ - 2017
-બેસ્ટ ફિલ્મ (ડ્રામા) - મ ૂનલાઈટ
ુ કલ/કોમેડી) - લા લા લૈન્ડ
-બેસ્ટ ફિલ્મ (મ્યજી
-બેસ્ટ એનીમેટેડ ફિલ્મ - જૂટોવપયા
-વિદે શી ભાર્ાની બેસ્ટ ફિલ્મ – એલે
 ફિસ્ટીયાનો રોનાલ્ડો ચોથીિાર િીિા ‘પ્લેયર ઓિ ધ યર’ બન્યા.
 ક્ષય રોગ જાગૃતતા અગભયાનમાં યોગદાન બદલ અમેફરકી દુતાિાસે અવમતાભ બચ્ચનને
સમ્માવનત કયાષ.
 ખેલ િગત
 ભારતીય ટે વનસ ખેલાડી સોમદે િ દે િિમષને વ્યાિસાવયક ટે વનસમાંથી સન્યાસ લેિાની જાહેરાત
કરી.
 ચીનની ટે બલ ટે વનસ ગ્રાંડ સ્લેમ ચેગ્મ્પયન લી જિઆઓવશયાએ વનવ ૃવિની જાહેરાત કરી.
 ભારતીય મફહલા ફિકેટ ટીમે બાંગ્લાદે શને હરાિીને સતત ચોથીિાર સૈિ મફહલા ફુટબોલ
ચેગ્મ્પયનવશપનો ગખતાબ જીત્યો.
ુ રાતની ટીમ ઝારખંડને હરાિીને રણજી રોિીની િાઈનલમાં પ્રિેશી.
 66 િર્ષ પછી ગિ
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 રોહન બોપન્ના અને જીિન નેદુનચેઝીયાને ચેન્નઈ ઓપન ટેનીસ ટુનાષમેન્ટનો પરુ ુ ર્ િોડીનો
ગખતાબ જીત્યો.
 સાવનયા વમજાષ અને બેથાની માટે ક સૈન્ડસે ગબ્રસ્બેન ઓપનનો મફહલા િોડીનો ગખતાબ જીત્યો.
 વનધન
 પાફકસ્તાનના પ ૂિષ ફિકેટર ઈગ્મ્તયાિ અહમદન ંુ લાંબી ગબમારી બાદ વનધન થય.ંુ
ુ ર પ્રાઈઝ વિજેતા લેખક િોન બર્જરન ંુ 90 િર્ષની િયે વનધન.
 બક
ુ ના ફદગ્ગિ અગભનેતા ઓમપરુ ીન ંુ વનધન થય.ંુ
 બોલીવડ
 દે શના જાણીતા વસતારિાદક અબ્દુલ હલીમ ખાન સાહેબન ંુ 89 િર્ષની િયે વનધન થય.ંુ
 પોટષ ુ ગલમાં લોકતંત્રની સ્થાપનાના િનક મનાતા પ ૂિષ રાષ્ટ્રપવત માફરયો સોરે સન ંુ વનધન થય.ંુ
 ઈરાનના પ ૂિષ રાષ્ટ્રપવત રિસંજાનીન ંુ વનધન થય.ંુ
 પસ્ુ તકો
 “ધ પ્યવુ પલ્સ પ્રેસીડેન્ટ : અબ્દુલ કલામ” નામના પસ્ુ તકન ંુ વિમોચન કરિામાં આવ્ય.ંુ
સરદાર િલ્લભભાઇ પટે લના જીિન કતત્ષ ુ િ આધાફરત આકાષઇિલ સંગ્રહ પસ્ુ તકન ંુ વિમોચન થય.ંુ
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમિ આિી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ક્િીઝ તથા સાફહત્ય મેળિિા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam

આપના

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

