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 આંતરરાષ્ટ્રીય
 પાકકસ્તાન 19 વર્ષ પછી પહેલી વસ્તી ગણતરીન ંુ આયોજન કરશે. આ વસ્તી ગણતરી બે
તબક્કામાં કરવામાં આવશે.
 બાંગ્લાદે શમાં 25 માર્ષનો કદવસ ‘નરસંહાર કદવસ’ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો. 25 માર્ષ, 1971
ની રાત્રે પાકકસ્તાની સેના દ્વારા કરવામાં આવેલા અત્યાર્ારની યાદમાં આ કદવસ જાહેર કયો.
ુ ાર ઓસ્રીયાની રાજધાની નવયેના રહેવા માટે
 દુનનયાના 231 શહેરોના એક સવેક્ષણ અનસ
દુનનયાન ંુ સૌથી સારં ુ શહેર જયારે બગદાદ સૌથી ખરાબ શહેર.
 કોમનવેલ્થ કદવસ : માર્ષ મકહનાનો બીજો સોમવાર કોમનવેલ્થ કદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે
છે .
 નવશ્વ ગ્રાહક અનધકાર કદવસ : 15 માર્ષનો કદવસ દુનનયાભરમાં નવશ્વ ગ્રાહક અનધકાર કદવસ તરીકે
ઉજવાય છે .
ુ ીલેન્ડમાં એક નદીને માનવ સમાન કાન ૂની અધીકાર આપવામાં આવ્યા.
 નવશ્વમાં પહેલીવાર ન્યઝ
ુ છે .
આ નદીન ંુ નામ વાંગનઈ
 અમેકરકાના કાન્સાસ રાજ્યએ 16 માર્ષને ભારતીય-અમેકરકી પ્રશંસા કદવસ તરીકે માન્યતા આપી.
જેનો હેત ુ ગત માસે ધ ૃણા અપરાધમાં મ ૃત્યુ પામનાર ભારતીય નાગકરક શ્રીનનવાસ કુ ર્ીભોટલાને
સમ્માન આપવાનો છે .
 રાષ્ટ્રીય
ુ ી આયોજન કરવામાં આવ્ય.ંુ વર્ષ 46મા રાષ્ટ્રીય સરુ ક્ષા સપ્તાહન ંુ 4 માર્ષથી 10 માર્ષ, 2017 સધ
1972 થી આ સપ્તાહ ઉજવવામાં આવે છે .
 મેટરનનટી રજાઓ વધારી 26 સપ્તાહ કરત ંુ બબલ લોકસભામાં પસાર થય.ંુ હવે 12 ને બદલે 26
અઠવાકડયાની મેટરનનટી રજાઓ મળશે.
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 વ્યાવસાનયક સરુ ક્ષા અને સ્વાસ્્ય પર ‘આંતરરાષ્ટ્રીય નવઝન ઝીરો સંમેલન’ ન ંુ આયોજન 15 થી
ુ ી નવી કદલ્લીમાં થશે.
17 માર્ષ, 2017 સધ
 કેરળના કાયમકુ લમમાં ભારતનો સૌથી મોટો પાણીમાં તરતા સૌર ઊજાષ પ્લાન્ટ વડે વીજળીન ંુ
ઉત્પાદન શરુ કરવામાં આવ્ય.ંુ
 કેન્રીય શહેરી નવકાસ મંત્રી વેંકૈયા નાયડુએ કદલ્લીમાં ભારતનો સૌથી મોટા કર્રામાંથી વીજળી
ઉત્પન્ન કરતા પ્લાન્ટન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
ુ જીએ કેરલ, મધ્યપ્રદે શ, છતીસગઢ, પટના અને ઝારખંડમાં નવા મખ્
ુ ય
 રાષ્ટ્રપનત પ્રણવ મખ
ન્યાયાધીશોની નનયક્ુ તત કરી.
ુ ન્સની શરૂઆત કરી.
 મધ્ય રે લ્વેએ લોનાવાલામાં રે લ એમ્્યલ
 તેલગ
ં ાણાના મખ્ુ યમંત્રી ર્ંરશેખર રાવે ગભષવતી મકહલાઓ માટે નવી યોજના ‘કે.સી.આર. કીટ’
ની શરૂઆત કરી.
ુ યમંત્રી નસદ્ધાર મૈયાએ ‘નમ્મા કેન્ટીન’ (અમારી કેન્ટીન)ની જાહેરાત કરી. જેમાં 5
 કણાષટકના મખ્
રૂનપયામાં નાસ્તો અને 10 રૂનપયામાં બપોર તથા સાંજન ંુ ભોજન આપવામાં આવશે.
ુ નત્રકદવસીય
ૂ ોને નવી કૃનર્ યોજનાઓ અને ટે કનોલોજી નવશેની જાણકારી આપવાના હેતથી
 ખેડત
કૃનર્ ઉન્નતી મેળાન ંુ કદલ્લીમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્ય.ંુ
 કેન્ર સરકારે બબહારમાં કેળા રીસર્ષ કેન્રની સ્થાપના કરી.
ુ ર કિકટકલ પ્લાન્ટન ુ સંર્ાલન શરૂ કરવામાં આવ્ય.ંુ
 BHEL દ્વારા પોતાના પહેલા 800 મેગાવોટ સપ
 મધ્ય પ્રદે શના ખડકોમાંથી નવશ્વના સૌથી જૂના વનસ્પનત અવશેર્ો મળી આવ્યા.
ુ વત્તા યતુ ત નશક્ષણ અને ઉત્તમ પરીણામ માટે કેબબનેટે 50 નવા કેન્રીય નવદ્યાલયોની
 ગણ
સ્થાપનાને મંજૂરી આપી.
ુ ારં ભ થયો.
 છઠ્ઠા ઈન્ટરનેશનલ એન્ન્જનનયકરિંગ સોનસિંગ શોનો 16 માર્ષ, 2017 ના રોજ ર્ેન્નઈમાં શભ
 કેન્ર સરકારે પ્રવાહીકત
ૃ પ્રાકૃનતક ગે સ (એલએનજી) નો પ્રયોગ વાહન ઇંધણ માટે કરવા મંજૂરી
આપી.
 બબહારના રાજગીરમાં નત્રકદવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ સંમેલનન ંુ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્ય.ંુ
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ુ જીએ હકરયાણાના સોનીપતમાં “ભનવષ્ટ્ય માટે નવશ્વનવદ્યાલયો” થીમ પર
 રાષ્ટ્રપનત પ્રણવ મખ
આંતરરાષ્ટ્રીય સેનમનારન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 એનશયાન ંુ પહેલ ં ુ એરબસ પ્રનશક્ષણ કેન્ર નવી કદલ્લીમાં આવેલા એયરોનસટીમાં ખોલવામાં આવશે.
 હજીરામાં એસ્સારની નંદ નનકેતન ભારતની પહેલી ખાનગી ક્ષેત્રની કેશ લેસ વસાહત બની.
 સંપ ૂણષપણે ભારતમાં બનેલ પ્રથમ રે ન મેઘાને દાદર રે લવે સ્ટે શનથી લીલી ઝંડી બતાવી રવાના
કરવામાં આવી.
 અનમતાભ બચ્ર્ને એક સમારોહમાં સ્તન સ્વાસ્્ય માટે ‘એબીસી ઓફ બ્રેસ્ટ હેલ્થ’ પર દુનનયાની
પહેલી મોબાઈલ એપ્લીકેશન લોન્ર્ કરી.
 વેપાર/બેન્કીંગ
 બર્ત ખાતામાંથી રોકડ ઉપાડ પરની મયાષદા હટાવવામાં આવી. 13 માર્ષ પછી કોઈ પ્રનતબંધ
લાગ ુ પડશે નકહ.
 મધ્યપ્રદે શના રીવા અલ્રા મેગા સોલાર પ્લાન્ટને નવશ્વ બેંક લોન આપશે.
 ભારતીય કરઝવષ બેંકને 10 રૂનપયાની પ્લાસ્સ્ટક નોટ નપ્રન્ટ કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી.
 આઈકડયાએ વોડાફોન ઇસ્ન્ડયા સાથેના નવલીનીકરણને મંજૂરી આપી.
 નનયક્ુ તત
 નશવસેનાના નવશ્વનાથ પાંડુરંગ મહાદે શ્વર મબ
ંુ ઈના મેયર બન્યા.
 ડોનાલ્ડ ટસ્કને ફરી એકવાર યરુ ોનપય પકરર્દના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા.
 સબર્ન તેંડુલકરને ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાનાર મકહલા કિકેટ નવશ્વકપના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નનયતુ ત
કરવામાં આવ્યા.
 ભારતે નેપાળ માટે મનજીવ નસિંહ પરુ ીને નવા રાજદૂત તરીકે નનયતુ ત કયાષ.
 બી. પી. કાન ૂનગોને કરઝવષ બેંક ઓફ ઇસ્ન્ડયા (RBI) ના ડેપ્યટુ ી ગવનષર તરીકે નનયતુ ત કરવામાં
આવ્યા.
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 ર્ીનની સ્માટષ ફોન કં પની વન પ્લસે અનમતાભ બચ્ર્નને ભારત માટે પોતાના બ્રાંડ એમ્બેસેડર
બનાવ્યા.
ુ યમંત્રીના રૂપમાં શપથ લેશે. અગાઉ ગોવાના રાજ્યપાલ મ ૃદુલા
 મનોહર પરીકર ગોવાના મખ્
નસન્હાએ મનોહર પરીકરને સરકાર બનાવવા માટે નનમંત્રણ આપ્ય ંુ હત.ંુ
 નાણામંત્રી અરુણ જેટલીને સંરક્ષણ મંત્રાલયનો વધારાનો કાયષભાર સોંપવામાં આવ્યો.
ુ યમંત્રી બનશે.
 બીરે ન નસિંહ મણીપરુ ના નવા મખ્
ુ યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
 અમકરિંદર નસિંહે પંજાબના મખ્
ુ યમંત્રી બનશે.
 નત્રવેન્ર નસિંહ રાવત ઉત્તરાખંડના મખ્
ુ યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
 ભાજપાના આકદત્યનાથે ઉત્તર પ્રદે શના 32મા મખ્
 પાકકસ્તાનના પ ૂવષ ઓલરાઉન્ડર શાકહદ અફ્રીદીને રષ્ટ્ટીહીન કિકેટ નવશ્વકપ માટે એમ્બેસેડર તરીકે
નનયતુ ત કરવામાં આવ્યા.
 સેન્ટીયાગો નાઈવા પરુ ુ ર્ બોક્તસિંગ માટે ભારતના નવા નવદે શી કોર્ બનશે. જે બી.આઈ.
ફનાષન્ડીઝન ંુ સ્થાન લેશે.
 પરુ સ્કાર
ુ મોહન ભાગવતને ડોતટર ઓફ સાયન્સની માનદ ઉપાનધ આપવામાં
 આર એસ એસના પ્રમખ
આવી.
 જી નસને એવોડડષ સ – 2017
 શ્રેષ્ટ્ઠ કફલ્મ: નપિંક
 શ્રેષ્ટ્ઠ અબભનેતા: અનમતાબ બચ્ર્ન (નપિંક)
 શ્રેષ્ટ્ઠ અબભનેત્રી: આબલયા ભટ્ટ (ઉડતા પંજાબ)
 શ્રેષ્ટ્ઠ સહાયક અબભનેતા: ઋનર્ કપ ૂર (કપ ૂર એન્ડ સન્સ)
 શ્રેષ્ટ્ઠ સહાયક અબભનેત્રી: શબાના આઝમી (નીરજા)
 વ્ય ૂઅસષ ર્ોઇસ બેસ્ટ કફલ્મ: દં ગલ
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 ભારતીય અમેકરકી ઈન્રાણી દાસે માથાની ઈજા અને બબમારીઓના ઉપર્ારની પોતાની શોધ માટે
રીજનરોન સાયન્સ ટેલેન્ટ સર્ષ સ્પધાષમાં નવજ્ઞાન પરુ સ્કાર જીત્યો.
 નસિંગાપરુ ના ર્ાંગી એરપોટષ ને સતત પાંર્મા વર્ે પણ નવશ્વના શ્રેષ્ટ્ઠ એરપોટષ તરીકે પસંદ કરવામાં
આવ્ય.ંુ
ુ ેન આઇકોન’ પરુ સ્કાર જીત્યા. જે સામાજજક કાયષ માટે
 નસિંગાપરુ માં 11 ભારતીય મકહલાઓએ ‘વમ
પોતાન ંુ જીવન સમનપિત કરી રહી છે .
 ખેલ જગત
 ગોવામાં 71મી સંતોર્ રોફીની શરૂઆત થઇ.
 એસ.એસ.પી. ર્ૌરનસયાએ ઇન્ડીયન ઓપનનો બખતાબ જીત્યો.
 2022 ના કોમનવેલ્થ ગે મ્સન ંુ આયોજન ડરબન (દબક્ષણ આકફ્રકા) માં નકહ થાય.
 શશાંક મનોહરે આઈસીસીના ર્ેરમેન પદે થી રાજીનામ ંુ આપ્ય.ંુ
ુ રા ટે સ્ટ મેર્માં એક દાવમાં 500 દડા રમનાર પહેલા ભારતીય બેટ્સમેન બન્યા.
 ર્ેતેશ્વર પજા
તેણે રાહુલ રનવડનો 495 દડાનો રે કોડષ તોડયો.
 નનધન
 રસાયણ નવજ્ઞાન માટે નોબલ પરુ સ્કાર નવજેતા જોર્જ એ. ઓલાહન ંુ 89 વર્ષની વયે નનધન થય.ંુ
 નોબલ પરુ સ્કાર નવજેતા, કનવ અને નાટયકાર ડેરેક વાલ્કોટન ંુ 87 વર્ષની વયે નનધન થય.ંુ
 પસ્ુ તકો
 પ ૂવષ ઓસ્રે બલયાઈ કેપ્ટન માઈકલ કલાકે કલકત્તામાં ‘માય સ્ટોરી’ નામની પોતાની આત્મકથા
લોન્ર્ કરી.
---------------------------------------------------

ુ માં એડ કરો.
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¤ તમામ સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આવી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, તવીઝ તથા સાકહત્ય મેળવવા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam

આપના

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

