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 આંતરરાષ્ટ્રીય
ુ ાન, સીરરયા અને
 અમેરરકી રાષ્ટ્રપતત ડોનાલ્ડ રમ્પે ારાન, ારાક, લીબબયા, સોમાબલયા, સદ
ુ ો.
યમનના પ્રવાસીઓને અમેરરકામાં પ્રવેશ પર 90 રદવસનો પ્રતતબંધ મક્ય
 સાકક કાયકક્રમ સતમતતની 53મી બેઠક નેપાળની રાજધાની કાઠમંડુમાં યોજાા
 કુ વૈત દ્વારા પારકસ્તાન, સીરરયા, ારાક, અફઘાતનસ્તાન અને ારાનના તવઝા રદ્દ કરવામાં આવ્યા.
ુ લ પ્રથમ નંબરે .
 દુતનયાની સૌથી વધ ુ મલ્ુ યવાન બ્રાન્ડની યાદીમાં ગગ
 કતાર એરવેઝ દ્વારા દુતનયાની સૌથી લાંબી (ફ્લાઈંગ ટાઇમ) કોમતશિયલ ફ્લાાટ સતવિસ દોહાથી
ુ ીલેન્ડના ઓકલેન્ડ શહેર સધ
ુ ીની પ ૂર્ક કરવામાં આવી.
ન્યઝ
ુ રીનો રદવસ ‘તવશ્વ કેન્સર રદવસ’ તરીકે ઉજવાય છે . તવશ્વ કેન્સર
 તવશ્વ કેન્સર રદવસ : 4 ફેબ્રઆ
રદવસ-2017 નો તવષય ‘વી કેન, આા કેન’ છે .
 ચીનની રોકેટ ફોસક ટીમ દ્વારા 1000 રકમી થી વધ ુ રે ન્જ ધરાવતી DF-16 તમસાાલન ંુ પરીક્ષર્
કરવામાં આવ્ય.ંુ
 ચીન દુતનયાનો સૌથી વધ ુ સૌર ઊજાક ઉત્પાદક દે શ બન્યો. તેની ફોટોવોલ્ટીક ક્ષમતા 77.42
ુ ી પહોચી છે .
ગીગાવોટ સધ
ુ યમંત્રી શહબાજ શરીફે વસંત ઉત્સવ પર પ્રતતબંધ મ ૂક્યો.
 પારકસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતના મખ્
 રાષ્ટ્રીય
 કોબેટ અભયારણ્ય અને વાઘની દે ખરે ખ માટે ઉતરાખંડ, ઉત્તરપ્રદે શ, ઝારખંડ, તેલગ
ં ાર્ા અને
આંધ્રપ્રદે શ એમ પાંચ રાજ્યોમાં મોબાઇલ એપ્લીકેશન M-STRIPES લોન્ચ કરવામાં આવી.
ુ ૈ ના જીલ્લાના કૈ લાસર અને સબલગઢ તાલકુ ા તવસ્તારમાં 1500 કરોડના ખચે
 મધ્યપ્રદે શના મર
રડફેન્સ યતુ નટ સ્થાપના કરવામાં આવશે.
 સામાન્ય બજેટ – 2017 : મહત્વના મદ્દુ ાઓ પર એક નજર
 બજેટમાં કુ લ 21.47 લાખ કરોડ રૂતપયાની જોગવાા.
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 પાક વીમો 30 ટકાને બદલે 40 ટકા કરવામાં આવ્યો.
ુ ીમાં બેઘરો માટે 1 કરોડ ઘર બનાવવાન ંુ લક્ષ્ય.
 વષક 2019 સધ
ુ ીમાં 5 લાખ લોકોને રોજગારી આપવામાં આવશે.
 વષક 2022 સધ
 ગ્રામીર્ અને કૃતષ ક્ષેત્રો માટે 1,87,223 કરોડ રૂતપયાની જોગવાા.
 3 લાખથી વધારે લેવડ-દે વડ કેશમાં નરહ થઇ શકે.
ુ ીની આવક પર કોા ટેક્ષ નહીં. 3 થી 5 લાખ સધ
ુ ીની આવક પર 5 ટકા ટે ક્ષ.
 3 લાખ સધ
 1 કરોડથી વધારે આવક પર 15% સરચાર્જ.
ુ રાત અને ઝારખંડમાં ઓલ ઇન્ન્ડયા મેડીકલ સાયન્સ સ્થપાશે.
 ગજ
 સીનીયર તસટીઝનને હેલ્થ સ્માટક કાડક અપાશે.
 ઉચ્ચ તશક્ષર્ સંસ્થાઓની પ્રવેશ પરીક્ષાઓના આયોજન માટે નેશનલ ટે સ્ટીંગ સીસ્ટમ
બનાવવામાં આવશે.
 હરરયાર્ાના ફરીદાબાદમાં 31મો સ ૂરજકું ડ આંતરરાષ્ટ્રીય તશલ્પ મેળો શરુ થયો.
ુ ીની ગતતતવતધની જાર્ થઇ.
 મંગળ ગ્રહ પર બે અરબ વષક જુના જ્વાળામખ
ુ રાત યતુ નવતસિટી ખાતે 65મા વાતષિક પદવીદાન સમારોહન ંુ આયોજન કરવામાં આવ્ય.ંુ
 ગજ
 19મા ભારત રં ગ મહોત્સવન ંુ નવી રદલ્લીમાં આયોજન.
 રાષ્ટ્રીય રે લ સંગ્રહાલયે પોતાના 40મા વષકમાં પ્રવેશ કયો.
 આધાર કાડક સંબતં ધત ગે રકાયદે સર સેવા આપતી 50 અનતધકત
ૃ વેબસાાટો UIDAI એ બંધ કરી.
ુ ીમ કોટક દ્વારા રાન્સજેન્ડર લોકોને ત્રીજી જાતત તરીકે માન્યતા આપ્યા બાદ
 વષક 2014માં સપ્ર
પહેલીવાર બબહારમાં રાન્સજેન્ડર ઉમેદવારો બોડક ની પરીક્ષા આપશે.
 રાજકોટમાં દે શની સૌથી મોટી મેરેથોન યોજાા.
ુ
 1 એતપ્રલ, 2017 થી 3 લાખથી વધ ુ રૂતપયા રોકડ સ્વરૂપે સ્વીકારવા પર 100% દં ડ વસલ
કરવામાં આવશે.
 તેલગ
ં ાર્ા સરકાર ભારતન ંુ પહેલ ં ુ ‘સામાજજક નવીનીકરર્ કેન્ર’ લોન્ચ કરશે.

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

ુ યમંત્રી સમગ્ર ગ્રામ્ય ઉન્નયન યોજના’ નો શભ
ુ ારં ભ
 અસમમાં સંપ ૂર્ક ગ્રામીર્ સશક્તતકરર્ માટે ‘મખ્
કરવામાં આવ્યો.
 ગ્રામીર્ ક્ષેત્રના તવકાસ માટે ની કલ્યાર્કારી યોજનાઓ પર દે ખરે ખ રાખવા કેન્ર સરકાર સોશ્યલ
રજીસ્રી બનાવશે.
ુ યમંત્રી એન. ચંરબાબએ
ુ સૌ પ્રથમ સ્માટક પોલીસ સ્ટે શનન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 આંધ્રપ્રદે શમાં મખ્
 અમેરરકાએ ભારતને મહત્વના સરુ ક્ષા સહયોગી દે શનો દરજ્જો આપ્યો.
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્રીય મંત્રી મંડળની બેઠકમાં ‘પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીર્
ડીજીટલ સાક્ષરતા અબભયાન’ ને મંજૂરી આપવામાં આવી.
ુ રાતના મખ્
ુ યમંત્રીશ્રી તવજય રૂપાર્ી દ્વારા આરદવાસી તવકાસ ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારં ભ કરવામાં
 ગજ
આવ્યો.
ુ પરથી દારા
 નવી રદલ્લી નગર તનગમ પરરષદે ડલહૌજી રોડન ંુ નામ બદલીને શાહજહાંના પત્ર
તશકોહ નામ રાખ્ય.ંુ
 ડૉ. શવના પંડયા અવકાશગમન કરનારી ભારતીયમ ૂળની ત્રીજી મરહલા બનશે.
ુ ા નદીની સફાા માટે ઇઝરાયલી કં પની સહયોગ આપશે.
 યમન
 કેન્ર સરકારે રાશનની દુકાનો પરથી સસ્તા ભાવે અનાજ મેળવવા આધાર કાડક ફરજજયાત કય.ું ુ
 કેન્રીય માનવ સંશાધન તવકાસ મંત્રાલયે કન્યા તશક્ષર્ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેન્રીય તશક્ષર્
ુ યમંત્રી આ ઉપસતમતતના
સલાહકાર બોડક (કેબ)ની એક ઉપસતમતત બનાવી. તેલગ
ં ાર્ાના ઉપમખ્
અધ્યક્ષ બનશે.
 વેપાર/બેન્કીંગ
 આયકર તવભાગે ‘સ્વચ્છ ધન’ અબભયાનની શરૂઆત કરી. જેમાં 9 નવેમ્બર થી 30 ડીસેમ્બર
ુ ીમાં વધ ુ માત્રામાં જમા થયેલી રકમન ંુ વેરરરફકેશન થશે.
સધ
 આગળના નાર્ાકીય વષકમાં સરકારી બેંકો માટે 10000 કરોડ રૂતપયાન ંુ સરકાર રોકાર્ કરશે.
ૂ સમયમાં 100 રૂતપયાની નવી નોટ બહાર પાડશે.
 રીઝવક બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા ટં ક
ુ ીનો દં ડ થશે.
 ઇન્કમટે ક્ષ રીટનક સમય મયાકદામાં ન ભરનારને 10,000 રૂતપયા સધ
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 ભારતીય રીઝવક બેંકે બેંકોને પોતાના બેંક સતવિસ ચાર્જ નક્કી કરવાની છૂટ આપી.
 અમેરરકાની બેંકો કરતા ચીનની બેંકોની બ્રાંડ વેલ્ય ૂ વધી.
 બેંક ઓફ અમેરરકાએ કમકચારી વગરની બેંક શાખાઓ ખોલી. જેમાં ગ્રાહકો ATM નો ઉપયોગ કરી
શકશે તથા બીજી બ્રાન્ચના કમકચારીઓ સાથે વીડીયો કોન્ફરન્સથી વાત કરી શકશે.
ુ કરવા માટે ભારતીય રીઝવક બેંક એક સ્થાયી સતમતત
 સાાબર સરુ ક્ષા પ્રર્ાલી વધ ુ મજબત
બનાવશે.
 તનયક્ુ તત
 દુષ્ટ્યત
ં ચૌટાલા ભારતીય ટે બલ ટે તનસ મહાસંઘના અધ્યક્ષ બન્યા.
 અબભનેત્રી અનષ્ટ્ુ કા શમાક ‘સ્વચ્છ ભારત’ અબભયાન અંતગકત લોકોને સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃત કરશે.
 સંજીવ સાન્યાલને નાર્ા મંત્રાલયમાં મખ્ુ ય આતથિક સલાહકાર તરીકે તનયતુ ત કરવામાં આવ્યા.
ુ ારા કરવા માટે છ સભ્યોની એક સતમતત બનાવવામાં
 કેન્ર સરકાર દ્વારા દે શની હજનીતતમાં સધ
આવી.
 ડાયાબબટીસ તનયંત્રર્ માટે એક યોગ પ્રોટોકોલ તૈયાર કરવા તવશેષજ્ઞોની એક 16 સભ્યોની
સતમતત બનાવવામાં આવી.
ુ યમંત્રી બનશે. તે તતમલનાડુના ત્રીજા મરહલા
 ઓ પનીરસેલ્વમ બાદ શશીકલા તતમલનાડુના મખ્
ુ યમંત્રી બનશે.
મખ્
 એન ચંરશેખરન ટાટા સ્ટીલના તનદે શક મંડળના ચેરમેન બન્યા.
 સોમાબલયાના પ ૂવક પ્રધાનમંત્રી મોહમ્મદ અબ્દુલ્લાહી ફરમાજો સોમાબલયાના નવા રાષ્ટ્રપતત
બન્યા.
 પરુ સ્કાર
 મશહુર તસતારવાદક ઉસ્તાદ ામરત ખાને પદ્મશ્રી પરુ સ્કાર પરત કયો.
 તવમાન કં પની સ્પાઇસ જેટને ત્રર્ એતશયન એવોડક મળ્યા.

ુ માં એડ કરો.
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 ભારતીય મ ૂળના પ્રતસદ્ધ બબ્રરટશ મ ૂતતિકાર અનીશ કપ ૂરને ઇઝરાયલના પ્રતતન્ષ્ટ્ઠત ‘જેનેતસસ
પરુ સ્કાર’ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા.
 તવખ્યાત હાસ્યલેખક તારક મહેતાને ‘રમર્લાલ નીલકં ઠ હાસ્ય પારરતોતષક’ આપવાની જાહેરાત.
 પ્રતતન્ષ્ટ્ઠત ડૉ.બી સી રોય પરુ સ્કાર-2016 માટે હૈદરાબાદના ડૉ.રઘરુ ામને પસંદ કરવામાં આવ્યા.
 ખેલ જગત
 વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ઓલરાઉન્ડર આન્રે રસેલ પર ડોતપિંગ તનયમના ભંગ બદલ એક વષકનો પ્રતતબંધ
ુ વામાં આવ્યો.
મક
 15 વષીય લક્ષ્ય સેન જૂતનયર બેડતમન્ટનમાં દુતનયાનો નંબર-1 ખેલાડી બન્યો.
 પંકજ આડવાર્ીએ રાષ્ટ્રીય સ્ન ૂકર ચેક્મ્પયનશીપ જીતી.
 વષક-2017 ના આંતરરાષ્ટ્રીય બાસ્કેટબોલ મહાસંઘ દ્વારા આયોજીત મરહલા એતશયા કપની
યજમાની ભારત કરશે.
 રક્રકેટની બાાબલ તરીકે ઓળખાતી ‘વીઝડન’ પતત્રકાના વાતષિક અંક 2017ના કવર પેજ પર
તવરાટ કોહલીનો ફોટો છપાયો.
 ઈંગ્લેંડ રક્રકેટ ટીમના કેપ્ટન એબલસ્ટર કુ કે રાષ્ટ્રીય ટે સ્ટ રક્રકેટ ટીમના કેપ્ટન પદે થી રાજીનામ ંુ
આપ્ય.ંુ
 લંડનમાં યોજાનાર તવશ્વ એથ્લેટીકસ ચેક્મ્પયનતશપમાં રૂસને ભાગ લેવા પર પ્રતતબંધ.
 તનધન
 સી.બી.આા.ના પ ૂવક તનદે શક જોગીંદર તસિંહન ંુ લાંબી બીમારી બાદ તનધન થય.ંુ
ુ રાતી રં ગભ ૂતમના નાટય લેખક અને કલાકાર હસમખ
ુ બારાડીન ંુ તનધન થય.ંુ
 ગજ
 પારકસ્તાની ઉદુક ઉપન્યાસકાર બાનો કુ દતસયાન ંુ તનધન થય.ંુ
ુ ાષચંર બોઝના તનકટના સાથી કનકલ તનઝામદ્દુ ીનન ંુ તનધન થય.ંુ તેઓ નેતાજીના
 નેતાજી સભ
ડ્રાાવર હતા.
 વયોવ ૃદ્ધ સ્વતંત્રતા સેનાની રાચલાક સામ્રાજ્યમન ંુ તનધન થય.ંુ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 પસ્ુ તકો
 સલમાન રુશ્દી પોતાન ંુ નવ ંુ પસ્ુ તક ‘ગોલ્ડન હાઉસ’ સપ્ટે મ્બરમાં સારહત્યની દુતનયામાં પ્રકાતશત
કરશે.
 કેન્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથ તસહે ગૃહ મંત્રાલયમાં વરરષ્ટ્ઠ સલાહકાર તવજય કુ મારના પસ્ુ તક
‘તવરપ્પન ચેંજજિંગ ધ બબ્રગે ડ’ ન ંુ તવમોચન કય.ું ુ
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાકત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આવી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, તવીઝ તથા સારહત્ય મેળવવા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam

આપના

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

