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 આંતરરાષ્ટ્રીય
 ચીને વર્ષ 2017ના બ્રિકસ સંમેલન માટે થીમ જાહેર કરી. આ થીમ હશે, “બ્રિકસ : સારા ભવવષ્ટ્ય
માટે મજબ ૂત ભાગીદારી.
 કરાંચીમાં બહુરાષ્ટ્રીય નૌસૈવનક અભ્યાસ ‘અમન-17’ શરુ થયો. જેમાં પાકકસ્તાન સહીત 37 દે શોની
નૌસેના ભાગ લઇ રહી છે .
ુ રીનો કદવસ દર વર્ે વવશ્વ રે કડયો કદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે
 વવશ્વ રે કડયો કદવસ : 13 ફેબ્રઆ
છે .
 દુવનયાના સૌથી વધ ુ વ્યસ્ત 15 એરપોટષ માં કદલ્લીન ંુ ઇન્દદરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટષ 12મા
સ્થાને રહ્.ં ુ
 દુવનયાનો સૌથી ઊંચો સાઇકલ માગષ ચીનના વશયામેન શહેરમાં બદયો.
 કહમાચલ પ્રદે શના કુ લ ુ જજલ્લાના સાઇરોપામાં આવેલા ગ્રેટ કહમાલયન નેશનલ પાકષ માં ય ૂનેસ્કો
નેચર ફેસ્ટન ંુ આયોજન કરવામાં આવ્ય.ંુ
 સંયક્ુ ત રાજ્ય અમેકરકા અને થાઈલેદડે એવશયાની સૌથી મોટી બહુરાષ્ટ્રીય ડ્રીલ કોિા ગોલ્ડ સૈદય
અભ્યાસ 2017 શરુ કયો.
 રાષ્ટ્રીય
ુ રી સધ
ુ ી રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા સપ્તાહ
 રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા સપ્તાહ : દર વર્ે 12 થી 18 ફેબ્રઆ
ઉજવવામાં આવે છે .
 વવશ્વન ંુ સૌથી જૂન ંુ અને કાયષરત એદીન ‘ફેયરી ક્વીન’ ફરી એકવાર વવરાસત રે નને કદલ્લીથી
ુ ી લઇ જશે.
હકરયાણાના રે વાડી સધ
 હેડ પોસ્ટ ઓકફસને પાસપોટષ સેવા કેદરના રૂપમાં બદલવા માટે ભારતની 56 પોસ્ટ ઓફીસને
પાસપોટષ સેવા કેદરમાં રૂપાંતકરત કરવામાં આવશે.
ુ ડ
 ભારતે એકસો વાયમ
ં ળીય ઇદટરસેપ્ટર વમસાઈલન ંુ સફળતાપ ૂવષક પરીક્ષણ કય.ું ુ
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 બેંગલોરમાં ‘ઇંકડયા ફામાષ 2017’ અને ‘ઇંકડયા મેડીકલ કડવાઈસ 2017’ આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનન ંુ
ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્ય.ંુ
ુ તાર અબ્બાસ નકવીએ ‘હુનર હાટ’ન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ જેનો હેત ુ દે શભરના લઘમ
ુ તી સમદ
ુ ાયના
 મખ્
ુ ી
કારીગરો અને વશલ્પકારોને પ્રોત્સાકહત કરવા અને તેને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર સધ
પહોચાડવાનો છે .
ુ
 ભારતીય નૌસેનાન ંુ ‘આઈ એન એસ સવેક્ષક’ સૌરઊજાષ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરનાર પહેલ ં ુ યદ્ધ
જહાજ બદય.ંુ તેના પર 18 સોલાર પેનલ શીટ લગાવવામાં આવી છે .
 રાજકોટમાં મખ્ુ યમંત્રીશ્રી વવજય રૂપાણીના હસ્તે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર મેળા અને કિ વાઈ-ફાઈ
સેવાનો પ્રારં ભ.
ુ રાત નમષદા વેલી ફટીલાઈઝસષ ટાઉનશીપ 100% કેશલેસ થનાર ભારતની
 ભરૂચમાં આવેલ ગજ
પહેલી ટાઉનશીપ બની.
 દે શના સૌથી મોટા તાજા પાણીના સરોવર ‘લોકતક સરોવર’ માં ભારતની પહેલી તરતી પ્રાથવમક
શાળા ખોલવામાં આવી. લોકતક સરોવરને ‘લાઈફલાઈન ઓફ મણીપરુ ’ કહેવામાં આવે છે .
ુ રી સધ
ુ ી વત્રકદવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય વસક્કા મેળાન ંુ
 કેરળના વતરુવનંતપરુ મમાં 13 થી 15 ફેબ્રઆ
આયોજન કરવામાં આવ્ય.ંુ તેમાં 2500 થી વધ ુ વસક્કાઓન ંુ પ્રદશષન કરવામાં આવ્ય.ંુ
 ઈસરોએ શ્રીહરીકોટા અંતકરક્ષ કેદર પરથી એક સાથે 104 ઉપગ્રહ લોદચ કરીને ઇવતહાસ રચ્યો.
ુ યમંત્રી મમતા બેનજીએ દાજિબ્રલિંગ માંથી જુદો પાડીને કબ્રલમ્પોંગ નામના
 પવિમ બંગાળના મખ્
નવા જજલ્લાની જાહેરાત કરી.
 સ્વદે શમાં વવકસીત અલી વોવનિંગ એદડ કં રોલ સીસ્ટમ ‘નેત્ર’ નો વાય ુ સેનામાં સમાવેશ કરવામાં
આવ્યો.
 જમ્મ ૂ અને કશ્મીરમાં જેલના કેદીઓની ગણતરી માટે ઈ-જેલ પકરયોજના શરુ કરી.
ુ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગે ખાદી
 ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ ઉત્પાદનને પ્રચબ્રલત કરવાના હેતથી
ગામ નામની પહેલ કરી. તેના અંતગષત દરે ક રાજ્યમાં પાંચ ખાદી ગામની સ્થાપના કરવામાં
આવશે.

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 ઈ-વવઝા પર ભારત આવનાર વવદે શી પયષટકો માટે પ્રી-લોડેડ વસમ કાડષ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે
ભારત સરકારના પયષટન મંત્રાલયે પહેલની શરૂઆત કરી.
ુ રી સધ
ુ ી આયોજન.
 ભારતીય પેનોરમા ફેસ્ટીવલ-2017 ન ંુ પોટષ બ્લેરમાં 15 થી 19 ફેબ્રઆ
 ગ્લોબલ ઇદવેસ્ટર વશખર સંમેલન ‘મોમેદટમ ઝારખંડ’ રાંચીના ખેલગાંવમાં શરુ થય.ંુ
ુ રી, 2017ના રોજ ભારતીય નૌસેનામાં સમાવેશ કરવામાં
 સાગર નૌકા ‘તાકરણી’ નો 18 ફેબ્રઆ
આવ્યો.
 ભારત ઇલેક્રોવનકસ બ્રલમીટે ડે ભારતીય સશસ્ત્ર બળો માટે એક નવો સંચાર રે કડયો, STARS વી.
એમ.કે. III લોદચ કયો.
 ક્ષેત્રીય એર કનેન્ક્ટવવટી યોજના ‘ઉડાન’ વધ ુ 50 હવાઈ મથકો પર કાયષરત કરવામાં આવશે.
હાલ આ યોજના 75 હવાઈ મથકો પર કાયષરત છે .
ુ લોકસભામાં ‘અવનવાયષ નોંધણી અને ફાજલ ખચષ
 લગ્નમાં થતા ફાજલ ખચષ રોકવાના હેતથી
વનવારણ વવધેયક–2016’ રજુ કરવામાં આવ્ય.ંુ
 કૃવર્મંત્રી રાધામોહન વસિંહે બ્રબકાનેરમાં પવિમી ક્ષેત્રના કૃવર્મેળા-2017 ન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
ુ ી ફરી જાગૃત
 અંદમાન વનકોબાર ટાપ ુ સમહુ માં આવેલો ભારતનો એકમાત્ર સકિય જવાળામખ
થયો.
ુ યમંત્રી ટી.આર. જેલીયાંગે રાીનામ ંુ આપ્ય.ંુ
 નાગાલેદડના મખ્
 વેપાર/બેદકીંગ
 HDFC બેંક દે શની પહેલી એવી બેંક બની જે ‘ભારત બ્રબલ પેમેદટ વસસ્ટમ’ આપી રહી છે .
 HDFC લાઈફે એક પારં પકરક ીવન વવમા યોજના ‘પ્રગવત’ની શરૂઆત કરી. જે ખાસ કરીને
ઓછી આવકવાળા પકરવારોને સશક્ત કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે .
ુ ીની ગોલ્ડ લોન આપી શકશે.
 ક્ષેત્રીય ગ્રામીણ બેંક (RRB) હવે બે લાખ રૂવપયા સધ
 સીટી બેંકે ભારતમાં પોતાના સીટી બેંક ઓનલાઈન ગ્રાહકો માટે તત્કાલ ચેટ સેવા શરુ કરી.
 કેદર સરકારે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્દડયા (SBI)માં તેની પાંચ સહયોગી બેંકોના વવલયને મંજૂરી આપી.
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ુ લીધેલા એક વનણષય અનસ
ુ ાર ટં ક
ૂ સમયમાં રે લ્વેની
 ભારતીય રે લવે યાવત્રકોની સવુ વધા હેતથી
જનરલ ટીકીટ બેદકો પરથી પણ મળશે.
 ઓકરએદટલ બેંક ઓફ કોમસે મોબાઇલ વોલેટ ‘બટુઆ’ લોદચ કય.ું ુ
 વનયક્ુ ક્ત
 હેમત
ં ભાગષવને LIC ના નવા મેનેજજિંગ ડાયરે ક્ટર વનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
 પંજાબી ગાયક સતીંદર સરતાજને માનવ તસ્કરી વવરુદ્ધ ચાલી રહેલા બ્લ ુ હાટષ કૈ મ્પેનના િાદડ
એમ્બેસેડર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા.
ુ ીર દત્તાને માડાગાસ્કરમાં ભારતીય રાજદૂત તરીકે વનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
 સબ
 આજ ેદટીનાના કડએગો મારાડોનાને કફફાએ એમ્બેસેડર તરીકે વનયક્ુ ત કયાષ.
 નકરિંદર ચૌહાણને કફબ્રલપાઈદસમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે વનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
 ભારતીય ચાટષ ડષ એકાઉદટદ્સ સંસ્થાનના અધ્યક્ષ તરીકે નીલેશ વશવી વવકમસે અને ઉપાધ્યક્ષ
તરીકે એન. ડી. ગપ્ુ તાને વનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
 તહમીના જ ંજુઆ પાકકસ્તાનની પહેલી મકહલા વવદે શ સબ્રચવ બની.
 નોરમન ઇસાક આંતરરાષ્ટ્રીય બાસ્કેટબોલ મહાસંઘમાં ટેકવનકલ ડેલીગે ટ (TD) ના હોદ્દો પર
આવનાર પહેલા ભારતીય બદયા.
ુ નના શાંવત અબ્રભયાનના નવા પ્રમખ
ુ તરીકે વનયક્ુ ત કરવામાં
 િાંસના ીન વપયરે લેિોઇક્સને યએ
આવ્યા.
ુ યમંત્રી તરીકે એડાપ્પડી
 તવમલનાડુના રાજ્યપાલ સી વવદ્યાસાગર રાવે તવમલનાડુના મખ્
પલાનીસ્વામીને વનયક્ુ ત કયાષ.
 વવદે શ મંત્રાલયના પ્રવક્તા વવકાસ સ્વરૂપને કેનેડામાં ભારતના ઉચ્ચાયક્ુ ત (હાઈ કમીશ્નર) તરીકે
વનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
ુ ીલ મહેતાને નોન ઇન્દડયન ઓવરસીઝ બેંકે ટી. સી. એ. રં ગનાથન અને પંજાબ નેશનલ બેંકે સન
એક્ઝીક્યુટીવ વનદે શક તરીકે વનયક્ુ ત કયાષ.

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 સવુ પ્રમ કોટષ માં પાંચ નવા દયાયાધીશો જસ્ટીસ સંજય કોલ, જસ્ટીસ નવીન વસદહા, જસ્ટીસ મોહન
એમ. શદતાનંગોદે ર, જસ્ટીસ કદપક ગપ્ુ તા અને જસ્ટીસ એસ. અબ્દુલ નઝીરની વનમણક
ંુ કરવામાં
આવી.
 રે ણ ુ પાલને મોદટેનેગ્રોમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે વનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
 પરુ સ્કાર


ુ શષન પટનાયકે દુવનયાનો સૌથી મોટો રે તીનો કકલ્લો
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રસીધ્ધ રે ત કલાકાર સદ
બનાવ્યો. તેના માટે બ્રગનીઝ વલ્ડષ રે કોડષ માં સ્થાન મળય.ંુ

 દુવનયાના સૌથી ઝડપી દોડવીર ઉસૈન બોલ્ટે લોકરયસ 'સ્પોટષ સમેન ઓફ ધ યર' ની રોફી ીતી.
 કહદદી સાકહત્યકાર અને નાટક લેખક સરુ ે દર વમાષને વર્ષ 2016 ના વ્યાસ સમ્માન માટે પસંદ
કરવામાં આવ્યા.
 લતા મંગેશકરને ‘િાંડ લોરીયેટ’ તરફથી ‘બ્રલજેદડરી એવોડષ ’ થી સમ્માવનત કરવામાં આવ્યા.
 ભારતની બે કફલ્મો ‘દયટુ ન’ અને ‘આબા’ એ બબ્રલિન કફલ્મ મહોત્સવ પરુ સ્કાર ીત્યો.
 ખેલ જગત
 કફફા અદડર-17 વવશ્વકપ-2017 શરુ થવાના 238 કદવસ પહેલા જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટે કડયમમાં
સત્તાવાર માસ્કોટ “ખેબ્રલયો” જાહેર કયો.
 ભારતે પાકકસ્તાનને હરાવીને બ્લાઈંડ T-20 વવશ્વકપનો બ્રખતાબ ીત્યો.
 ભારતીય ક્સ્પનર આર. અવશ્વન કિકેટ ઇવતહાસમાં સૌથી ઝડપી 250 ટે સ્ટ વવકેટ લેનાર બોલર
બદયો.
 પાકકસ્તાન કિકેટ બોડે કિકેટર નાવસર જમશેદને કિકેટના બધા ફોમેટમાંથી સસ્પેદડ કયો. નાવસર
ુ ર લીગમાં ભ્રષ્ટ્ટાચારના આરોપોમાં દોર્ી ઠયો હતો.
જમશેદ પાકકસ્તાન સપ
 ઓસ્રે બ્રલયાના બે્સમેન એડમ વોજસે આંતરરાષ્ટ્રીય કિકેટમાંથી વનવ ૃવત્ત લીધી.
 પ ૂવષ ઝોને પવિમ ઝોનને હરાવીને સૈયદ મશ્ુ તાક અલી રોફી ીતી લીધી.
 પાકકસ્તાનના ઓલરાઉદડર શાકહદ અફરીદીએ આંતરરાષ્ટ્રીય કિકેટમાંથી વનવ ૃવત્ત જાહેર કરી.

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 ભારતીય મકહલા રગ્બી ટીમે એશીયાઇ ચેક્મ્પયનવશપમાં રજત ચંરક ીત્યો.
 વનધન
 MRI સ્કેનરની શોધમાં મદદ કરનાર ભૌવતક શાસ્ત્રી પીટર મૈદસકફલ્ડન ંુ વનધન થય.ંુ
ુ દીન ંુ વનધન થય.ંુ
 પ્રખ્યાત બ્રચત
િં ક, લેખક અને પત્રકાર પંકડત ધમષશીલ ચતવે
 પ્રખ્યાત કહદદી ઉપદયાસકાર વેદ પ્રકાશ શમાષન ંુ વનધન થય.ંુ
ુ ત
 અલગ વવદભષ આંદોલનના કટ્ટર સમથષક અને પ ૂવષ લોકસભા સાંસદ જાંબવ
ં રાવન ંુ વનધન થય.ંુ
 સવુ પ્રમ કોટષ ના 39મા ચીફ જસ્ટીસ અલ્તમાસ કબીરન ંુ વનધન થય.ંુ
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આવી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ક્વીઝ તથા સાકહત્ય મેળવવા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam
મોબાઈલમાં install કરો.
(એપ્લીકેશન માટે Play stor માં Gkexam લખી Search કરો.)

આપના

