ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 આંતરરાષ્ટ્રીય
ુ ા વિશ્વવિદ્યાિય પાઠ્યક્રમ રજુ કરશે.
 ઓસ્ટ્રેલિયા વિશ્વમાં સૌપ્રથમ સાઈબર ગન
 શ્રીિંકાએ ચીનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યાત્રા મેળામાં ‘સૌથી િોકવપ્રય પયયટન સ્ટ્થળ પરુ સ્ટ્કાર’ જીત્યો.
 દુવનયાના સૌથી િધ ુ અમીર શહેરોની યાદીમાં મબ
ંુ ઈ 21મા સ્ટ્થાને.
 વિશ્વ િન્યજીિ દદિસ : િર્ય 2013 થી સંયક્ુ ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા જાહેર કરાયેિ ‘વિશ્વ િન્યજીિ
દદિસ’ 3 માચયના રોજ દરિર્ે ઉજિાય છે .
 ભારત અને ઓમાનના સૈવનકો િચ્ચે 14 દદિસીય સંયક્ુ ત સૈન્ય અભ્યાસ 'નાગાહ-2' શરૂ થયો.
 ભારતીય નૌસેના મ્યાનમારની નૌસેનાને પ્રવશક્ષણ આપશે.
 આંતરરાષ્ટ્રીય મદહિા દદિસ : 8 માચયનો દદિસ દુવનયાભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મદહિા દદિસ
તરીકે ઉજિિામાં આિે છે .
 ભારત અને નેપાળ િચ્ચે સંયક્ુ ત સૈન્ય અભ્યાસ ‘સ ૂયય દકરણ-XI’ ઉત્તરાખંડના પીથૌરાગઢ
વિસ્ટ્તારમાં શરુ થયો.
ુ ાર એવશયા પ્રશાંતના 16 દે શોમાં સૌથી િધ ુ
 રાન્સપેરેન્સી ઇન્ટરનેશનિના એક સિે અનસ
ભ્રષ્ટ્ટાચાર ભારતમાં.
 દલક્ષણ કોદરયાના સંિૈધાવનક ન્યાયાિયે સિય સંમવતથી દે શના રાષ્ટ્રપવત પાકય ગીનહાને
કાયાયિયમાંથી દૂર કયાય.
 રાષ્ટ્રીય
ુ રીનો દદિસ દર િર્ે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દદિસ તરીકે
 રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દદિસ : 28 ફેબ્રઆ
ઉજિાય છે .
 ભારત અને ઇઝરાયિ િચ્ચેના રાજનૈવતક સંબધ
ં ોની સ્ટ્થાપનાના 25 િર્ય પરુ ા થતા એક
સમારોહન ંુ આયોજન કરિામાં આવય.ંુ
ુ ુ ગ્રામમાં સ્ટ્િચ્છ શક્ક્ત સપ્તાહનો શભ
ુ ારં ભ કરિામાં આવયો.
 હદરયાણાના ગર
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ુ ી સંસ્ટ્કત
 અસમમાં રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં આઠ્મા ધોરણ સધ
ૃ ફરજીયાત કરિામાં આિશે.
ુ સોશ્યિ
 મદહિા અને બાળ વિકાસ મંત્રાિયે િૈંલગક ભેદભાિ પ્રવત જાગૃતતા ફેિાિિાના હેતથી
મીદડયા અલભયાન #WeAreEqual શરુ કય.ું ુ
ુ રસોવનક ઇન્ટરસેપ્ટર વમસાઈિન ંુ સફળ પરીક્ષણ કય.ું ુ
 DRDO એ સ્ટ્િદે શ વનવમિત સપ
ુ ’ ન ંુ આયોજન કરિાન ંુ નક્કી કય.ું ુ
 અસમ સરકારે સૌથી મોટો નદી મહોત્સિ ‘નમામી બ્રહ્મપત્ર
ુ જહાજ ભેદી વમસાઈિન ંુ સફળ પરીક્ષણ
 નૌસેનાએ પહેિીિાર સ્ટ્િદે શ વનવમિત સબમરીનથી યદ્ધ
કય.ું ુ
 ધમયશાિાને દહમાચિ પ્રદે શની બીજી રાજધાની બનાિિામાં આિી.
 હદરયાણામાં સીનીયર વસટીજનો માટે ખાસ ‘તીથય દશયન’ યોજના તૈયાર કરિામાં આિી. જેમાં 60
ુ ાકાત કરાિિામાં આિશે.
િર્યથી િધ ુ િયના નાગદરકોને ધાવમિક સ્ટ્થળોની મિ
 દદલ્િીમાં 7 માચય, 2017 ના રોજ જળ ક્રાંવત અલભયાન પર એક રાષ્ટ્રીય સંમેિનન ંુ આયોજન
કરિામાં આિશે.
 સરકારી શાળાઓમાં બાળકોને આપિામાં આિતા મધ્યાહન ભોજન માટે પણ હિે બાળકોને
આધાર કાડય ન ંુ રજીસ્ટ્રેશન ફરજીયાત કરિામાં આવય.ંુ
 જિાહરિાિ નહેરુ યવુ નિસીટીને િર્ય-2017 માટે ભારતની સિયશ્રેષ્ટ્ઠ્ યવુ નિવસિટી તરીકે પસંદ
કરિામાં આિી.
ુ જીએ અડયાર, ચેન્નઈમાં વિમેન્સ ઇન્ન્ડયન એશોવસએશન શતાબ્દી સમારોહન ંુ
 રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મખ
ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 ભારતે િાઘા બોડય ર પર દે શનો સૌથી ઊંચો વતરં ગો ફરકાવયો.
 વિજયિાડા હિાઈમથક અને વતરુપવત હિાઈમથકન ંુ નામ બદિાિિામાં આવય.ંુ વિજયિાડા
ુ ી તારક રામારાિ-અમરાિતી હિાઈમથક’ અને
હિાઈમથકન ંુ નામ ‘નંદામર

વતરુપવત

હિાઈમથકન ંુ નામ ‘શ્રી િેંકટે શ્વર એરપોટય ’ રાખિામાં આવય.ંુ
 વિમાનિાહક જહાજ આઈ એન એસ વિરાટને 30 િર્યની સેિા બાદ 6 માચય, 2017 ના રોજ
વિદાય આપિામાં આિી.
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ુ અને મધ્ય પ્રદે શના અન્ય ચાર જજલ્િાઓમાં 6
 િાવર્િક જનજાવતય તહેિાર 'ભાગોદરયા' ઝાબઆ
માચયથી શરૂ થયો.
 CBSE એ વિદ્યાથીઓને પોતાના પરીક્ષા કેન્ર શોધિામાં મદદ કરિા માટે ‘એક્ઝામ િોકેટર’
એપ્િીકેશન િોન્ચ કરી.
 આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ ફેસ્ટ્ટીિિનો 8 માચય, 2017ના રોજ નિી દદલ્િીમાં પ્રારં ભ થયો.
 જમ્મ ુ અને કાશ્મીરમાં રાજૌરી જીલ્િાના કોરાકામાં પહેિા સ્ટ્માટય જનજાતીય ગામ હબ્બીન ંુ ઉદ્ઘાટન
કરિામાં આવય.ંુ
 ઓદડશાએ મદહિાઓ પ્રત્યેની દહિંસાઓ રોકિા માટે અને મદહિાઓની સરુ ક્ષા માટે હેલ્પિાઈન
નંબર - 181 શરૂ કયો.
 ભારતીય નૌસેનામાં નવ ુ િોટર જેટ ફાસ્ટ્ટ અટૈ ક ક્રાફટ INS વતિાંચાંગ કણાયટકના કારિારથી
શામેિ કરિામાં આવય.ંુ
 દહમાચિ પ્રદે શના મખ્ુ ય મંત્રી િીરભર વસિંહે મોબાઇિ એપ્િીકેશન અને મેરા હુન્નર એચ પી
ુ ારં ભ કયો.
િેબસાઈટનો શભ
 િેપાર/બેન્કીંગ
 વિજયા બેંકે વતરુપવતમાં પોતાની 2000મી શાખા ખોિી.
 સ્ટ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયાએ પોતાના કમયચારીઓ માટે ઘરે થી કામ કરિા માટે ‘િકય ફ્રોમ હોમ’
સવુ િધા શરુ કરી.


ઓપ્પો મોબાઈિ ઇન્ન્ડયા ભારતીય દક્રકેટ ટીમની નિી પ્રાયોજક બની.

 વનયક્ુ ક્ત
 છતીસગઢના િદરષ્ટ્ઠ્ આદદિાસી નેતા અને પ ૂિય સાંસદ નંદ કુ માર સાઈ દદલ્િીમાં રાષ્ટ્રીય
ુ ૂલચત જનજાવત આયોગના અધ્યક્ષ બન્યા.
અનસ
 ગોપાિ બાગિેને વિદે શ મંત્રાિયના નિા પ્રિક્તા બનાિિામાં આવયા.
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ુ ીપ િખટદકયાને કેન્રીય રીઝિય પોિીસ ફોસય (CRPF)ના મહાવનદે શકનો
 IPS અવધકારી સદ
કાયયભાર સોંપિામાં આવયો.
 વિશ્વ વયાપાર સંગઠ્નમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે દૂરસંચાર સલચિ જે. એસ. દીપકને વનયક્ુ ત
કરિામાં આિશે.
ુ સ નોટય ન ડી માટોસની િરણી કરિામાં
 ભારતીય અન્ડર-17 ફૂટબોિ ટીમના કોચ તરીકે લઇ
આિી.
 ડી. બાિા િેંકટે શ િમાયને એન્ડોરામાં ભારતના રાજદૂત તરીકે વનયક્ુ ત કરિામાં આવયા.
 પરુ સ્ટ્કાર
 BCCI એ શાંતા રં ગાસ્ટ્િામીને મદહિા દક્રકેટમાં તેના યોગદાન બદિ િાઈફટાઇમ અચીિમેંટ
એિોડય માટે નામાંદકત કયાય. તેઓ આ એિોડય મેળિનાર પહેિી મદહિા છે .
 BCCI (ભારતીય દક્રકેટ કં રોિ બોડય ) પરુ સ્ટ્કાર 2015-16
 કનયિ સી. કે. નાયડુ િાઈફટાઇમ અચીિમેંટ પરુ સ્ટ્કાર (પરુ ુ ર્) – રાજજન્દર ગોયિ અને પદ્માકર
વશિાલ્કર
 BCCI િાઈફટાઇમ અચીિમેંટ પરુ સ્ટ્કાર (મદહિા) – શાંતા રં ગાસ્ટ્િામી
 પોિી ઉમરીગર પરુ સ્ટ્કાર – વિરાટ કોહિી
 દદિીપ સરદે સાઈ પરુ સ્ટ્કાર – આર. અવશ્વન
 િાિા અમરનાથ પરુ સ્ટ્કાર (રણજી રોફીમાં સિયશ્રેષ્ટ્ઠ્ ઓિરાઉન્ડર) – જિજ સક્સેના
 માધિરાિ વસિંધીયા પરુ સ્ટ્કાર (રણજી રોફીમાં સિાયવધક રન બનાિનાર) – શ્રેયસ અય્યર
ુ ઓફ રે કોડડય સમાં સ્ટ્થાન
 દદલ્િી મેરોએ એક મદહનાની અંદર 200 ગાડય ર ઉભા કરીને લિમ્કા બક
મેળવય.ંુ
 પ ૂિય અમેદરકી રાષ્ટ્રપવત બરાક ઓબામાને જોન એફ કેનેડી ‘પ્રોફાઈિ ઇન કરે જ’ 2017 પરુ સ્ટ્કાર
માટે પસંદ કરિામાં આવયા.
ુ ૈવનટે દરયન ઓફ ધ યર’
 હાિયડય વિશ્વવિદ્યાિયે દરહાનાને સામાજજક કાયય માટે સમ્માવનત કરતા ‘હ્યમ
પરુ સ્ટ્કાર આપિામાં આવયો.
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 િોકવપ્રય મિયાિમ િેખક અને પત્રકાર એમ. પી. િીરે ન્રકુ મારને 30મા મ ૂવતિદેિી પરુ સ્ટ્કારથી
સમ્માવનત કરિામાં આવયા.
 સરબજીત દફલ્મમાં સરબજીતની બહેન દિબીર કૌરન ંુ પાત્ર ભજિનાર ઐશ્વયાય રાય બચ્ચને
આંતરરાષ્ટ્રીય દફલ્મ ફેસ્ટ્ટીિિ એન્ડ એિોડય સ ઓસ્ટ્રેલિયામાં સિયશ્રેષ્ટ્ઠ્ અલભનેત્રીનો પરુ સ્ટ્કાર
જીત્યો.
ુ િત્તામાં
 દદલ્િી ઇન્ટરનેશનિ એરપોટય અને હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનિ એરપોટે હિાઈ સેિાની ગણ
ટોચન ંુ સ્ટ્થાન મેળવય.ંુ
ુ ગ્િેંડ મ ૂળની વિયોિા ડેવિસને િર્ય-2017નો હાિયડય
 અલભનેત્રી, પરુ સ્ટ્કાર વિજેતા અને ન્યઈં
ફાઉન્ડેશનનો ‘આદટિસ્ટ્ટ ઓફ ધ યર’ પરુ સ્ટ્કાર આપિામાં આવયો.
 કોંકણી અને મરાઠ્ી ભાર્ાના પ્રવસધ્ધ િેખક મહાબિેશ્વર સૈિને 26મા સરસ્ટ્િતી સમ્માન માટે
પસંદ કરિામાં આવયા.
 ખેિ જગત
 ભારતના જીત ુ રાયે ISSF શદુ ટિંગ વિશ્વકપમાં 50 મીટર એર વપસ્ટ્ટિ (પરુ ુ ર્) સ્ટ્પધાયમાં ગોલ્ડ મેડિ
જીત્યો.
 િેસ્ટ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેન ડ્િેન ક્સ્ટ્મથે આંતરરાષ્ટ્રીય દક્રકેટમાંથી વનવ ૃવત્ત જાહેર કરી.
 ઓસ્ટ્રેલિયાની મદહિા દક્રકેટર સરાહ કોયતે દક્રકેટના તમામ ફોમેટમાંથી વનવ ૃવત્ત જાહેર કરી.
 મેરીકાના ટે વનસ ખેિાડી સૈમ ક્િેરે રાફેિ નડાિને હરાિીને મેક્ક્સકન ઓપનનો લખતાબ જીત્યો.
 લબ્રટનના એંડી મરે એ પહેિીિાર દુબઈ ઓપન ટે વનસ ચેક્મ્પયનવશપનો લખતાબ જીત્યો.
 વનધન
ુ રાતી નાટયકાર અને હાસ્ટ્ય િેખક ‘તારક મહેતા’ન ંુ િાંબી લબમારી બાદ વનધન થય.ંુ
 િોકવપ્રય ગજ
 ફ્રાન્સના દદગ્ગજ પ ૂિય ફુટબોિ પ્િેયર રે મડ
ં કોપાન ંુ 85 િર્યની િયે વનધન થય.ંુ
 ભારતીય વિદે શ સેિાના પ ૂિય અવધકારી અને સાંસદ સૈયદ શહાબદ્દુ ીનન ંુ િાંબી લબમારી બાદ
વનધન થય.ંુ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 પ ૂિય િોકસભા અધ્યક્ષ રવિ રાયન ંુ કટકમાં વનધન થય.ંુ
 હૈતીના પ ૂિય રાષ્ટ્રપવત રે ને પ્રીિાિન ંુ 74 િર્યની િયે વનધન થય.ંુ
 પાદકસ્ટ્તાનના પ ૂિય મખ્ુ ય ન્યાયાધીશ સજ્જજાદ અિી શાહન ંુ વનધન થય.ંુ
 પસ્ટ્ુ તકો
 પ ૂિય ભારતીય દક્રકેટર આકાશ ચોપડાએ ‘નંબર ડૂ િાઈ, 61 દહડન દક્રકેટ સ્ટ્ટોરીઝ’ નામના પસ્ટ્ુ તકન ંુ
વિમોચન કય.ું ુ
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્ટ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓની િેટેસ્ટ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આિી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ક્િીઝ તથા સાદહત્ય મેળિિા માટે એકમાત્ર એપ્િીકેશન, GKExam

આપના

મોબાઈિમાં install કરો.
(એપ્િીકેશન માટે Play stor માં GKExam અથિા edumaterial િખી Search કરો.)

