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 આંતરરાષ્ટ્રીય
ુ રીનો હદિસ દર િર્ષે વિશ્વ હ િંદી હદિસ તરીકે ઉજિિામાં આિે
 વિશ્વ હ િંદી હદિસ – 10 જાન્યઆ
છે .
 પાહકસ્તાન પંજાબના ચકિાલ જીલ્લાના ઐવત ાવસક કટાસરાજ હ દ
િં ુ મંહદરનો જીર્ણોદ્ધાર કરશે.
 134 વિકાસશીલ દે શોથી બનેલી જી-77 ની અધ્યક્ષતા ઇક્િાડોર કરશે.
ુ ાન સાથેના 20 િર્ષષ જુના િેપાર તેમજ રોકાર્ણને લગતા પ્રવતબંધ ટાવ્યા.
 અમેહરકાએ સદ
ુ રી થી 16 માચષ-2017 સધ
ુ ી ઘાનામાં ભારત મ ોત્સિન ંુ આયોજન કરિામાં આિશે.
 25 જાન્યઆ
ુ ાર િર્ષષ-2016 અત્યાર સધ
ુ ીન ંુ સૌથી ગરમ િર્ષષ રહ્.ં ુ
 અમેહરકી િૈજ્ઞાવનકોના જર્ણાવ્યા અનસ
 રાષ્ટ્રીય
 મ ારાષ્ટ્ર સરકારે 500 જગ્યાએ મફત િાઈ-ફાઈ ોટ સ્પોટ સેિા “મબ
ંુ ઈ િાઈ-ફાઈ” શરુ કરી.
ુ ા મ ોત્સિન ંુ આયોજન હરયાર્ણાના રો તકમાં કરિામાં આિશે.
 આ િર્ષષના 21મા રાષ્ટ્રીય યિ
 રે લમંત્રી સરુ ે શ પ્રભ ુ દ્વારા IRCTC રે લ કનેક્ટ મોબાઈલ એપ્લીકેશન લોંચ કરિામાં આિી.
 હદલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય

ે ંુ
િાઈમથક ડીજીટલ પ્લેટફોમષ ‘આકષ ’ અપનાિિાિાળં દુવનયાન ંુ પ લ

િાઈમથક બન્ય.ંુ
 ઇન્ન્ડયન સ્ટાન્ડડષ બ્યરુ ોએ સોનાની જિેલરીના

ોલમાહકિંગ સ્ટાન્ડડષ માં ફેરફાર કયાષ. સોનાની

જિેલરી 14 કેરેટ, 18 કેરેટ અને 22 કેરેટ એમ ત્રર્ણ ગ્રેડમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ુ રીથી શરુ
 ઓરી-અછબડા રસીકરર્ણ કાયષક્રમ પાંચ રાજ્યો અને કેન્ર શાવસત પ્રદે શોમાં ફેબ્રઆ
કરિામાં આિશે.
ે ીને લોન્ચ કરિામાં આિી.
 સ્કોવપિયન ક્લાસની બીજી સબમરીન આઈએનએસ ખંડર
 િાર્ણીજ્ય મંત્રાલયે ‘SEZ ઇન્ન્ડયા’ નામની મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરી.
ુ રી, 2017 ના રોજ એક મહ નો ચાલનારા કાયષક્રમ ‘સક્ષમ કેન્રીય પેરોલીયમ મંત્રીએ 16 જાન્યઆ
2017’ ન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
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ુ ારં ભ થયો.
ે ી ‘ડીજીટલ ટપાલી’ ટપાલ સેિાનો શભ
 મધ્યપ્રદે શના ઇન્દોર જીલ્લામાં દે શની પ લ
ે ી ‘આહદત્ય’ નામની સોલાર બોટ લોન્ચ કરિામાં આિી.
 કેરળમાં ભારતની પ લ
ુ રી, 2017ના રોજ 69મો સેના હદિસ મનાવ્યો.
 ભારતીય સેનાએ 15મી જાન્યઆ
 રાજસ્થાન સીમા પર BSF ન ંુ ઓપરે શન ‘સદષ

િા’ શરુ થય.ંુ

ુ ળાઓન ંુ મેડમ તસાદ
ુ
ે ં ુ મીર્ણના પત
 હદલ્લીમાં ભારતન ંુ પ લ
સંગ્ર ાલય આ િર્ષે જુન માસમાં
ુ શે.
ખલ
ુ ી પટનામાં કરિામાં
ે ા જેન્ડર સાહ ત્ય મ ોત્સિન ંુ આયોજન 7 થી 9 એવપ્રલ-2017 સધ
 વિશ્વના પ લ
આિશે.
 ભારતે સ્િદે શી મલ્ટી બૈરલ રોકેટ લોન્ચ સીસ્ટમ વપનાકા માકષ -2 ન ંુ સફળ પરીક્ષર્ણ કય.ું ુ
 1000 થી િધ ુ ગ્રામ પંચાયતોમાં સરકાર મફત િાઈફાઈ સેિા આપશે.
ુ ુતષ ગજ
ુ રાત હક્રકેટ
 અમદાિાદના મોટે રામાં વિશ્વના સૌથી મોટા હક્રકેટ સ્ટે હડયમન ંુ ખાતમહ
ુ પહરમલ નથિાર્ણીના સ્તે કરિામાં આવ્ય.ંુ
એશોવસએશનના ઉપ પ્રમખ
 પ્રસાર ભારતીએ ૈદરાબાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ટે લલવિઝન ન ૃત્ય મ ોત્સિન ંુ આયોજન કય.ું ુ
ુ ારં ભ થયો.
 તવમલનાડુમાં પયષટકોની મદદ માટે “વપનાહકન” નામની મોબાઈલ એપ્લીકેશનનો શભ
 કેન્રીય િસ્ત્ર મંત્રી શ્રી મવત સ્મ ૃવત ઈરાનીએ 58મા આઈઆઈજીએફ-2017ન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 કેન્રીય માનિ સંસાધન વિકાસ મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાિડેકરે સિષ વશક્ષા અલભયાન માટે સમવપિત િેબ
ુ ’નો શભ
ુ ારં ભ કયો.
પોટષ લ ‘શગન
ુ રી, 2017 દરવમયાન રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો પ્રિાસન
 કચ્છના ધોરડોના સફેદ રર્ણમાં 20 થી 22 જાન્યઆ
સવમટ યોજાશે.
ે ’ ની યાદીમાં પ લ
ે ં ુ સ્થાન મેળવ્ય.ંુ
 બેંગલોરે ‘દુવનયાના સૌથી ગવતશીલ શ ર
ે ંુ
 મધ્ય પ્રદે શ જરૂરીયાતિાળા લોકોની મદદ માટે ‘આનંદમ’ કાયષક્રમ શરુ કરનાર દે શન ંુ પ લ
રાજ્ય બન્ય.ંુ
ુ ેસ્કો દ્વારા “અમ ૂતષ સાંસ્કૃવતક
 પશ્ચીમ બંગાળના કચ
ૂ લબ ાર જીલ્લાની શીતલ પટ્ટી (ઠં ડી ચટાઈ) ને યન
ે કરિામાં આવ્યો.
િારસો” જા ર
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 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીએ નિી હદલ્લીમાં ભારતના મ ત્િકાંક્ષી ભ ૂ-રાજનીવતક સંમેલન ‘રાયસીના
ડાયલોગ’ન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
ુ જીએ પવશ્ચમ બંગાળમાં 28મા દં તન ગ્રામીર્ણ મેળા-2017 ન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 રાષ્ટ્રપવત પ્રર્ણિ મખ
 સરુ તમાં સ્પાકષ લ ઇન્ટરનેશનલન ંુ નીવતન પટે લના સ્તે ઉદ્ઘાટન.
ે માં ભારતના 6 શ ર
ે ોનો સમાિેશ.
વિશ્વના ૩૦ સૌથી િધ ુ ડાયનેવમક શ ર
 િેપાર/બેન્કીંગ
 BSNL અસમમાં 1500 ગ્રામ પંચાયતોને OFC (ઓપ્ટીકલ ફાઈબર કેબલ) થી જોડશે.
 HDFC બેંક તમીલનાડુના મંહદરોમાં દાન માટે પોઈન્ટ ઓફ સેલ લગાિીને મંહદરોને ડીજીટલ
બનાિશે.
 યસ બેંકે દે શમાં પ્રથમિાર કસ્ટમાઈજેબલ બચત ખાત ંુ લોન્ચ કય.ું ુ
 વનયક્ુ ક્ત
 ભારતીય હક્રકેટર વિરાટ કો લીને સ્માટષ ફોન કં પની જીયોનીના બ્ાંડ એમ્બેસેડર તરીકે વનયક્ુ ત
કરિામાં આવ્યા.
ુ રી માસમાં પ્રસાર ભારતીના કામચલાઉ CEO તરીકે પદ સંભાળશે.
 રાજીિ વસિં ફેબ્રઆ
 લેફ્ટનન્ટ જનરલ સરથ ચન્દ ભારતીય સેનાના નિા ઉપ સેના અધ્યક્ષ બન્યા.
 સીબીઆઈના િડા તરીકે હદલ્ ી પોલીસ િડા આલોક િમાષની વનયક્ુ ક્ત.
 ઇટલીના પ ૂિષ િાય ુ સેના અવધકારી એન્ટોવનયો તજાની યરુ ોવપય સંસદના અધ્યક્ષ બન્યા.
ુ ીસ કવમશનર આલોક કુ માર િમાષને સીબીઆઈના વનદે શક તરીકે વનયક્ુ ત કરિામાં
 હદલ્લીના પલ
આવ્યા.
 પરુ સ્કાર
 62મો હફલ્મફેર એિોડષ -2017
 બેસ્ટ હફલ્મ – દં ગલ
 બેસ્ટ એક્ટર – આમીર ખાન (દં ગલ)
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 બેસ્ટ એક્રે સ – આલલયા ભટ્ટ (ઉડતા પંજાબ)
 બેસ્ટ ડાયરે ક્ટર – નીતેશ વતિારી (દં ગલ)
 દે શભરમાંથી પસંદ થયેલા 25 બાળકોને રાષ્ટ્રીય િીરતા પરુ સ્કાર મળશે. આ 25 બાળકો પૈકી 4
બાળકોને મરર્ણોપરાંત િીરતા પરુ સ્કાર આપિામાં આિશે.
 વપ્રયંકા ચોપડાને ફેિરીટ ડ્રામાહટક ટીિી એક્રે સ કેટેગરીમાં પીપલ્સ ચોઈસ એિોડષ -2017
આપિામાં આવ્યો.
 કવપલ દે િને હક્રકેટ ક્લબ ઓફ ઇન્ડીયામાં લેજેન્્સ ક્લબ ‘ ોલ ઓફ ફેમ’માં સામેલ કરિામાં
આવ્યા.
 ખેલ જગત
 ફીફા વિશ્વકપમાં 16 િધારાની ટીમો મળીને કુ લ 48 ટીમો રમશે.
ુ રાતે ોલ્કર સ્ટે ડીયમમાં મબ
ે ીિાર રર્ણજી રોફીનો લખતાબ જીત્યો.
 ગજ
ંુ ઈને રાિીને પ લ
ે ી પ્રોફેશનલ મહ લા બોક્સર બનશે.
 અજુ ષન પરુ સ્કાર વિજેતા સહરતા દે િી ભારતની પ લ
ે ાતકરી.
 રૂસની ટે વનસ ખેલાડી નાહદયા પેત્રોિાએ ટે વનસ કેહરયરમાંથી વનવ ૃવિની જા ર
 પોર્ષ ુ ગલના ફૂટબોલ ખેલાડી હક્રસ્ટીયાનો રોનાલ્ડો અને વિશ્વના સૌથી તેજ દોડિીર જમૈકાના ઉસેન
બોલ્ટને ‘લોરે સ ઇન્ટરનેશનલ પ્લે એિોડષ -2017’ માટે નામાંહકત કરિામાં આવ્યા.
 ફારુખ અમોનાતોિે 15મો હદલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય શતરં જનો લખતાબ જીત્યો.
 વનધન
 જમષનીના પ ૂિષ રાષ્ટ્રપવત રોમાન ૈસોગષન ંુ વનધન થય.ંુ
ુ ની લબ્ટીશ િોર સંિાદદાતા કલેયર ોલલિંગિથષન ંુ વનધન થય.ંુ
 બીજા વિશ્વ યદ્ધ
 પંજાબના પ ૂિષ મખ્ુ યમંત્રી સરુ જીત વસિં બરનાલાન ંુ વનધન થય.ંુ
 ‘બ્લેક ોલ મેન ઓફ ઇન્ન્ડયા’ સી.િી. વિશ્વેશ્વરન ંુ બેંગ્લોરમાં 78 િર્ષષની િયે વનધન થય.ંુ
 ‘લલવમટ ર્ુ ફ્રીડમ’ હફલ્મ માટે નેશનલ એિોડષ વિજેતા હફલ્મમેકર દીપક રોયન ંુ 67 િર્ષષની િયે
વનધન થય.ંુ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 અલભનેત્રી તથા રં ગમંચ કલાકાર અને હફલ્મ વનમાષતા મ ૃર્ણાલ સેનની પત્ની ગીતા સેનન ંુ વનધન
થય.ંુ
 પસ્ુ તકો
ે િાન અને કોચ મ ાિીર વસિં ફોગાટની બાયોગ્રાફી છે .
 ‘અખાડા’ એક પ ૂિષ પ લ
 કેન્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાિડેકરે વિશ્વ પસ્ુ તક મેળામાં િહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર તેમજ લેખક તરુર્ણ વિજયના
પસ્ુ તક ‘સાઈબર પાઠશાળા’ન ંુ લોકાપષર્ણ કય.ું ુ
 શા રૂખ ખાને કરર્ણ જો રના જીિન પર લખાયેલ બહુપ્રચાહરત પસ્ુ તક ‘એન અનસ્યટુ ેબલ બોય’
લોન્ચ કય.ું ુ
 અલભનેતા ઋવર્ષ કપ ૂરે હદલ્લીમાં પત્ની નીત ુ કપ ૂર સાથે પોતાની બાયોગ્રાફી ‘ખલ્ુ લમ ખલ્ુ લા’ નો
ુ ારં ભ કયો.
શભ
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આિી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ક્િીઝ તથા સાહ ત્ય મેળિિા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam
મોબાઈલમાં install કરો.
(એપ્લીકેશન માટે Play stor માં

Gkexam

લખી Search કરો.)

આપના

