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 આંતરરાષ્ટ્રીય
ુ ખોદકામ પર પ્રતતબંધ મકુ નાર તવશ્વનો પહેલો
 મધ્ય અમેરરકાનો દે શ એલ સાલ્વાડોર ધાતના
દે શ બન્યો.
 જાપાને ભારતમાં તવતવધ પાયાની યોજનાઓ માટે તવકાસ સહાય તરીકે 21, 590 કરોડ રૂતપયા
આપવા માટેની તૈયારી બતાવી.
 તવશ્વ ઓરટજ્મ જાગૃતતા રદવસ - 2017 : 2 એતપ્રલ, 2017 ના રોજ નવમો વાતષિક તવશ્વ ઓરટજ્મ
જાગૃતતા રદવસ ઉજવવામાં આવ્યો.
 બાંગ્લાદે શમાં તવશ્વ સંસદીય સંમેલનન ંુ આયોજન કરવામાં આવશે.
 આંતરરાષ્ટ્રીય ખાણ જાગૃતતા રદન : દરવષે 4 એતપ્રલના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ખાણ જાગૃતતા
રદન ઉજવવામાં આવે છે .
 તવશ્વ સ્વાસ્્ય રદવસ : દર વષે 7 એતપ્રલનો રદવસ વૈતશ્વક સ્વાસ્્ય જાગૃતત માટે તવશ્વ સ્વાસ્્ય
રદવસ તરીકે ઉજવાય છે .
 તવશ્વ આતથિક મંચ (WEF)ની યાત્રા અને પયયટન પ્રતતસ્પધાય યાદીમાં ભારત તવશ્વ સ્તરે 40મા
સ્થાન પર છે .
 રાષ્ટ્રીય
ુ ેદ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી.
 નવી રદલ્હીમાં અખખલ ભારતીય આયવ
 મધ્ય પ્રદે શમાં આવેલા કાન્હા ટાઇગર રરઝવય માસ્કોટ - 'ભ ૂરતસિંહ ધ બારાતસિંગા' રજૂ કરનાર
ભારતન ંુ પહેલ ં ુ ટાઇગર રરઝવય બન્ય.ંુ
ુ રાત તવધાનસભામાં ગૌ હત્યા તવરુદ્ધ એક તવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ય.ંુ જેમાં ગૌ હત્યા
 ગજ
માટે ની સાત વષય કેદની સજા વધારીને આજીવન કેદની સજા કરવામાં આવી.
 કેન્રીય સ ૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી એમ. વેંકૈયા નાયડુએ 1 એતપ્રલ, 2017 ના રોજ આંધ્રપ્રદે શના
ુ ારં ભ કયો.
વેલ્લોરમાં "રાષ્ટ્રીય વયોશ્રી યોજના" નો શભ
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 સરકાર દ્વારા ‘ઈ-ચાલાન’ અને ‘એમ-પરરવહન’ નામની બે એપ્લીકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી.
જે પૈકી ઈ-ચાલાન એપ્લીકેશન દ્વારા રારિક તનયમ ભંગ કે સડક દુર્યટનાનો રીપોટય કરી શકાશે
અને એમ-પરરવહન એપ્લીકેશન નાગરરકોને પરરવહન સંબતં ર્ત તવતવધ સેવાઓ અને સ ૂચનાઓ
પ ૂરી પાડશે.
ુ ારં ભ કરવામાં આવ્યો. તેન ંુ ભાડું માત્ર એક
 કલકત્તામાં પહેલી બાયોગે સ ઈંધણ વાળી બસનો શભ
રૂતપયો છે .
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીએ જમ્મ ુ કાશ્મીરમાં ભારતની સૌથી લાંબી 9 રકલોમીટર લંબાઈની ચેનાની
- નાશરી રાજમાગય સરુ ં ગન ંુ લોકાપયણ કય.ું ુ
 રહમાચલ પ્રદે શ લોક સેવા આયોગ કાગળ રરહત કાયયવાહી શરૂ કરવા માટે ઈ-ગવનયન્સ પ્રોજેક્ટ
લોન્ચ કરશે.
 મધ્યપ્રદે શ સરકારે તવતવધ નગરપાખલકા સેવાઓ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે મોબાઈલ
એપ્લીકેશન “એમપી ઈ-નગરપાખલકા” ની શરૂઆત કરી.
ુ ીઆઈ (યતુ નિાઈડ પેમેન્્સ ઈન્ટરિેસ) આધારરત ઓનલાઈન રટરકટ બરુ કિંગ શરુ
 જેટ એરવેઝે યપ
કરી.
ુ યમંત્રી મમતા બેનજીએ ઝાડગ્રામને 22મા નવા જીલ્લા તરીકે જાહેર કયો.
 પતિમ બંગાળના મખ્
 હરરયાણા સરકાર ‘આપકી બેટી હમારી બેટી’ યોજના અંતગયત જે પરરવારમાં 24 ઓગસ્ટ, 2015
ુ ાન આપશે.
પછી ત્રીજી દીકરીનો જન્મ થયો હોય તેવા પરરવારોને 21000 રૂતપયા અનદ
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્રીય મંત્રી મંડળે વષય-2012માં શરુ થયેલ ‘મહાત્મા
ગાંધી પ્રવાસી સરુ ક્ષા યોજના’ બંધ કરવાની મંજૂરી આપી.
 કેન્ર સરકારે ‘તનયામક રે લ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી’ (RDA) ની સ્થાપનાને મંજૂરી આપી.
 5 એતપ્રલના રોજ ભારત સંચાર પર એક રદવસીય રાષ્ટ્રીય સંમેલનન ંુ આયોજન કરવામાં આવ્ય.ંુ
 તવશાખાપટ્ટનમમાં તત્રરદવસીય બાળ રિલ્મ મહોત્સવ શરુ થયો.
 ગૃહમંત્રી રાજનાથ તસિંહ “ભારત કે વીર” વેબ પોટય લ અને મોબાઈલ એપ્લીકેશન લોન્ચ કરશે.
જેના દ્વારા દાતાઓ વતન માટે શહીદ થયેલા સૈતનકોના પરરવારોને સહાય આપી શકશે.
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ુ ીમાં ભારતમાંથી ટી.બી.ના રોગને નાબદ
ુ કરવા માટે “ટી.બી. મક્ુ ત ભારત” અખભયાન
 2025 સધ
ધમયશાલામાં એક રાષ્ટ્રીય સ્તરના તશખર સંમેલનમાં શરુ કરવામાં આવ્ય.ંુ
ુ શે.
 ઉત્તર ભારતમાં વન્ય જીવન માટે ડીએનએ બેંક ખલ
 મધ્યપ્રદે શ સરકારે ‘દીનદયાળ રસોઈ યોજના’ ની શરૂઆત કરી. આ યોજના અંતગયત ગરીબ
લોકોને િક્ત 5 રૂતપયામાં ભરપેટ ભોજન આપવામાં આવશે.
ુ રાજ્ય મંત્રી શ્રીપદ યેસ્સો નાઈકે નવી રદલ્લીમાં તવશ્વ હોતમયોપેથી રદવસ પર
 કેન્રીય આયષ
રાષ્ટ્રીય સંમેલનન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 વેપાર/બેન્કીંગ
 સ્ટે ટ બેંક ઓિ ઈન્ન્ડયા 1 એતપ્રલથી પાંચ સહયોગી બેંકો સાથે મળીને તવશ્વની 45મી સૌથી મોટી
બેંક બનશે.
 ભારતીય રરઝવય બેંક (RBI) બોડે 200 રૂતપયા મ ૂલ્યની નોટ જાહેર કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી
આપી.
ુ ી રોકડ ઉપાડ પર છૂટ આપવામાં આવી.
 બેંક અને પોસ્ટ ઓરિસમાંથી 2 લાખ રૂતપયાથી વધન
 તનયક્ુ ક્ત
 રાજીવ કુ માર ચંદરને જીનીવામાં સંયક્ુ ત રાષ્ટ્ર કાયાયલયમાં ભારતના રાજદૂત અને સ્થાયી
પ્રતતતનતધ તરીકે તનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
ુ રાતના નવા ડીજીપી તરીકે તનયક્ુ ત કરવામાં
 વરરષ્ટ્ઠ આઈપીએસ અતધકારી ગીતા જોહરીને ગજ
આવ્યા. તે રાજ્યના પહેલા મરહલા પોલીસ વડા બન્યા છે .
 ગલ્િ ઓઈલ ઇન્ન્ડયા કં પનીએ એમ.એસ. ધોનીને એક રદવસ માટે સીઈઓ તરીકે તનયક્ુ ત કયાય.
 સતુ પ્રમ કોટય ના પ ૂવય ન્યાયાધીશ તશવ કીતતિતસિંહ સીડીસેટના નવા અધ્યક્ષ બનશે.
ુ રસે નોબલ શાંતત પરુ સ્કાર તવજેતા મલાલા યસ
ુ િુ જઈને
 સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રના મહાસખચવ એન્ટોતનયો ગટ
સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રના શાંતતદૂત તરીકે તનયક્ુ ત કયાય.
 મક્ુ તા દત્તા તોમરને જમયનીમાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે તનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
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 માલતવકા તસન્હાને આરબીઆઈના કાયયકારી તનદે શક તરીકે તનયક્ુ ત કરવામાં આવ્યા.
 પરુ સ્કાર
 આંધ્રપ્રદે શના મખ્ુ યમંત્રી એન. ચંરબાબ ુ નાયડુને ભારત-ય.ુ એસ. ખબજનેસ કાઉન્સીલ તરિથી
‘રાન્સિોમેટીવ ચીિ તમતનસ્ટર’ નો પરુ સ્કાર આપવામાં આવ્યો.
 તપ્રયંકા ચોપડાને દુતનયાની બીજા નંબરની સૌથી સદ
ંુ ર મરહલા તરીકે પસંદ કરવામાં આવી.
 ભારતીય રિકેટ ટીમના કેપ્ટન તવરાટ કોહલીને તવજ્ડને વષય 2016ના લીડીંગ રિકેટર ઇન ધ વલ્ડય
તરીકે પસંદ કયાય.
 64મો રાષ્ટ્રીય રિલ્મ પરુ સ્કાર
 સવયશ્રેષ્ટ્ઠ િીચર રિલ્મ : કાસવ (મરાઠી)
 સવયશ્રેષ્ટ્ઠ રહન્દી રિલ્મ : નીરજા
 સવયશ્રેષ્ટ્ઠ બાળકોની રિલ્મ : ધનક (રહન્દી)
 સવયશ્રેષ્ટ્ઠ પયાયવરણ રિલ્મ : ધ ટાયગર હ ૂ િોસ્ડ ધ લાઈન
 સવયશ્રેષ્ટ્ઠ અખભનેતા : અક્ષય કુ માર (રુસ્તમ)
 સવયશ્રેષ્ટ્ઠ અખભનેત્રી : સરુ ભી લક્ષ્મી (તમનામીનગ
ંુ )ુ
 ખિટીશ ભારતીય તશક્ષણતવદ્દ આશા ખેમકાને બતમિંગહામમાં એક સમારોહમાં ‘એતશયન
ુ ન ઓિ ધ યર’ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી.
ખબઝનેસવમ
 ખેલ જગત
 રિકેટના મહાન ખેલાડી સખચન તેંડુલકરની આગે વાનીમાં 100 MB રિકેટ નામની એક નવી iso
એપ્લીકેશન શરૂ કરવામાં આવી.
ુ ઈન્ન્ડયા ઓપન 2017નો ખખતાબ જીત્યો.
 ભારતીય બેડતમિંટન ખેલાડી પી. વી. તસિંધએ
 રોજર િેડરરે રાિેલ નડાલને હરાવીને તમયામી ઓપન પરુ ુ ષ ખખતાબ જીત્યો.
 વષય 2015ના તવશ્વ ડોતપિંગ ચાટય માં ભારત સતત ત્રીજા વષે પણ ત્રીજા નંબરે રહ્.ં ુ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 િીિા રે ન્ન્કિંગમાં ભારતીય ફુટબોલ ટીમ 101મા સ્થાને પહોચી. જે બે દશકનો સૌથી શ્રેષ્ટ્ઠ રે ન્ન્કિંગ
છે .
 ભારતીય બોક્સર શ્યામ કુ મારે બેંકોકમાં થાઈલેન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટુનાયમેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
 નેશનલ બાસ્કેટબોલ એસોતસએશને મબ
ંુ ઈમાં પહેલી બાસ્કેટબોલ સ્કુ લ સ્થાપવાની જાહેરાત કરી.
ુ સ હેતમલ્ટને ચાઈનીઝ ગ્રાં પ્રી જીતી.
 મસીડીઝ ડ્રાઈવર લઇ
 તનધન
 પ્રતસદ્ધ લેખક અને રિલ્મ તનમાયતા અજય ઝનકરન ંુ તનધન થય.ંુ
 પ્રતસદ્ધ રહન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય ગાતયકા રકશોરી આમોનકરન ંુ તનધન થય.ંુ
 પસ્ુ તકો
ુ સ ડી અસીસ કોરીયાએ પોતાન ંુ પસ્ુ તક “પોટય ુ ગીઝ ઇન્ન્ડયા એન્ડ મગ
ુ લ
 ગોવાના લેખક લઇ
રરલેશન્સ 1510-1735” જાહેર કય.ું ુ
ુ જીને પોતાના પસ્ુ તક ‘ધ ફ્લેતમિંગ
 પ ૂવય કેન્રીય મંત્રી વીરપ્પા મોઈલીએ રાષ્ટ્રપતત પ્રણવ મખ
રે સેસ ઓિ રૌપદી’ ની પહેલી પ્રતત ભેટ તરીકે આપી.

--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આવી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ક્વીઝ તથા સારહત્ય મેળવવા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam

આપના

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