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 આંતરરાષ્ટ્રીય
ુ લ પ્લે સ્ટોરમાંથી સૌથી વધ ુ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવામાં અમેરરકાને પાછળ રાખી
 ગગ
ભારત સૌથી આગળ.
 હોંગકોંગે ભારતીયો માટે ની વવઝા-ફ્રી આવક-જાવકની સવુ વધા બંધ કરી.
 ચીને ક્વિંઘાઇમાં દુવનયાનો સૌથી મોટો સોલાર પાકક 'લોંગયાંગ્ગિયાં' બનાવ્યો.
 અમેરરકાની એક ફોરે ન પોલીસી મેગેઝીનની દુવનયાના આઠ શક્તશાળી દે શોની યાદીમાં
ભારત છઠ્ઠા ક્રમે.
ુ ીલેન્ડ અને ડેન્માકક માં સૌથી ઓછો
 ભ્રષ્ટ્ટાચાર ઈન્ડેક્ષ - 2016માં ભારત 79મા સ્થાને. ન્યઝ
ભ્રષ્ટ્ટાચાર, િયારે સોમાલલયા સૌથી વધ ુ ભ્રષ્ટ્ટ દે શ.
ુ રી અથવા નજીકના રવવવારે
 વવશ્વ રકતવપત્ત રદવસ : ર્તવપત્ત પ્રત્યે જાગૃવત માટે ૩૦ જાન્યઆ
આંતરરાષ્ટ્રીય ઉિવવામાં આવે છે .
 ડેનમાકક વવશ્વનો પ્રથમ "રડજિટલ રાિદૂત" વનય્ુ ત કરનાર દે શ બનશે.
 આયલેન્ડ જીવાશ્મ ઇંધણમાં રોકાણ બંધ કરનારો પહેલો દે શ બનશે.
 રાષ્ટ્રીય
 ભારતીય રે લવેએ રે લવે ભારત વવકાસ વનવધ માટે સમવપિત 5 લબલલયન ડોલરના વવકાસ
કોષની સ્થાપના કરશે.
ુ િહાિ INS વવક્રમારદત્ય પર ATM લગાડવામાં આવશે. SBI તરફથી
 દે શના સૌથી મોટા યદ્ધ
આ ATM ની શરૂઆત કરવામાં આવશે.
 સામરુ હક ભાગીદારીથી ડેંગય ુ વનયંત્રણ માટે મોસ-એપ નામની એપ્લીકેશન લોન્ચ કરવામાં
આવી.
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ુ રાતના રાિકોટ જીલ્લાના કાગવડ મક
ુ ામે 3.5 લાખથી વધ ુ લોકોએ એક સાથે રાષ્ટ્રગીત
 ગિ
ગાઈને નવો રે કોડક બનાવ્યો.
 લબહારમાં નશામકુ ્તના સમથકનમાં રાજ્યભરના 38 જીલ્લાના લોકોએ સડક પર આવી 11000
રકમી લાંબી માનવ શૃખ
ં લા બનાવી.
ુ ાર અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં રહમાચલ પ્રદે શના
 વશક્ષણ પરના વાવષિક કસ્થવત રીપોટક અનસ
વવદ્યાથીઓ વાંચન અને લેખનમાં વધ ુ હોવશયાર.
ુ રીનો રદવસ રાષ્ટ્રીય બાલલકા રદવસ તરીકે ઉિવવામાં
 રાષ્ટ્રીય બાલલકા રદવસ – 24 જાન્યઆ
આવે છે .
ુ યમંત્રીએ ‘જ્યોવતમકય’ આઈટી ભવનન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
 કેરળના મખ્
ુ રીના રોિ ભારતીય ચટ
 રાષ્ટ્રીય મતદાતા રદવસ : 25 જાન્યઆ
ંુ ણી પંચે 7મો રાષ્ટ્રીય મતદાતા
રદવસ ઉિવ્યો.
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્રીય મંત્રી મંડળે વરરષ્ટ્ઠ પેંશન યોિનાને મંજૂરી
આપી.
 ગોવા ભારતન ંુ પહેલ ં ુ એવ ંુ રાજ્ય બનશે જ્યાં સેવારત મતદાતાઓને પોસ્ટલ મતપત્રો
ઇલે્રોવનક માધ્યમથી મળશે.
 UAEના ક્રાઉન વપ્રન્સ મોહમ્મદ લબન જાયદ અલ નાહયાન ભારતના 68મા ગણતંત્ર રદવસના
અવસર પર મખ્ુ ય અવતથીના રૂપમાં ઉપકસ્થત રહ્યા.
 અરુણાચલ પ્રદે શમાં બાળ મરણની તપાસ માટે એક વવશેષ યોિના ‘દુલારી કન્યા’ શરુ
કરવામાં આવી.
 1લી, મે થી મધ્યપ્રદે શમાં પોલલથીન પર પ્રવતબંધ મકુ વામાં આવશે.
 રદલ્લી વવશ્વવવદ્યાલયમાં પહેલો સ્મારકીય ઝંડો ફરકાવવામાં આવ્યો.
ુ નાથે રાજીનામ ંુ આપ્ય.ંુ
 મેઘાલયના રાજ્યપાલ વવ. ષન્મગ
ુ રાતમાં આણંદ ખાતે મખ્
ુ યમંત્રી વવિય રૂપાણી અને રાજ્યપાલ ઓ.પી. કોહલીએ ધ્વિ
 ગિ
વંદન કય.ું ુ
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 મૈસરુ માં ભારતન ંુ પહેલ ુ પોસ્ટ ઓફીસ પાસપોટક સેવા કેન્ર શરુ થય.ંુ
ુ િીએ રાષ્ટ્રપવત ભવન ખાતે દે શવ્યાપી પલ્સ પોલીયો કાયકક્રમની શરૂઆત
 રાષ્ટ્રપવત પ્રણવ મખ
કરી.
 ભારતીય મોસમ વવભાગ દે શના 660 જિલ્લાઓમાં મોસમ કેન્રની સ્થાપના કરશે.
ુ રીથી શરુ થય.ંુ
 ભારતીય નૌ સેનાન ંુ થીએટર લેવલ એકસરસાઈઝ – રોપેકસ-17, 24 જાન્યઆ
 વેપાર/બેન્કીંગ
ુ બ એપલ કં પની વષક-2016ની સૌથી વધ ુ
 વૈવશ્વક અવધકારીઓના એક નવા સવેક્ષણ મિ
ઇનોવેટીવ કં પની.
 પંજાબ નેશનલ બેંકે કોન્ટે ્ટલેસ ક્રેરડટકાડક લોન્ચ કય.ું ુ
 એપ્લીકેશન આધારરત ટે ્સી સેવા આપતી ઉબેર કં પની ભારતીય બજારમાં ખાવાન ંુ
પહોચાડતી એપ્લીકેશન 'ઉબેર ઇટ્સ' શરુ કરશે.
ુ રાત પ્રથમ
 કેશલેસ અથકવ્યવસ્થા તરફ આગળ વધવામાં અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગિ
નંબરે .
 હુબલીમાં દે શન ંુ સૌથી મોટંુ સ્ટાટક અપ કેન્ર બનશે. તેનો હેત ુ રટયર-I અને રટયર-II શહેરોમાં
ઉદ્યમશીલતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે .
 વનયકુ ્ત
 અદામા બૈરોએ ગાગ્મ્બયાના રાષ્ટ્રપવત તરીકે શપથ લીધા.
 અનરુ ાગ ઠાકુ રને રહમાચલ પ્રદે શના ઓલકમ્પકસંઘના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા.
 પ્રવવિંદ કુ માર િગન્નાથે મોરે વશયસના નવા પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
 બનવારીલાલ પરુ ોરહતે મેઘાલયના રાજ્યપાલ તરીકે શપથ લીધા.
ુ ર કમ્પ્યટુ રના વવકાસમાં મહત્વની ભ ૂવમકા ભિવનાર કમ્પ્યટુ ર વૈજ્ઞાવનક ડૉ.
 ભારતમાં સપ
વવિય ભટકર નાલંદા વવશ્વવવદ્યાલયના કુ લપવત બન્યા.
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 ડ્રેગનબોલ જેડના એવનમેશન કેરે્ટર સોન ગોકુ ટોક્યો ઓલકમ્પકના બ્ાંડ એમ્બેસેડર બનશે.
 એ. પી. વસિંહ ઇન્ન્ડયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેન્કના CEO તેમિ પ્રબંધ વનદે શક બન્યા.
ુ પ્રોડયસ
ુ ર અને વવમ્બલડન પ્લેયર અશોક અમ ૃતરાિનને ભારતમાં સંય્ુ ત રાષ્ટ્રના
 હોલીવડ
સદ્દભાવના રાિદૂત બનાવવામાં આવ્યા.
 IPS અવધકારી અમ ૂલ્ય પટનાયકને રદલ્લીના પોલીસ કવમશનર તરીકે વનય્ુ ત કરવામાં
આવ્યા.
 પરુ સ્કાર
 અમેરરકાના કેલીફોનીયામાં યોજાયેલ ‘બોરૈ ગો કસ્પ્રિંગસ રફલ્મ ફેસ્ટીવલ’માં રહમાચલી રફલ્મ
‘સાંઝ’ને બેસ્ટ રફચર રફલ્મનો એવોડક આપવામાં આવ્યો.
 ઓસ્રે લલયન રક્રકેટર ડેવવડ વોનકરને સતત બીજીવાર ઓસ્રે લલયાઈ રક્રકેટનો સવકશ્રેષ્ટ્ઠ
વ્યક્તગત ખેલાડી પરુ સ્કાર ‘એલનબોડક ર મેડલ’થી સમ્માવનત કરવામાં આવ્યા.
 રદપા કરમાકર, પી.વી. વસિંધ ુ અને સાક્ષી મલલક સ્પેવશયલ સ્ટે મ્પ કવર પર િોવા મળશે.
 રદલ્હીના એરપોટક ને 'ગોલ્ડન પીકોક એવોડક -2016' આપવામાં આવ્યો.
 પદ્મ પરુ સ્કાર-2017
પદ્મ વવભ ૂષણ

પદ્મ ભ ૂષણ

શરદ પવાર

પંરડત વવશ્વ મોહન ભટ્ટ

ુ લી મનોહર િોશી
મર

પ્રો. દે વી પ્રસાદ દ્વિવેદી

ુ ુ િગગીવાસદ
ુ ેવ
સદ્દગર

ે ટન ઈરચ ઉદવારદયા
ડો. તેહમ

ુ ાસ
કે. જે. યેસદ

શ્રી રત્ન સદ
ંુ ર મહારાિ

ઉડુપી રામચંર રાવ

વનરં િન નંદ સરસ્વતી

સદ
ંુ રલાલ પટવા (મરણોપરાંત)

ચો. રામાસ્વામી (મરણોપરાંત)

પી. એ. સંગમા (મરણોપરાંત)

મહાચકારી વસરરનધોણક
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 પદ્મ શ્રી પરુ સ્કાર-2017 માટે વવલભન્ન ક્ષેત્રોની 75 હસ્તીઓની પસંદગી કરવામાં આવી.
 ભારતીય મ ૂળના ત્રણ વ્યક્ત પરુ ુ ષોત્તમ સાવરરકાર, માખન વસિંહ અને વવિય કુ મારને
ઓસ્રે લલયાન ંુ સવોચ્ચ નાગરરક સમ્માન આપવામાં આવ્ય.ંુ
 NGRI ના એક વૈજ્ઞાવનક એ. કેશવ કૃષ્ટ્ણાને વષક-2016 ના રાષ્ટ્રીય ભ ૂવવજ્ઞાન પરુ સ્કાર માટે
પસંદ કરવામાં આવ્યા.
 ફ્રાન્સની ઇરરસ મીતેનાઅરે રફલલપાઈન્સમાં યોજાયેલ સૌંદયક સ્પધાકમાં વમસ યવુ નવસક – 2016
નો લખતાબ જીત્યો.
 ખેલ િગત
 NCR પંજાબ ટીમ પ્રો કુ સ્તી લીગ – સીઝન-2માં ચેકમ્પયન બની.
 ભારતીય બેડવમન્ટન ખેલાડી સાઈના નેહવાલે મલેવશયા માસ્ટસક ગ્રા. પ્રી ગોલ્ડનો લખતાબ
જીત્યો.
ુ સન
ુ ીશે આઈટીએફ જુવનયરનો લખતાબ જીત્યો.
 જુવનયર ટે વનસ – ધ્રવ
 પંકિ અડવાણી સાતમીવાર રાષ્ટ્રીય લબલલયડક સ અને સ્ન ૂકર ચેકમ્પયન બન્યા.
ુ ૈન બોલ્ટે પોતાના 9 ગોલ્ડ મેડલમાંથી ઓલકમ્પક-2008 માં જીતેલો એક ગોલ્ડ
 િમૈકાના યસ
મેડલ પરત કરવો પડયો.
 પી.વી. વસિંધ ુ અને સમીર વમાકએ સૈયદ મોદી ગ્રાન્ડ વપ્રકસ ગોલ્ડ ટુનાકમેન્ટ - 2017 ના લખતાબ
જીત્યા.
ુ ીના અબલ
ુ હુસૈને કોલકાતા મેરેથોન જીતી.
 વસલીગડ
ુ ીએ ભારતના પ્રથમ મલ્ટી સ્પોટટક સ મ્યલુ ઝયમન ંુ ઉદ્ઘાટન
 સલચન તેંડુલકર અને સૌરવ ગાંગલ
કય.ું ુ
 ઓસ્રે લલયન ઓપન ટેવનસ ટુનાકમેન્ટ 2017 : વવજેતા ખેલાડીની યાદી
-> મેન્સ વસિંગલ્સ - રોિર ફેડરર (કસ્વટ્ઝલૅન્ડ)
ુ સએ)
-> મરહલા વસિંગલ્સ - સેરેના વવલલયમ્સ (યએ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

-> મેન્સ ડબલ્સ – જે. પીયસક અને એચ. કોન્ટીનેન
ુ સએ) અને લસ
ુ ી સફારોવા (ચેક રરપબ્લલક)
-> મરહલાઓની ડબલ્સ - બાથેની માટે ક સેન્્સ (યએ
ુ સએ) અને જે. કેબલ (કોલંલબયા)
-> વમશ્ર ડબલ્સ - એબીગે ઇલ સ્પીયસક (યએ
 વનધન
 પ્રવસદ્ધ વૈજ્ઞાવનક પી કે કે નાયરન ંુ બેંગલોર ખાતે વનધન થય.ંુ તેઓ ‘ભારતીય પેલીનોલોજી’ના
િનક તરીકે જાણીતા હતા.
 ન્શ લાયલપરુ ી તરીકે ઓળખાતા ઉદુક શાયર અને ગીતકાર િસવંતરાય શમાકન ંુ વનધન થય.ંુ
 ભારતમાં રૂસના રાિદૂત એલેકઝેન્ડર કદાકીનન ંુ લાંબી બીમારીને કારણે વનધન થય.ંુ
 પ્રખ્યાત અમેરરકી ટે લલવવઝન અલભનેત્રી મૈરી ટાયલર મરુ ન ંુ 80 વષકની વયે વનધન થય.ંુ
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાકત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમિ આવી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ્વીઝ તથા સારહત્ય મેળવવા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam
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