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 Most Imp Current Affairs 
 

• એ�સ, �દ�હ�એ ક
શલેસ પેમે�ટ

• વડા�ધાને આધાર આધા�રત

ઈ�ટરફ
સ ફોર મની) લો�ચ

• લે ટન�ટ જનરલ "બિપન

સેના ચીફનો પદભાર સભંા'યો

• વી.ક
.શિશકલાએ અ"ખલ ભારતીય

પદભાર સભંા'યો. 

• સો�રન +,ડ�આ�- ુરોમાિનયા

• આઈઓએ 0ારા કોમનવે�થ

આઈઓએના માનદ આ2વન

બ3ાએ આઈઓએના ઉપા5ય6

• િવ7નો સૌથી 9ચો બીપૈન;જયાગં

પવ=તીય �ાતંો -નુાન અને

છે. 

• ઇ@�ડયા Aુડ
ના પોલમા ંિવરાટ

• વડા�ધાનની ઘોષણા :  

� �ધાનમ3ંી આવાસ

લાખ Eિપયા Fધુી 

� નાબાડ=ને અપાયેલ

અપાશે,  

� 3 કરોડ �કસાન G
�ડટ

� ગભ=વતી મ�હલાઓને

� વ�રHઠ નાગ�રકો માટ
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Most Imp Current Affairs – Febr

પેમે�ટ માટ
 મોબીJKવક સાથે સમLૂતી કર�. 

આધા�રત �ડ2ટલ ક
શ લેવડ દ
વડ માટ
 મોબાઇલ

લો�ચ કર�.   

"બિપન રાવતે આમN �Oખુ અને એર માશ=લ બી

સભંા'યો. 

ભારતીય અPા Qિવણ Oનેુ3 કષગમના (AIADMK)

રોમાિનયાના વડા�ધાન િન-Kુત. 

કોમનવે�થ ગોટાળાના આરોપી Fરુ
શ કલમાડ� અને 

આ2વન અ5ય6 િન-Kુત કરવાના િનણ=યને પાછો

ઉપા5ય6 પદ
થી રા2નાO ુઆS-ુ.ં  

બીપૈન;જયાગં Tલુ ચીનમા ં ખોલવામા ં આUયો

અને VઈુWહાઓને જોડ
 છે. આ 565 મીટર (1

િવરાટ કોહલી વષ= 2016મા ંભારતના સવ=XેHઠ 

આવાસ યોજના Yતગ=ત હોમ લોન પર 9 લાખ 

 3% રાહત,  

અપાયેલ 22,000 કરોડ Eિપયાના ફંડને વધાર� 20,000

G
�ડટ કાડ= Zુપે (RuPay) G
�ડટ કાડ=મા ંબદલવામાં

મ�હલાઓને 6,000 Eિપયાની સહાય,  

માટ
 આગામી 10 વષ= Fધુી Uયાજ દર 8%. 
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February 2017 

મોબાઇલ એપ ભીમ (ભારત 

બી.એસ.ધનોઆએ વા- ુ

(AIADMK) મહાસ"ચવનો 

 અભય િસ[હ ચૌટાલાને 

પાછો ન લેવાથી, ન�ર[દર 

આUયો \ દ"6ણ પિ]મ 

1,854 ^ટ)ની _ચાઈએ 

 ખેલાડ� બ�યા. 

 Eિપયા Fધુી 4%, 12 

000 કરોડ Eિપયા વ` ુ

બદલવામા ંઆવશે,  
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• અચ=ના િનગમ ભારત સરકારનાં

િન-Kુત. 

• ભારતીય Oળૂના "a�ટશ 

b0તીય 0ારા િવcાન અને 

• એસબીઆઈએ મે;જક"aકસ

• �યાયાધીશ િમયા ંસાક�બ 

• ચીન 2017મા ંનેપાળ સાથે

• ભારતે અdeુલ કલામ Uહ�લર

fતરમહા0ીપીય પરમાg ુ

� અJhન-IV :  

20 મીટર લાબંી, 

િમસાઈલ. આ 4,000 

છે.  

• ભારતના સૌથી મોટા LNG 

પ�રયોજના માટ
 એમઓ-ુ

• વડા�ધાન જન ધન યોજના

• �હ[દ� લે"ખકા Xiા થવાઈતની

jુમાર દ
વાશંની તેમની કિવતા

2016 માટ
 પસદંગી. 

• ભારતીય Oળૂ(ક
રળ)ના સાઉદ�

જનરલ િન-Kુત. 

• ભારતીય ટ
િનસ ખેલાડ� સોમદ
વ

કર�. 

• 3 k�-આુર� : સામા;જક 

186મા જ�મ �દવસ િનિમlે

જ�મ મહારાHmના નવગાવંમાં

આધારિશલા Oકુવાનો Xેય

તથા અ�ય સામા;જક બીમાર�

• ભીમ એપ ભારતની સવા=િધક

એ�nોઇડ એપ બની. 
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સરકારના ં નવા ં સી2એ (Controller General of Accounts

 �ોફ
સર શકંર બાલFaુમoયમ "aટનની 

 "ચ�કpસા 6ે3મા ંકાય= માટ
 નાઈટqુડની ઉપાિધથી

મે;જક"aકસ.કોમ સાથે ‘Seal the Deal’ અ"ભયાન શZુ

 િનસાર
 પા�કrતાનના 25મા Osુય �યાયાધીશ

સાથે �થમ વખત સૈ�ય અtયાસ કરશે. 

Uહ�લર 0ીપ પર, સફળતાTવૂ=ક પોતાની rવદ
શી

 સ6મ બેલે@rટક િમસાઈલ અJhન-IVuુ ંપ�ર6ણ

, 17 ટન વજન ધરાવનાર, સપાટ�થી સપાટ�એ

000 �કમીના Yતર Fધુી એક ટન પરમાgુ

LNG આયાતકાર પેmોનેટ
 બાhંલાદ
શમા ંએક $ 

એમઓ- ુસાઈન કયા=. 

યોજના Yતગ=ત 26 કરોડ બvક ખાતા ંખોલવામા ં

થવાઈતની તેમની લwવુાતા= ‘હવા મv ફડફડાતી 

કિવતા ‘આકાશ મv દ
હ’ માટ
 ભારતીય cાનપીઠ

સાઉદ� Jrથત ઉxમી શેખ રફ�ક મોહ�મદ

સોમદ
વ દ
વવમ=ને �ોફ
શનલ ટ
િનસમાથંી સ�યાસ

 કાય=કતા=, કિવ, દ
શના ં�થમ મ�હલા િશ6ક

િનિમlે Vગુલ ઇ@�ડયાએ Vગુલ yુડલ 0ારા તેમને

નવગાવંમા ં થયો હતો. સાિવ3ીબાઈને ભારતમા ં

Xેય kય છે. તેમણે અrT{ૃયતાનો િવરોધ, સતી

બીમાર�ઓ િવZુi અ"ભયાન ચલાU-ુ.ં 

સવા=િધક લોકિ�ય અને ભારતમા ં સૌથી વ` ુ
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Controller General of Accounts) 

 મહારાણી એ"લઝાબેથ 

ઉપાિધથી સ�માિનત. 

શZુ ક-ુ}.     

�યાયાધીશ તર�ક
 શપથ લીધા. 

rવદ
શી લાબંા Yતરની 

પ�ર6ણ ક-ુ=.   

સપાટ�એ માર કરનાર 

પરમાg ુબો�બ લઇ જઈ શક
 

$ 950 િમ"લયન LNG 

 આUયા.ં  

 ચી~ી’ અને ઘન{યામ 

cાનપીઠ નવલેખન Tરુrકાર 

મોહ�મદ �કગNrતાનમા ં મેજર 

સ�યાસ લેવાની ઘોષણા 

િશ6ક, સાિવ3ીબાઈ �લેના 

તેમને યાદ કયા}. તેમનો 

 �ી િશ6ણની તકોની 

સતી �થા, બાળ-િવવાહ 

 ડાઉનલોડ થનાર �� 
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• F�ુીમ કોટ� બી\પી સાસંદ

સ"ચવ પદ
થી eૂર કયા=. 

• વડા�ધાને િતZુપિતની Xી

• 4 k�-આુર� : �ઈુ aેલના

• �ોફ
સર ડ
િવડ આર. િસ�લીહ

• A્િવટરના ચાઇનીઝ -િુનટના

• સતીશ િસવા"લ[ગમે 69મી

વગ=મા,ં સતત છ~ા વષ� Fવુણ=

• રાફ
લ નડાલે Oબુાદલા વ�ડ=

• -રુોપીયન સઘંમા ં-નુાઇટ
ડ

• જ@rટસ \. એસ. ખેહર
 ભારતના

�થમ શીખ Osુય �યાયાધીશ

• મહ
�Q િસ[હ ધોનીએ ટ�-20 

• બેકાર� ઘટાડવા માટ
 બે"ઝક

• �દ�હ�ની �િત UયJKત આવક

2,80,142 E. રહ�, \ રાHm�ય

• Vગુલના સીઈઓ Fુદંર 

બનાવવામા ંમદદ કરનાર

• આરબીઆઈએ પેટ�એમને 

• એલપી2 િસ"લ�ડર ઓનલાઈન

• સામા�ય દ
ખાવ ધરાવનાર

તveુલકરના નાટક ‘ઘાસીરામ

કારક�દ�ની શEઆત કર�. 

યાદગાર �ફ�મો છે. તેમણે

• Yદમાન તથા િનકોબાર 0ીપ

• ભારતે બાhંલાદ
શ અને નેપાળમાથંી

ડ�ટુ� શZુ કર�. 

• સીડબીએ (ભારતીય લwુ

એલઆઈસી સાથે કરાર કય�
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સાસંદ અuરુાગ ઠાjુરને BCCIના અ5ય6 પદ
થી

Xી વvકટ
7ર -િુનવિસ�ટ�મા ંભારતીય સાય�સ ક�+ેસuું

aેલના જ�મ �દવસ પર િવ7 aેલ �દવસ મનાવવામાં

િસ�લીહ -પુીએસસીના અ5ય6 િન-Kુત. 

-િુનટના એમડ� ક�થી ચેને રા2નાOુ ંઆS-ુ.ં   

મી TZુુષ િસનીયર વેઇટ "લ@ ટ�ગ ચેJ�પયનિશપમાં

Fવુણ= ચQંક 2pયો. 

વ�ડ= ટ
િનસ ચેJ�પયનિશપનો "ખતાબ 2pયો. 

-નુાઇટ
ડ �ક[ગડમના રાજeૂત ઇવાન રોજસ� રા2નાOું

ભારતના 44મા Osુય �યાયાધીશ તર�ક
 શપથ

�યાયાધીશ. 

20 અને વનડ
 �Gક
ટ ટ�મની ક
Sટનિશપ છોડ�. 

બે"ઝક ઇ�કમuુ ંપેમે�ટ કરનાર �ફનલે�ડ eુિનયાનો

આવક તમામ રા�યો અને ક
�Q શાિસત 

રાHm�ય સર
રાશ (93,293 E.)થી 3ણ ગણી વ`ુ

 પીચાઈએ rમાટ=ફોનની મદદથી 10 િમિનટમાં

કરનાર Aુલ ‘માય "બઝનેસ’ રLુ ક-ુ=. 

 પેમે�ટ બvક શZુ કરવાની મLુંર� આપી.  

ઓનલાઈન �કુ કરવાથી ક
 પેમે�ટ કરવાથી 5 Eિપયાની

ધરાવનાર અસામા�ય અ"ભનેતા ઓમTરુ�uુ ં િનધન

ઘાસીરામ કોતવાલ’ પરથી આ જ નામની બનેલ

. અધ=સpય, િમચ= મસાલા, kને ભી દો 

તેમણે િવદ
શી �ફ�મોમા ંપણ કામ ક-ુ=. 

0ીપ સOહૂના પોટ= dલેયરમા ં0ીપ પય=ટન મહોpસવ

નેપાળમાથંી શણ ક
 શણની વr�ઓુની આયાત

લw ુ ઉxોગ િવકાસ બvક
) ઉxમો માટ
 Oડૂ� સમથ=ન

કય�. 
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પદ
થી અને અજય િશક�ને 

ક�+ેસuુ ંઉદઘાટન ક-ુ}. 

મનાવવામા ંઆUયો.  

ચેJ�પયનિશપમા,ં TZુુષ 77 �ક+ા 

રા2નાOુ ંઆS-ુ.ં 

શપથ લીધા. બ�યા દ
શના 

 

eુિનયાનો �થમ દ
શ બ�યો.  

 �દ
શોમા ં સૌથી વ` ુ

વ` ુછે. 

િમિનટમા ં �� વેબસાઈટ 

Eિપયાની રાહત મળશે. 

િનધન. 1976મા ં િવજય 

બનેલ મરાઠ� �ફ�મથી 

 યારો, મા"ચસ તેમની 

મહોpસવ 2017 શZુ. 

આયાત પર એ�ટ� ડJ�પ�ગ 

સમથ=ન વધારવા માટ
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• �
�ચ ક�સ�ટ
�સી કોપ�ર
શન

�રસોસ= ઓ�ફસર તર�ક
 અિનલ

• �દલીપ વvગસરકર
 Oુબંઈ

આS-ુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• કઝા�કrતાનના રાHmપિત 

કઝા�કrતાન વ�ચે પાચં મહpવTણૂ=

માટ
 ર6ા સમLૂતી અને -રુ
િનયમના

• કરણ બાજવા આઈબીએમ

• એસ. એમ. ખાન 0ારા 

�કાિશત કરવામા ંઆU-ુ.ં 

• એસ. પ�નાભન ટાટા પાવર

• સર �ટમ બૈરો -રુોપીયન 

• �sયાત િસતાર વાદક અdeુલ

• kપાન ચેPાઈ, અમદાવાદ

• ચીને ટ
"લકોમ ટ
કનોલો2 

Yત�ર6 �6ેપણ િમશનને

• નર
�Q મોદ� અને પોAુ=ગલના

�દવસ સમેંલનuુ ંઉદઘાટન

દ"6ણ આ��કાથી �વાસી 

• ચીને jુનિમ[ગથી રાજધાની

શાગંર�-લા ઓફ ધ વ�ડ= શZુ

���	
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કોપ�ર
શન, ક
પ\િમનીએ પોતાના ભારત ઓપર
શન

અિનલ જલાલીને િન-Kુત કયા=. 

Oુબંઈ �Gક
ટ એસોસીએશન (એમસીએ)ના ઉપા5ય6

 uરૂFલુતાન નજરબાયેવની ભારત યા3ા 

મહpવTણૂ= કરારો પર હrતા6ર થયા, \મા ંસૈ�ય

-રુ
િનયમના Tરુવઠાનો કરાર સામેલ. 

આઈબીએમ ઇ@�ડયા �ાઈવેટ "લ.ના એમડ� િન-Kુત. 

 લે"ખત Trુતક ‘પીપ�સ �ેિસડ
�ટ: ડૉ. એપી\

 

પાવર કંપની "લ.ના અ5ય6 િન-Kુત. 

 સઘં માટ
 "aટનના રાજeૂત િન-Kુત. 

અdeુલ હલીમ kફર ખાનuુ ંિનધન. 

અમદાવાદ અને વારાણસીને rમાટ= િસટ�મા ંિવકિસત કરવા

 ટ
rટ,ગ ઉપ+હuુ ંસફળતાTવૂ=ક �6ેપણ ક-ુ}

િમશનને લો�ચ કરવાનો ર
કોડ= બનાUયો. 

પોAુ=ગલના પીએમ એ�ટોિનયો કોrટાએ બvગ�Zુુમાં

ઉદઘાટન ક-ુ}. આ �દવસ દર વષ� 9 k�-આુર�ના 

 તર�ક
 પરત આવવા િનિમlે આયો2ત કરવામાં

રાજધાની બેઈ;જ[ગ Fધુી સૌથી લાબંા Yતર(2,760 

શZુ કર�. 
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ઓપર
શન માટ
 ચીફ �મુન 

ઉપા5ય6 પદ
થી રા2નાOુ ં

 દર�યાન ભારત અને 

સૈ�ય સહયોગ વધારવા 

એપી\ અdeુલ કલામ’ 

કરવા સહયોગ આપશે. 

ક-ુ}. ચીને આ વષ� 30 

બvગ�Zુુમા ં �વાસી ભારતીય 

 રોજ મહાpમા ગાધંીના 

કરવામા ંઆવે છે.    

0 �કમી)ની �લેુટ m
ન 
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• �ગિત મેદાન, નવી �દ�હ�માં

• આરબીઆઈ Oજુબ િવદ
શી

ડોલસ= પહ��યો. 

• ચીને િતબેટમા ંeુિનયાuુ ંસૌથી

• નોવાક જોકોિવચે કતર ઓપન

• સાિનયા િમઝા=એ અમે�રકાની

-ગુલ "ખતાબ 2pયો. 

• ડોના�ડ mંપે દાન કો�સને 

• ગાધંીનગરના "ગ ટ િસટ�માં

મા3 4 સેક�ડમા ંઓડ=ર �રrપો�સ

અને િવદ
શીઓ જ આમા ંm
�ડ[ગ

• પોરબદંરના સOQુમા ંરાHm�ય

• ક
�Q સરકાર
 મહાpમા ગાધંી

મેળવનારાઓ માટ
 1 એિ�લ

• jુમાર શર�દ[eુ એસબીઆઈ

િન-Kુત. 

• આઈર�શ �ોફ
સર \. કા��વન

નવા Yગ 'Mesentery'ની

• અભય આSટ
 બ�યા મહારાHm

• ઈરાનના �તૂપવ= રાHmપિત

• Lૂનાગઢમા ં32મી અ"ખલ 

ભાઈઓ માટ
 Yબા2 િશખર

પગિથયા ંFધુી આરોહણ -

• ઓ"લJ�પકના તારલા, 800 

Zુ�દષાને 14મી rટા�ડડ= ચાટ=ડ=

• ભારતીય rKવોશ ખેલાડ� 

અ�ડર-19 ક
ટ
ગર�નો "ખતાબ
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�દ�હ�મા ંિવ7 Trુતક મેળાની શEઆત. 

િવદ
શી OQુા ભડંાર 625.5 િમ"લયન ડોલસ=થી

સૌથી 9�ુ ંVZુુpવાકષ=ણ તરંગ eૂરબીન લગાU-ું

ઓપન ટ
િનસ "ખતાબ 2pયો. 

અમે�રકાની બેથાની માટ
ક સે��સ સાથે "arબેન 

 નવા નેશનલ ઈ�ટ
લીજ�સ �ડર
Kટ તર�ક
 નોમીનેટ

િસટ�મા ંફKત 45 �દવસમા ંઇ�ટરનેશનલ rટોક 

�રrપો�સ કર� ુ ંઆ eુિનયાuુ ંસૌથી ઝડપી rટોક

m
�ડ[ગ કર� શકશે.  

રાHm�ય તરણ rપધા= rવીમેથોન 2017 uુ ંઆયોજન

ગાધંી રાHm�ય +ામીણ રોજગાર ગેરંટ� યોજના 

એિ�લ, 2017થી આધાર અિનવાય= ક-ુ=. 

એસબીઆઈ પે�શન ફં�સ �ાઈવેટ "લ.(SBIPFPL)ના

કા��વન કાફ
એ માનવ શર�રમા ં પેટને fતરડા

ની શોધ કર�. 

મહારાHm �Gક
ટ સઘંના નવા અ5ય6. 

રાHmપિત અલી અકબર હાશમી રફસkંનીuુ ંિનધન.

 Vજુરાત "ગરનાર આરોહણ - અવરોહણ rપધા=

િશખર Fધુીના ં55૦૦ અને બહ
નો માટ
 માળ�

- અવરોહણની હોય છે. 16 2�લાના rપધ=કોએ

800 મીટર દોડના િવ7 ચેJ�પયન અને િવ7

ચાટ=ડ= Oુબંઈ મેર
થોનના aા�ડ એ�બેસેડર બનાવવામાં

 વેલવાન સvિથલjુમાર
 "a�ટશ Lુિનયર ઓપન

"ખતાબ 2pયો. 
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ડોલસ=થી 360.296 "બ"લયન 

ગાU-ુ.ં    

 fતરરાHm�ય મ�હલા 

નોમીનેટ કયા=. 

 એKસે�જ ઊ�ુ ંકરા-ુ.ં 

rટોક એKસે�જ છે. NRI 

આયોજન થ-ુ.ં  

 (મનર
ગા) હ
ઠળ કામ 

ના એમડ� અને સીઈઓ 

fતરડા સાથે જોડતા એક 

. 

rપધા= યોkઈ. આ rપધા= 

માળ� પરબ Fધુીના ં2200 

rપધ=કોએ આમા ંભાગ લીધો.  

િવ7 ર
કોડ= ધારક ડ
િવડ 

બનાવવામા ંઆUયા. 

ઓપન rKવોશ Aુના=મે�ટની 
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• 10 k�-આુર� : િવ7 �હ[દ�

• અિમતાભ બ�ચન ટ�બીને

અમે�રકન eૂતાવાસ 0ારા

aા�ડ એ�બેસેડર પણ છે. 

• મહારાHm સરકાર
 ‘Oુબંઈ 

સેવા શZુ કર�. 

• વીજ મ3ંી પી-ષુ ગોયલે

મોટા rm�ટ લાઈટ બદલવાના

• � લપકાટ� "બPી બસંલના 

• પા�કrતાને પોતાના �થમ

6મતા 450 �કમી. 

• Vજુરાત સરકાર 0ારા ભારતની

ઉ�ે{ય : િવxાથNઓ 0ારા 

કરાવવા. 

• Kલૌ�ડયો રાિનએર�ને �-રુ�ખમાં

કરવામા ંઆUયા. 

• રોહન બોપPા અને 2વન

Aુના=મે�ટનો ડબ�સ "ખતાબ

• જ�O-ુકા{મીરના આઠ વષNય

Fવુણ= ચQંક 2pયો. 

• rપેનના રોબટ� બિતrતા 

"ખતાબ 2pયો. 

• તિમલનાyુના Osુયમ3ંી 

કયા=.  

• િવ7 બvક
 2016-17 માટ
 

• �ડ2ટલ �ટ�કટ,ગને �ોpસાહન

કનેKટ એપ’ નામની નવી 

• નર
�Q મોદ�એ ગાધંીનગર

2017uુ ંઉદઘાટન ક-ુ}. 
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�હ[દ� �દવસ. આ �દવસuુ ંઆયોજન 2006મા ંશE

ટ�બીને રોકવા માટ
 ભારત-અમે�રકન પાટ=નરિશપમાં

0ારા સ�માિનત. ટ�બીના રોગી રહ� �કૂ
લ અિમતાભ

 

 વાઈફાઈ’ના નામથી ભારતની સૌથી મોટ� 

ગોયલે દ"6ણ �દ�હ� નગર િનગમ (SDMC) 6ે3માં

બદલવાના કાય=Gમuુ ંઅનાવરણ ક-ુ}. 

 rથાને ક�યાણ jૃHણOિૂત�ને નવા સીઈઓ ઘોિષત

�થમ સબમર�ન-�6ેિપત �ઝ િમસાઈલ બાબર

ભારતની �થમ િવxાથN rટાટ= અપ અને નવાચાર

 આઈ�ડયા િવકિસત કરવા માટ
 તેમને 200 

�-રુ�ખમા ં ફ�ફા ^ટબોલ એવોy્=સમા ં વષ=ના 

2વન નેeુનચે"6યાને પાચં વષ= બાદ ભારતને 

"ખતાબ અપાUયો. 

વષNય અd� ુઅ�માઝે થાઈ બોJKસ�ગ ચેJ�પયનિશપમાં

 અગટ
 ચેPાઈ ઓપન ટ
િનસ ચેJ�પયનિશપ 

 ઓ.પPીરસે�વમે રા�યના તમામ 2�લાઓને

 ભારતના િવકાસ દરમા ંઘટાડો કર� 7.6%થી

�ોpસાહન આપવા માટ
 ર
લવે મ3ંી Fરુ
શ ��એુ 

 યા3ી એપ �r�તુ કર�. 

ગાધંીનગર, Vજુરાતમા ં 8મા વાયa�ટ Vજુરાત hલોબલ
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શE થ-ુ ંહ� ુ.ં 

પાટ=નરિશપમા ં યોગદાન બદલ 

અિમતાભ આ િમશનના 

 સાવ=જિનક વાઈ-ફાઈ 

6ે3મા,ં eુિનયાના સૌથી 

ઘોિષત કયા=. 

બાબર-3uુ ં પર�6ણ ક-ુ}. 

નવાચાર નીિત �r�તુ. 

200 કરોડ Eિપયા ઉપલdધ 

 સવ=XેHઠ કોચ પસદં 

 ચેPાઈ ઓપન ટ
િનસ 

ચેJ�પયનિશપમા ંરાHm�ય rતર
 

 2017નો TZુુષ એકલ 

2�લાઓને eુકાળ+rત kહ
ર 

થી 7% કય�. 

 ‘આઈઆરસીટ�સી ર
લ 

hલોબલ ઇ�વેrટસ= સિમટ 
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www.crackgpsc.com

 

• ઈસરો અને �ા�સની Yત�ર6

કર�. 

• ભારતીય �Gક
ટ ક
Sટન િવરાટ

• મેકડોના�ડ
 ચીન અને હ�ગક�ગના

(Carlyle Group)ને $ 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• સોની િપKચસ= ઈમેજવક=સમાં

િવકિસત કરવા માટ
 આઈટ�આઈ

ઓrકાર એવોડ= 2pયો. 
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Yત�ર6 એજ�સી CNESએ ઉપ+હ �6ેપણ 

િવરાટ કોહલી ;જયોનીના aા�ડ એ�બેસેડર િન-Kુત

હ�ગક�ગના પોતાના Uયવસાયને �ક�ટક (Citic)

.8 "બ"લયનમા ંવે�યો. 

ઈમેજવક=સમા ં એKસ�ેશન બે�ડ ‘ફ
િશયલ પરફોમ=�સ

આઈટ�આઈ ખડગTરુના �તૂTવૂ= િવxાથN પરાગ
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 ટ
કનીક 6ે3ે સમLૂતી 

િન-Kુત. 

Citic) અને કાલા=ઈલ સOહૂ 

પરફોમ=�સ-ક
Sચર ટ
કનોલો2’ 

પરાગ હવલદાર
 આ વષ=નો 
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• ;જ�મી એડ�સ વેrટ ઇ�ડ�ઝના

• 13 વખત િવ7 ચેJ�પયન

19 વષ=ની વયે સ�યાસની

• ‘ફ�ફા’એ િવ7 કપ 2026માં

• 12 k�-આુર�ના રોજ rવામી

�દવસને રાHm�ય -વુા �દવસ

-વુા �દવસ યોkયો હતો.

• એક મ�હના Fધુી ચાલનારો

સગંમ પર શZુ થયો. 

• સાઉદ� આરબે ભારતનો વાિષ�ક

• ઇલે@Kmક કાર િનમા=તા કંપની

સો ટવેર’ના વાઈસ-�ેસીડ
�ટ

• િવGમ પાવા બીએમડd�- ુ

• +ીનહાઉસ ગેસ ઉpસ નની

• ભારતીય હોક� ટ�મના ક
Sટન

સિમિતના સtય બ�યા. 

• સરકાર
 ક
�Qીય કમ=ચાર�ઓ

• રા\શ ગોપીનાથન ટ�સીએસના

• ભારતી એરટ
લે સમ+ દ
શમાં

બvક છે. 

• નોવ� એફએમ ર
�ડયોuુ ં�સારણ

• આિશષ શેલાર મહારાHm �Gક
ટ

• સ�રતા દ
વી Uયાવસાિયક 

• ફ�ફા ર
@�ક�ગમા ંભારતીય ટ�મ

• ચેPાઈ rમેશસ=ના મૈ�સ 

ઝડપી બેડિમ�ટન rમેશનો 

• ભારતની �થમ સૌર ઊk=

શZુ. 

• ચોથો fતરરાHm�ય પતગંોpસવ

• નીિત આયોગે વષ= 2016-
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ઇ�ડ�ઝના નવા �Gક
ટ િનદ
શક િન-Kુત. 

ચેJ�પયન રહ� �કૂ
લ રિશયાની લયબi 2�નાrટ યાના

સ�યાસની ઘોષણા કર�. 

મા ંટ�મોની સsંયા 32થી વધાર�ને 48 કર�.  

rવામી િવવેકાનદંની 145મી જયિંત ઉજવવામાં

�દવસ ઘોિષત કરવામા ંઆUયો હતો અને 1985

. 

ચાલનારો મહા મેળો 12 k�-આુર�ના રોજ ઉlર�દ
શના

વાિષ�ક હજ કોટા 1.36 લાખથી વધાર�ને 1.70 

કંપની ટ
rલાએ એપલના વ�રHઠ િનદ
શક �Gસ લૈટનરને

�ેસીડ
�ટ િન-Kુત કયા=. 

 Vપૃ ઇ@�ડયાના અ5ય6 િન-Kુત. 

ઉpસ નની દ
ખર
ખ અને Yjુશ માટ
 ચીને ટ
નસેટ સેટ
લાઈટ

ક
Sટન પીઆર Xી\શ fતરરાHm�ય હોક� 

કમ=ચાર�ઓ માટ
 �-નૂતમ પે�શન વધાર�ને 9,૦૦૦ E.

ટ�સીએસના સીઈઓ િન-Kુત. 

દ
શમા ંપોતાની પેમે�ટ બvક લો�ચ કર�, \ દ
શની

�સારણ બધં કરનાર �થમ દ
શ બ�યો. 

�Gક
ટ એસોિસએશન (MCA)ના અ5ય6 િન-Kુત

 O¡ેુબા2મા ંપગ Oકુનાર �થમ ભારતીય મ�હલા

ટ�મ 127મા rથાને. 

 પીલર કો�ડ,ગે 426 �કમી/કલાકની ગિતથી

 ર
કોડ= બનાUયો. 

ઊk= સચંા"લત નૌકા આ�દpય કોચી (ક
રળ)ના

પતગંોpસવ નવી �દ�હ�મા ંશZુ થયો. 

-17 માટ
 ભારતનો ¢bૃi દર 8% �rતાિવત 
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યાના jુQયાવpસેવે મા3 

 

ઉજવવામા ંઆવી. 1984મા ંઆ 

1985મા ં�થમ રાHm�ય 

ઉlર�દ
શના અ�હાબાદમા ં

70 લાખ કય�. 

લૈટનરને ‘ઓટોપાયલટ 

સેટ
લાઈટ લો�ચ કય�. 

 ફ
ડર
શનની એથલીટ 

. ક-ુ}. 

દ
શની �થમ પેમે��સ 

િન-Kુત. 

મ�હલા બનશે. 

ગિતથી શોટ માર�ને સૌથી 

ના વે�બનાડ સરોવરમા ં

 કય�. 
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• ભારતuુ ં�થમ મીણuુ ંસ+ંહાલય

• eુિનયાનો �થમ ‘"લ[ગ સા�હpય

• સ-ંKુત રા�ય અમે�રકાએ 

• ઇKવેડોર 134 િવકાસશીલ 

• 15 k�-આુર�, 2017ના 

1948મા ં�થમ ભારતીય 

કમાન સભંાળવાuુ ં�િતક 

• )%*� %
	 +�	�к�	 :  

� દંગલ - XેHઠ �ફ�મ

� આિમર ખાન - XેHઠ

� આ"લયા ભ£ - XેHઠ

� નીતેશ િતવાર� - XેHઠ

� શ¤¥ુન િસ[હાને લાઈફ

• ક
�Q સરકારની લગભગ 

હ�રત પેનલ અને આ�દવાસી

• લતા મગેંશકરને �િત@Hઠત

• પkંબના �તૂTવૂ= Osુયમ3ંી

• પ3કાર બરખા દlે એનડ�ટ�વીમાથંી

• kપાનના વૈcાિનકોએ T¦ૃવીના

કર�. T¦ૃવીના કોરમા ં 85

માટ
 અpયાર Fધુી રહrય 

• દ"6ણ આ��કાના હાિશમ 

§hલે�ડના કોલીન કUડર
 ટ
rટ

• Vજુરાતે Oુબંઈને 5 િવક
ટથી

• 2016 ભારતuુ ંસૌથી ગરમ

• અમે�રકાના રાHmપિત બરાક

કય�. 

• ગાઢ `�ુમસના કારણે wસુણખોર�ની

BSFએ રાજrથાનમા ંપિ]મી
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સ+ંહાલય Lુન 2017મા ંનવી �દ�હ�મા ંશZુ થશે

સા�હpય મહોpસવ’ (Gender Literature Festival)

 Fદુાન પર 20 વષ=નો આિથ�ક �િતબધં હટાUયો

 દ
શોના -એુન સOહૂ - Vપૃ 77નો અ5ય6 

 રોજ 69મો સેના �દવસ ઉજવાયો. આ �દવસે

 કમા�ડર ઇન ચીફ �ફ�ડ માશ=લ ક
 એમ ક�રયSપા

 છે. 

�ફ�મ,  

XેHઠ અ"ભનેતા,  

XેHઠ અ"ભને3ી (ઉડતા પkંબ),  

XેHઠ િનદ�શક.  

લાઈફ ટાઈમ અ"ચવમે�ટ Tરુrકાર. 

 10,૦૦૦ કરોડ Eિપયાની ‘ક
ન-બેતવા નદ�

આ�દવાસી બાબતોના મ3ંાલય તરફથી મLુંર� મળ�

�િત@Hઠત દ"6ણાOિૂત� નાદ Tરુrકારથી સ�માિનત કરવામાં

Osુયમ3ંી Fરુ2ત િસ[હ બરનાલાuુ ંિનધન. 

એનડ�ટ�વીમાથંી રા2નાOુ ંઆS-ુ.ં તે ન¢ુ ંવvચર શZુ

T¦ૃવીના ક
�Q (કોર)મા ં5% અcાત તpવની ઓળખ

85% આયન=, 10% િનકલ છે, �યાર
 બાક� 

 હ� ુ.ં 

 અમલા 100મી ટ
rટમા ં શતક બનાવનાર

ટ
rટ �Gક
ટમા ંઆમ કરનાર �થમ �Gક
ટર હતા

િવક
ટથી હરાવીને �થમ વખત રણ2 mોફ� 2તી.

ગરમ વષ= ર�ુ.ં 

બરાક ઓબામાએ 16 k�-આુર�ને ‘ધાિમ�ક rવત3ંતા

wસુણખોર�ની ઘટનાઓની દ
ખર
ખ અને તપાસને

પિ]મી fતરરાHm�ય સીમા પર ઓપર
શન ‘સદ=
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થશે. 

(Gender Literature Festival) પટનામા ંયોkશે. 

હટાUયો. 

 બ�યો. 

�દવસે, 15 k�-આુર� 

ક�રયSપા 0ારા સેનાની 

નદ� જોડો પ�રયોજના’ને 

મળ�. 

કરવામા ંઆUયા.ં 

શZુ કરશે. 

ઓળખ િસ"લકોન તર�ક
 

 બચેલ 5% વૈcાિનકો 

બનાવનાર 8મા �Gક
ટર બ�યા. 

હતા. 

. 

rવત3ંતા �દવસ’ ઘોિષત 

તપાસને વધારવા માટ
 

સદ= હવા’ શZુ ક-ુ}. 
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• 14મી rટા�ડડ= ચાટ=ડ= Oુબંઈ

િસ�� ુ અને ક
�યાની દોડવીર

વગ=મા ં�થમ rથાન �ાSત

• આઈએમએફ
 નાણાક�ય વષ=

7.6%થી 6.6% ક-ુ}. 

• મ"ણTરુમા ંકરંગ દ
શનો �થમ

• BSNLએ મોબાઈલ ટ�વી 

• ઘ�ડયાળ િનમા=તા ર�ચાડ= 

50-03 રLુ કર�. 

• ભારત સlાવાર ર�તે 

એસોિસએટ સtય બ�-ુ.ં 

લેબોર
ટર� તર�ક
 kણી� ુ ંછે

• એ�ટોિનયો તkની -રુોપીયન

• દ
શમા ં�થમ વખત તેલગંાના

ખચ= માટ
 આમN વે�ફ
ર ફંડ

• જમ=ન પાસપોટ= િવ7માં

અફગાિનrતાન સૌથી નીચે

પર 157 દ
શોમા ં�વેશ કર�

• નાસાએ 2016ને અpયાર Fધુીuું

• એપોલો 17ના કમા�ડર 

સન=નuુ ંિનધન. 

• છ~ા નેશ�સ કપમા ંભારતીય

• કિપલ દ
વ �Gક
ટ Kલબ ઓફ

• િવરાટ કોહલીએ ચેઝ કરતાં

તveુલકરના ર
કોડ=ની બરાબર�

• સરકાર
 1000 જન ઔષિધ

એમઓ- ુકયા=. 

• �હમાચલ �દ
શના Osુયમ3ંી

ક-ુ=. 
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Oુબંઈ મેર
થોન(SCMM)મા ંતા�ઝાિનયાના એથલીટ

દોડવીર બોન�સ �કAુર ચેપ�કZુઈએ Gમશઃ TZુુષ

�ાSત ક-ુ=. 

વષ= 2016-17 માટ
 ભારતના ¢bૃi દરuુ ંઅuમુાન

�થમ ક
શલેસ ટાT ુબ�યો. 

 સેવા Ditto TVની ઘોષણા કર�. 

 િમલે eુિનયાની સૌથી હલક� (40 +ામ વજન

 -રુોિપયન ઓગ�નાઈઝેશન ફોર �-�ુKલયર

. આ eુિનયાની સૌથી મોટ� �-�ુKલયર એ�ડ

છે. 

-રુોપીયન સસંદના અ5ય6 � ૂટંાયા. 

તેલગંાના સરકાર
 સેનાના જવાનો અને તેમના પ�રવારોના

ફંડ ઊ�ુ ંક-ુ}. 

િવ7મા ં સૌથી શJKતશાળ� પાસપોટ= , �યાર
 ભારત

નીચે. જમ=ન પાસપોટ= ધારક વગર િવઝાએ ક
 

કર� શક
 છે. 

Fધુીuુ ંસૌથી ગરમ વષ= ઘોિષત ક-ુ=. 

 અને ચQં પર પગ Oકુનાર Yિતમ UયJKત

ભારતીય મ�હલા O¡ેુબાજ ટ�મ 3ીk rથાને રહ�. 

ઓફ §�ડયાના "લ\��સ Kલબ ‘હોલ ઓફ ફ
મ

કરતા ં 17Oુ ં શતક ખડક�ને અિધકતમ શતક

બરાબર� કર�. 

ઔષિધ ક
�Q rથાિપત કરવા માટ
 રાHm�ય -વુા 

Osુયમ3ંી વીરભQ િસ[હ
 ધમ=શાલાને રા�યની બી2
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એથલીટ અલફાસં ફ
"લKસ 

TZુુષ વગ= અને મ�હલા 

અuમુાન 1% ઘટાડ�ને 

વજન) rમાટ=વોચ RM 

�-�ુKલયર ર�સચ= (CIRN)uુ ં

એ�ડ પાટ�કલ �ફઝીKસ 

પ�રવારોના ક�યાણ પર 

ભારત 78મા rથાને. 

 િવઝા ઓન અરાઈવલ 

UયJKત, એrmોનોટ -2ુને 

 

ફ
મ’મા ંસામેલ. 

શતક બનાવનાર સ"ચન 

 સહકાર� સિમિત સાથે 

બી2 રાજધાની ઘોિષત 
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• સરકાર
 ‘સવ= િશ6ા અ"ભયાન

બvકના સહયોગથી તૈયાર 

• �દ�હ� પો"લસ કિમશનર આલોક

• ભારતી AXA જનરલ ઈ�rયોર�સે

• અમે�રકન F�ુીમ કોટ=ના 

શપથ અપાUયા.  

• ડોના�ડ m�પે અમે�રકાના 

અpયાર Fધુીના સૌથી મોટ�

• એસબીઆઈ સૌથી મોટા 

ખોલશે. ભારતના કોઈ જગંી

• �રયલ મે�nડને પછાડ�ને 

સીઝનમા ંર
કોડ= 4,300 કરોડ

બની. 

• ખોડલધામ મ�ંદર, કાગવડમાં

િવ7 િવGમ rથાSયો. પાછલો

હતો. 

• "બહારમા ં દાZુ િવZુi બે 

માનવ ªુખંલાuુ ંિનમા=ણ કરવામાં

• સાઈના નેહવાલે મલેિશયાના

• રિશયાની મદદથી ભારત 

• 23 k�-આુર� : નેતા2 FભુાષચQં

• િવ7 આિથ�ક મચંની 47મી

• દ
શના �થમ rટોક એKસચે�જ

rટોક એKસચે�જ "લ.નો આઈપીઓ
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અ"ભયાન’ની દ
ખર
ખ માટ
 વેબ પોટ=લ ‘ShaGun’

 કરવામા ંઆવેલ છે. 

આલોક jુમાર વમા= સીબીઆઈ �Oખુ િન-Kુત

ઈ�rયોર�સે સ2ંવ Xીિનવાસનને સીઈઓ અને એમડ�

 Osુય �યાયાધીશ જોન રોબટ� માઈક પvસને

 45મા રાHmપિત તર�ક
 શપથ લીધા. m�પ 

મોટ� વયના રાHmપિત છે. 

 ભારતીય જગંી જહાજ આઇએનએસ િવGમા�દpય

જગંી જહાજ પર �થમ વખત એટ�એમ લાગશે

 «hલીશ �ીિમયર લીગ Kલબ ‘મેનચેrટર 

કરોડ Eિપયાની કમાણી સાથે િવ7ની સૌથી 

કાગવડમા ં3.5 લાખથી વ` ુલોકોએ એક સાથે રાHmગાન

પાછલો ર
કોડ= બાhંલાદ
શમા ં2.54 લાખ લોકો 0ારા

 કરોડ નાગ�રકો સાથે 11,292 �ક.મી.ની eુિનયાની

કરવામા ંઆU-ુ.ં પાછલો ર
કોડ= બાhંલાદ
શમા ં

મલેિશયાના સારાવાકમા ંમલેિશયા માrટસ= +ા ં�ી ગો�ડ

 પોતાની m
નોની ગિતને 200 �ક.મી./કલાક Fધુી

FભુાષચQં બોઝની 120મી જયિંત ઉજવવામાં

મી વાિષ�ક બેઠક rવીpઝલ��ડના દાવોસ-Kલોrટસ=માં

એKસચે�જ, બો�બે rટોક એKસચે�જ (BSE)uુ ંપ�રચાલન

આઈપીઓ ખોલવામા ંઆUયો. 
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ShaGun’ લો�ચ ક-ુ} \ને િવ7 

િન-Kુત. 

એમડ� િન-Kુત કયા=. 

પvસને ઉપરાHmપિત પદના 

 અમે�રકન ઈિતહાસમા ં

િવGમા�દpય પર એટ�એમ 

લાગશે. 

 -નુાઈટ
ડ’ 2015-16 

 અમીર ^ટબોલ Kલબ 

રાHmગાન ગાઈને નવો 

0ારા રાHmગાન ગાવાનો 

eુિનયાની સૌથી લાબંી 

 1,050 �ક.મી.નો હતો. 

ગો�ડ "ખતાબ 2pયો. 

Fધુી વધારશે. 

ઉજવવામા ંઆવી. 

Kલોrટસ=મા ંયોkઈ. 

પ�રચાલન કરનાર બો�બે 
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• હ�ગક�ગે ભારતીયો માટ
 િવઝા

• 24 k�-આુર�ના રોજ નવી

ઉજવાયો. 

• સિવ�સ વોટસ=ને ઇલેKmોિનક

• �-યુોક= -િુનવસNટ�મા ં ઇકોનોિમKસના

ગવન=રનો પદભાર સભંા'યો

• િવદ
શ સ"ચવ એસ જયશકંરને

• ઓલાએ પે�Sસકોના �તૂTવૂ=

• `વૃ Fિુનશે ITF Lુિનયસ= 

• 25 k�-આુર�ના રોજ 7

� ૂટંણી પચંનો rથાપના �દવસ

• IRDAI એ હોલસેલ TનુવNમા

આપી. 

• �દ�હ� એરપોટ� પ�રવહન 6ે3ે

�રrપોJ�સ"બ"લટ� (CSR) માટ


• �કુ માય શોએ ઓનલાઈન

• િન¡� હ
લીની સ-ંKુત રાHmોમાં

તેઓ કોઈ પણ રાHmપિત

અમે�રકન-ભારતીય બ�યા.ં

• વેને¬એલાએ રિશયાના 

સ�ં�તુા Tરુrકાર આSયો

માનમા ંrથાપવામા ંઆUયો

• રિશયાની મેજબાનીમા ંયોkનાર

કરશે. 

• િવરાટ કોહલી ક
Sટન તર�ક


eુિનયાના સૌથી ઝડપી બે�સમેન

દ"6ણ આ��કાના એબી ડ�

• 68મા ગણત3ં �દવસની Tવૂ=

• અ�ધુાબીના Gાઉન િ��સ

�દવસના સમારોહમા ંOsુય
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િવઝા ઓન અરાઇવલ Fિુવધા સમાSત કર�. 

નવી �દ�હ�મા ં એક િવશેષ સમારોહમા ં રાHm�ય

ઇલેKmોિનક ર�તે પોrટ મતપ3 મોકલનાર ગોવા �થમ

ઇકોનોિમKસના �ોફ
સર િવરલ આચાય� આરબીઆઈના

સભંા'યો. 

જયશકંરને એક વષ=નો સેવા િવrતાર આપવામા ંઆUયો

�તૂTવૂ= કાય=કાર� િવશાલ કૌલને પોતાના CEO િન-Kુત

 ટ
િનસ TZુુષ એકલ "ખતાબ 2pયો. 

7મો રાHm�ય મતદાતા �દવસ ઉજવાયો. 25 

�દવસ છે. 

TનુવNમા �દાતા Jrવસ ર
ને Oુબંઈમા ંપોતાની શાખા

6ે3ે 2016 માટ
 િવમાનન Xેણી Yતગ=ત કોપ�ર
ટ

માટ
 ગો�ડન પીકોક એવોડ= 2pયો. 

ઓનલાઈન �ટ�કટ,ગ ફમ=, મrતી �ટ�ક�સને ખર�દ� લીધી

રાHmોમા ંઅમે�રકન રાજeૂત તર�ક
 િન-JુKતની ખાતર�

રાHmપિત �શાસનમા ં ક
"બનેટ ર
�કના પદ પર સેવા

. 

 રાHmપિત Uલા�દમીર Tિુતનને �થમ �ગુો

આSયો. આ Tરુrકાર વેને¬એલાના �તૂTવૂ= રાHmપિત

આUયો છે. 

યોkનાર 2018 ફ�ફા િવ7 કપની ફાઈનલ મેચની

તર�ક
 વન ડ
 �Gક
ટમા ં સૌથી ઝડપથી 1000 

બે�સમેન બ�યા. 17 દાવમા ં આ ર
કોડ= પર

ડ�’િવ"લયસ=નો ર
કોડ= તોડો. 

Tવૂ= સ5ંયાએ Vજુરાત સરકાર
 439 ક
દ�ઓને

િ��સ શેખ મોહ�મદ "બન ઝાયેદ અલ-નાયહાન

Osુય અિતિથ તર�ક
 સામેલ.  
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રાHm�ય બા"લકા �દવસ 

�થમ રા�ય બનશે. 

આરબીઆઈના ડ
S-ટુ� 

આUયો. 

િન-Kુત કયા=. 

25 k�-આુર�, 1950 

શાખા ખોલવાની મLુંર� 

કોપ�ર
ટ સોિશયલ 

લીધી. 

ખાતર� કરવામા ંઆવી. 

સેવા આપનાર �થમ 

�ગુો શાવેઝ શાિંત અને 

રાHmપિત �ગુો શાવેઝના 

મેચની મેજબાની G
મ"લન 

1000 રન Tરુા કરનાર 

પર પહ�ચેલ કોહલીએ 

ક
દ�ઓને માફ કયા=. 

નાયહાન 68મા ગણત3ં 
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• ભારતના 68મા �kસlાક

• ભારત અને -એુઈ વ�ચે

ડ
વલપમે�ટ, ર6ા 6ે3ે સહયોગ

• માઈGોસો ટ
 �થમ વખત

પર "લ[ક�ડન (Linkedin)ના

કયા=. 

• વષ= 2016મા ંપણ eુબઈ 

• અમે�રકાના રાHmપિત ડોના�ડ

લાબંી �દવાલના િનમા=ણનો

• પર�6ાથN હવેથી મા3 3ણ

િનધા=�રત. 

• એન2આરઆઈના વૈcાિનક

પસદં કરવામા ંઆUયા. 

• યૌન eુરાચારના આરોપો 

• સ-ંKુત રાHmના મહાસ"ચવ

Fચુના ક
�Q, (\ ભારત 

િન-Kુત કયા=. 

• એમી એવોડ= િવ\તા અમે�રકન

• િવર
�Q સેહવાગ �ક[hસ XI 

• ઇ@�ડયન Fપુર લીગના �દ�હ�

કયા=. 

• 2008 બેઈ;જ[ગ ઓ"લJ�પKસમાં

ડોપ ટ
rટમા ંપોઝીટ�વ જણાતા

• ટો¯ોએ kપાનના �િસi

એ�બેસેડર બનાUયો. 

• ઓrm
"લયન ઓપન 2017

rલેમ એકલ "ખતાબ 2pયો

• ડ
�માક� Vગુલ અને એપલ

‘�ડ2ટલ એ�બેસેડર’ની િન-JુKત
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�kસlાક �દવસ િનિમlે eુબઈuુ ં� ુ ખલીફા િ3રંગાના

વ�ચે લગભગ 14 સમLુતીઓ પર હrતા6ર 

સહયોગ \વી સમLુતીઓ સામેલ. 

વખત ચીફ ટ
કનોલો2 ઓ�ફસર (સીટ�ઓ)uુ ંપદ

ના િસનીયર વાઈસ �ેિસડ
�ટ (ઈ��ાrmKચર) 

 ઇ�ટરનેશનલ એરપોટ= eુિનયાuુ ંસૌથી Uયrત

ડોના�ડ m�પે અમે�રકા-મેJKસકો બોડ=ર પર લગભગ

િનમા=ણનો આદ
શ આSયો. 

3ણ વખત જ એનઈઈટ� પર�6ા આપી શકશે

વૈcાિનક એ ક
શવ jૃHણાને નેશનલ 2યોસાય�સ

 બાદ મેઘાલયના રા�યપાલ વી. ષનOગુનાથને

મહાસ"ચવ એ�ટોિનયો Vટુર
સે ડક= સેગારને નવી �દ�હ�

 તથા �તૂાન સા±ા�યના કામની દ
ખર
ખ

અમે�રકન અ"ભને3ી મૈર� ટાઈલર Oરૂuુ ંિનધન. 

XI પkંબના aા�ડ એ�બેસેડર િન-Kુત. 

�દ�હ� ડાયનમોઝે આિશષ શાહને પોતાના 

ઓ"લJ�પKસમા ંજમૈકન TZુુષ ર�લે ટ�મમા ંઉસેન બો�ટના

જણાતા ટ�મ 0ારા 2તવામા ંઆવેલ Fવુણ= ચQંક

�િસi એનીમેશન ક
ર
Kટર સન ગોjૂને 2020 

2017મા ંસેર
ના િવ"લય�સે બહ
ન િવનસને હરાવીને

2pયો. 

એપલ \વી ટ
કનોલો2 �દhગજો સાથે સબંધંોની

િન-JુKત કર�. ડ
�માક= આમ કરનાર �થમ દ
શ 
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િ3રંગાના રંગે રંગા-ુ.ં  

 થયા \મા ં ટ
કનોલો2 

પદ શZુ ક-ુ= અને તેની 

) ક
િવન rકોટને િન-Kુત 

Uયrત એરપોટ= બ�-ુ.ં 

લગભગ 3,200 �ક.મી. 

શકશે, વય મયા=દા પણ 

2યોસાય�સ એવોડ= 2016 માટ
 

ષનOગુનાથને રા2નાOુ ંઆS-ુ.ં 

�દ�હ� Jrથત સ-ંKુત રાHm 

દ
ખર
ખ રાખે છે)ના િનદ
શક 

 

 નવા સીઈઓ િન-Kુત 

બો�ટના સાથી નેrટા કાટ=ર 

ચQંક IOC પરત લેશે. 

2020 ઓ"લJ�પકનો aા�ડ 

હરાવીને 23મો ર
કોડ= +ા�ડ 

સબંધંોની Uયવrથા કરવા માટ
 

 બ�યો. 
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• અલીબાબા ફાયનાJ�સયલ 

મની+ામuુ ંઅિધ+હણ ક-ુ=

• 29 k�-આુર�ના રોજ સમ+

• ઓrm
"લયન ઓપન 2017

• 30 k�-આુર�ના રોજ રાHmિપતા

• એપી િસ[હ IPPB (Indian Post Payments Bank)

િન-Kુત. 

• F�ુીમ કોટ� �તૂTવૂ= કંmોલર

કંmોલ બોડ= (BCCI)ના �Oખુ

• �ા�સની આઈર�સ િમlેનેર
એ

• ‘ધ એલીફ�ટ મેન ઔર હ
ર�

િનધન. 

• કોલકાતામા ંદ
શuુ ં�થમ 

• ભારતીય શટલર પીવી િસ[`એુ
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 આમ� 880 િમ"લયન ડોલસ=મા ંઅમે�રકન મની

ક-ુ=. 

સમ+ દ
શમા ંરાHm�ય રસીકરણ �દવસ ઉજવાયો

2017મા ં રોજર ફ
ડરર
 TZુુષ એકલ "ખતાબ 2pયો

રાHmિપતા મહાpમા ગાધંીની 69મી Toૂયિતિથ ઉજવવામાં

Indian Post Payments Bank)ના Yત�રમ એમ

કંmોલર અને ઓડ�ટર જનરલ (CAG) િવનોદ 

�Oખુ િન-Kુત કયા=. 

િમlેનેર
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