


           ��� ����, ��� ���	

 

 

 

www.crackgpsc.com

 

 

 

 

 

òLÞwykhe 2017

��� ������� ����,,  ��� ���	
 ���	� к	�� ��� ���	
 ���	� к	�� 

������� к	����� �� � ����������� к	����� �� � ����

 

 

 

 

 

 
 

���	
 ���	� к	�� Crack GPSC �� �������

www.crackgpsc.com  - Current Affairs January 2017 |  

òLÞwykhe 2017 
 
 

 

�	������, 

 ���� IMP,  

 � ! ��"#�   

к	#� $%
&'  

����  

crackgpsc.com  

 

��� ���	
 ���	� к	�� ��� ���	
 ���	� к	�� CCrraacckk  

������� к	����� �� � ����������� к	����� �� � ����......
 

 

 

������� к	�  òLÞwykhe 

2017 

2 

  GGPPSSCC  �� �� 

......  



           ��� ����, ��� ���	

 

 

 

www.crackgpsc.com

 

 Most Imp Current Affairs 
 

• ��ુા ઘાટ�મા ં
ાચીન ક���પ�ગ

• આજ ���ટનાએ મ�હલા હોક� 

• ટાટા �ટ�લ  કુ�એ !�ટનમાં

સ#ંવ %&ુતાની મા!લક�વાળ�

વે* થુી વેચવાનો િનણ.ય 

• દ�શમા ં �ડ#ટલ અથ.4યવ�થા

રચના કર�. 13 સ6યોવાળ�

નાય7ુને િન 8ુત કરવામા ં

• થાઈલે�ડ પાલા.મે�ટ� રાજ:ુમાર

• ક�રળના પ;નાભ�વામી મ�ંદર�

• ક��= સરકાર� ઘોિષત આવક

ટ�8સ ?� ઘોિષત કયા.. િનધા.�રત

250 Aામ, BCુુષ - 100 

• 
થમ વાર મ�હલાઓએ 
િસE

• ભારત અને અમે�રકા વFચે

મGુંર�. )�*��+	 ��� 

િનમા.ણમા ં ટાઈટ�િનયમનો 

લગાવી શક� છે. આ�ુ ંવજન

• વડા
ધાનની અપીલ પર

િસ�ટમ અપનાવી. 

• ક��= સરકાર� પાક અિધ:ૃત

Bનુવા.સ પેક�જને મGુંર� 

િનયમોને પણ ઉદાર બનાવવામાં
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Most Imp Current Affairs – January 2017

ક���પ�ગ સાઈટ શોધવામા ંઆવી. 

 Gુિનયર િવL કપ #Mયો. 

!�ટનમા ં �પેિશયા!લટ� �ટ�લ !બઝનેસને ભારતીય

મા!લક�વાળ� લીબટO હાઉસને લગભગ 850 કરોડ Pિપયાની

 કયQ. 

અથ.4યવ�થા માટ� નીિત આયોગે RSુયમTંીઓ અને 

સ6યોવાળ� આ સિમિતના સયંોજક UV
દ�શના RSુયમTંી

 આ4યા છે.  

રાજ:ુમાર મહા વ#રાલWકોણ.ને રાX બનવા માટ�

મ�ંદર� મ�હલાઓ માટ� Y�સ કોડમા ંરાહત આપી

આવક અને ઘર�Z ુબચતમાથંી ખર�દ�લ સોના અને

િનધા.�રત સીમા : પર!ણત મ�હલા - 500 Aામ

100 Aામ. 


િસE હા# અલી દરગાહના \દરના ભાગમાં

વFચે 5000 કરોડ Pિપયામા ં145 હોિવMઝર તોપોની

 : આને M777 હલક� તોપો તર�ક� ઓળખવામાં

 ઉપયોગ થાય છે. આ 25 �કમીના \તર

વજન લગભગ 4,200 �કAા છે.  

પર �હમાચલ 
દ�શ રાજભવને તમામ 
કારના

અિધ:ૃત કા]મીરથી િવ�થાિપત પ�રવારો માટ� 2

 આપી. િવદ�શી નાગ�રકો, ઉ^મીઓ તથા

બનાવવામા ંઆ4યા.  
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January 2017 

ભારતીય Rળૂના !બઝનેસમેન 

Pિપયાની એ�ટર
ાઈઝ 

 િવશેષ`ોની સિમિતની 

RSુયમTંી એન. ચ=ંાબાa ુ

માટ� આમTંણ આ& ુ.ં  

આપી. 

અને પારંપ�રક ઘર�ણાનેં 

Aામ, અપર!ણત મ�હલા - 

ભાગમા ં
વેશ કયQ.  

તોપોની ખર�દ સમGુતીને 

ઓળખવામા ંઆવે છે. આના 

\તર bધુી સચોટ િનશાન 


કારના પેમે�ટ માટ� ક�શલેસ 

2,000 કરોડ Pિપયાના 

તથા પય.ટકો માટ� િવઝા 
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• bપુcમ કોટd સતલજ-યRનુા

આદ�શ આ&યો.  

• એિશયન કરાટ� ચે��પયનિશપમાં

વગ. �પધા.મા ંbવુણ. ચ=ંક

• આક.�ટકના વૈ`ાિનકોએ ચેતવણી

જળવા  ુપ�રવત.ન થઇ શક�

• ડ�િવડ Xન ભારતીય હોક�ના

• પકંજ અડવાણીએ આઈબીએસએફ

• %જુરાત�ુ ંઅકોદરા ગામ 

બhક�ુ ંY�મ 
ોi8ટ છે અને

મહMવની jિૂમકા ભજવી 

દરkજો મળ� lmુો છે. 

• i જનધન ખાતાઓમા ંક�વાયસી�ું

Pિપયા, ક�વાયસી�ુ ંપાલન

• 1 �ડસે�બર : િવL એઇnસ

િ
વhશન. 

• યોગને  નેુ�કોની અRતૂ. 

Cુ!ચરા કાબંોઝે ભારત�ુ ં
િતિનિધMવ

• વેબસાઈટ Dictionary.com

બતા4યો. 'xenos' અથા.ત 

• bનુીતા નારાયણની ‘કોo�pલ8qસ

aકુ ચચા.મા ંરહ�. આમા ં

અને રાજનૈિતક �હત ઘણી
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યRનુા !લrક (એસવાયએલ) નહ�ર પર યથા��થિત

ચે��પયનિશપમા ંજ�R-ુકા]મીરના 7 વષcય હાિશમ મ�bરૂ�

ચ=ંક #Mયો.  

ચેતવણી આપી ક� આક.ટ�ક આઈસ ક�પના

શક� છે. 

હોક�ના હાઈ પરફોમ.�સ િનદ�શક િન 8ુત કરવામાં

આઈબીએસએફ િવL ��કુર ચે��પયનિશપમા ંકા�ંય 

 દ�શ�ુ ં
થમ �ડ#ટલ ગામ બ� ુ.ં અકોદરા

અને આ ગામને �ડ#ટલ અને ક�શલેસ િસ�ટમ

 છે. આ ગામને પહ�લેથી જ દ�શની 
થમ

ક�વાયસી�ુ ંપાલન કરવામા ંઆવેલ છે તેમાથંી

પાલન નથી તેવા ખાતામાથંી 5,000 Pિપયા જ નીકાળ�

એઇnસ �દવસ. આ વષ.નો િવષય : હ��nસ અપ

 સા�ં:ૃિતક વારસાની યાદ�મા ંસામેલ કરવામાં


િતિનિધMવ ક ુ..  

Dictionary.comએ Xenophobia શsદને વષ. 2016નો

 અજનબી ક� અિતિથ અને phobos અથા.ત 

કોo�pલ8qસ ઓફ ઇ�ટર��ટ : માય જનc t ુઇ��ડયાઝ

 નારાયણ એ વાતની ચચા. કર� છે ક� ક�વી 

ઘણી વખત પયા.વરણના Ruુાઓના 
ભાવી સકં*પને
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યથા��થિત Xળવી રાખવાનો 

મ�bરૂ� 25 �કAા વજન 

ના પીગળવાથી ભયકંર 

કરવામા ંઆ4યા.  

 ચ=ંક #Mયો. 

અકોદરા આઈસીઆઈસીઆઈ 

િસ�ટમ લા% ુકરવામા ંબhક� 


થમ એિનમલ હો�ટ�લનો 

તેમાથંી દર મ�હને 10,000 

નીકાળ� શકાશે. 

અપ ફોર એચઆઈવી 

કરવામા ંઆ4 ુ.ં  નેુ�કોમા ં

નો વડ. ઓફ ધ યર 

 ડર ક� આતકં. 

ઇ��ડયાઝ Aીન Rવુમે�ટ’ 

 ર�તે કોપQર�ટ લોબીઝ 

સકં*પને તોડતા Xય છે. 
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• એમેઝોન અમે�રકામા ંઅRલૂની

• પૈvકૃ સપંિw પર BTુનો કા�નૂી

• ક��= સરકાર� ખે7તૂો અને �ીડસ.ને

• માઈxોસોpટના સMયા નડ�લા

સીઈઓને ફોF ુ.નની ‘!બઝનેસ

માક. Gુકરબગ. 
થમ, એમેઝોનના

• ગોવા 31 �ડસે�બર 2016 

• 2 �ડસે�બર : રાyz�ય 
{ૂષણ

હXરો લોકોના માયા. ગયા

• ટાઈમ મેગે!ઝને 100 સૌથી

ફોટોAાફને સામેલ કયQ. આ

• bિુ
મ કોટd િસનેમા હોલમાં

• સ!ચન તh{ુલકરની આMમકથા

xોસવડ. aકુ ઓફ ધ યરનો

• WEF (િવL આિથ}ક ફોરમ

પારના વેપારને 
ોMસાહન

સ�હત 102મા �થાને. 

• ISRO આગામી વષ. X� આુર�

િવદ�શી હશે. 

• સ ં8ુત રાyzએ ઉwર કો�રયા

પર�~ણ કયા. બાદ નવા 
િતબધં

• િપર�યોડ�ક ટ�બલ એ!લમે�ટ

શોધવામા ંઆવનાર 
થમ

ક�િમ�z� (IUPAC)એ મા�યતા

• ગાિયકા ક�ટ� પેર�  િુનસેફના

બદલ  'Audrey Hepburn Humanitarian Award'

• મે�નસ કાલ.સને 2016 િવL

• નેશનલ �ટોક એ8સચે�જ 

• એમેિસrગ Zઈુખામ િમની�z�

• િનકો રોઝબગ� ફો� ુ.લા વનમાથંી
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અRલૂની 
ોડ8qસ�ુ ંઓનલાઈન વેચાણ કરશે. 

કા�નૂી અિધકાર નથી. : �દ*હ� હાઈકોટ. . 

�ીડસ.ને જોડવા માટ� ઈ-પ�હુાટ પોટ.લની શPઆત

નડ�લા તથા મા�ટર કાડ.ના અજય બગંા સ�હત 

!બઝનેસ પસ.ન ઓફ ધ યર’ b!ુચમા ં�થાન મ� ું

એમેઝોનના સીઈઓ iફ બેઝોસ બીX �થાને. 

2016 થી દ�શ�ુ ં
થમ ક�શલેસ રા�ય બનશે.  


{ૂષણ િનયTંણ �દવસ. આ �દવસ 1984મા ંભોપાલ

ગયા બાદ દર વષ� ઉજવવામા ંઆવે છે. 

સૌથી 
ભાવશાળ� ફોટોAાpસમા ંચરખા સાથે ગાધંી#ના

આ ફોટો ફોટોAાફર માગ.ર�ટ બૌકd-4હાઈટ� o8લક

હોલમા ં�ફ*મ શCુ થયા પહ�લા રાyz�ય ગાન વાદનને

આMમકથા ‘Playing it my way’ એ આMમકથા

યરનો Bરુ�કાર #Mયો. આ B�ુતક બો�રયા મGૂમદાર�

ફોરમ)ના ‘�લોબલ એને�sલ�ગ z�ડ �રપોટ. 2016


ોMસાહન આપવાની બાબતે 136 અથ.4યવ�થાઓમાં

X� આુર� 2017મા ંએક સાથે 83 ઉપAહ 
~ેિપત

કો�રયા �ારા પાચંRુ ં તથા અMયાર bધુી�ુ ં


િતબધં Rકુવાની ઘોષણા કર�. 

એ!લમે�ટ Nihonium (Nh, અ� ુસSંયા 113) કોઈ


થમ તMવ છે iને ઇ�ટરનેશનલ  િુનયન ઓફ 

મા�યતા આપી. 

 િુનસેફના %ડુિવલ એ�બેસેડર તર�ક�  િુનસેફમા ં

'Audrey Hepburn Humanitarian Award' થી સ�માિનત. 

િવL શતરંજ ચે��પયનિશપ #તી. 

 (NSE)ના ંએમડ� અને સીઈઓ !ચTા રામ:ૃyણએ

િમની�z� ઓફ માઈનો�રટ� એફ�સ.ના સ!ચવ િન 8ુત

વનમાથંી સ�યાસ લીધો.  
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શPઆત કર�. 

 ભારતમા ંજ�મેલ ચાર 

મ� ુ.ં ફ�સaકુના સ�ંથાપક 

ભોપાલ ગેસ {ુઘ.ટનામા ં

ગાધંી#ના વષ. 1946ના 

o8લક કયQ હતો. 

વાદનને અિનવાય. ક ુ�. 

આMમકથા �ેણીમા ં 
િત�yઠત 

મGૂમદાર� લખેલ છે. 

2016’ અ�સુાર સરહદ 

અથ.4યવ�થાઓમા ં ભારત િસrગાBરુ 


~ેિપત કરશે, iમાથંી 80 

 સૌથી મો�ંુ પરમા� ુ

કોઈ એિશયન દ�શ �ારા 

 &યોર એ�ડ એ&લાઇડ 

 ઉ*લેખનીય યોગદાન 

રામ:ૃyણએ રા#નાRુ ંઆ& ુ.ં 

િન 8ુત. 
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• ૩ �ડસે�બર : ભારતના 
થમ

ભારતના એકમાT એવા 4ય�8ત

• 3 �ડસે�બર : Uતરરાyz�ય

ભિવyય માટ� 17 લ�યોની

• ઉસેન બો*ટ� છ�ી વખત 

Bરુ�કાર #Mયો.  

• સ ં8ુત રાyzએ હ�તીમા ંકોલેરા

• RBIએ આધાર-સ~મ PoS (Point of Sale)

bધુી ટાળ�. 

• Cુ!ચ સોયા ઇ�ડ�z�ઝે SBI 

પહ�લ ‘�કસાન ક*યાણ આયોજન

•  એુઈ ��થત 16 વષcય 

જળવા  ુ�યાય માટ�ની પોતાની

• હવાઈ યાTા bચુના કંપની

એરપોટ. (IGT) {ુિનયા�ુ ં22

• િવLના ં 10 અ�ય શહ�રો 

2016ના સવ.�ેyઠ શહ�ર Bરુ�કારથી

• Emirates એ િવLના સૌથી

એર જનc સેવા-{ુબઈથી દોહાની

• 4 �ડસે�બર : ભારતીય 

zાઈડ�ટ ચલાવીને કરાચંી 

• અ!ખલ ભારતીય �ટબોલ

એસોિસએશન ઓફ ધ યર

• નર��= મોદ� અને કતરના

થાનીએ ઊX., વેપાર, િવઝા

પરની સમGૂતીઓ પર હ�તા~ર

• હ�લાકાડં�, ચાના બગીચાના


થમ #*લો બ�યો. 

• કતરમા ંઆયો#ત થનાર

આપશે ભારત. 
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થમ રાyzપિત દ�શરMન ડો. રાi�= 
સાદની

4ય�8ત હતા ક� iઓ બે વખત દ�શના રાyzપિત

Uતરરાyz�ય �દ4યાગં 4ય�8ત �દવસ. આ �દવસનો 

લ�યોની 
ાo&ત.  

 Uતરરાyz�ય એ�લેટ�8સ મહાસઘંનો વષ.નો

કોલેરા ફાટ� નીકળવાને લીધે નાગ�રકો પાસે માફ�

PoS (Point of Sale) ઉપકરણોની અિનવાય.તાને

SBI સાથે મળ�ને ખે7તૂોને બે��ક�ગ સહાય ઉપલsધ

આયોજન’ની શPઆત કર�. 

 છોકર� કહકશા ંબbએુ પયા.વરણ અવનિતનો

પોતાની લડાઈ બદલ, Uતરરાyz�ય બાળ શાિંત

કંપની OAG અ�સુાર, નવી �દ*હ��ુ ં ઇ��દરા

22Rુ ંમો�ટ કને8ટ�ડ એરપોટ. છે.  

 સ�હત, કોલકાતાને, જળવા  ુપ�રવત.નનો 

Bરુ�કારથી સ�માિનત કરવામા ંઆ4 ુ.ં 

સૌથી મોટા પેસે�જર િવમાન એરબસ એ-380માં

દોહાની (378 �કમી) શPઆત કર�. 

નેિવ �દવસ. 1971મા ંપા�ક�તાન સાથે થયેલ

 બદંરમા ંTણ પા�ક�તાની વોર િશ&સ િવ�વશં

�ટબોલ સઘેં એિશયન �ટબોલ કાઉ��સલનો

યર’નો Bરુ�કાર #Mયો. 

કતરના વડા
ધાન શેખ અs{ુ*લા !બન નાિસર

િવઝા, સાઈબર �પેસ bરુ~ા અને રોકાણ iવા

હ�તા~ર કયા.. 

બગીચાના �િમકોને બhક ખાતાના મા�યમથી પેમે�ટ

થનાર ફ�ફા િવL કપ 2022ની bરુ~ા માટ� કતર

������� к	�  òLÞwykhe 

2017 

6 


સાદની 132મી જયિંત. તેઓ 

રાyzપિત ર�ા. 

 િવષય હતો - ઈF�ક 

વષ.નો સવ.�ેyઠ એથલીટનો 

માફ� માગંી.  

અિનવાય.તાને 30 Gૂન, 2017 

ઉપલsધ કરાવવાની એક 

અવનિતનો સામનો કરવા માટ� 

શાિંત Bરુ�કાર #Mયો. 

ઇ��દરા ગાધંી Uતરરાyz�ય 

 સામનો કરવા બદલ 

મા ંિવLની સૌથી નાની 

થયેલ  Eુમા ંઓપર�શન 

િવ�વશં કર� દ�ધા ંહતા.ં 

કાઉ��સલનો ‘ડ�વલિપrગ મે�બર 

નાિસર !બન ખલીફા અલ 

iવા મહMવના Ruુાઓ 

પેમે�ટ કરનાર આસામનો 

કતર પોલીસને તાલીમ 
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• ભારતની 
િતિનિધ �ીિનિધ


િતયો!ગતાનો !ખતાબ #Mયો

• ટ��લા અને �પેસ X ના 

લોકિ
ય નેતા. 

• અRતૃસર, પXંબમા ં‘હાટ. 

• Rકુ�શ :ુમાર� પેનાસોિનક ઓપન

• ભારતીય મ�હલા ટ�મે પા�ક�તાનને

&લેયર ઓફ ધ યર સીર�ઝ

• 5 �ડસે�બર : િવL માટ� �દવસ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 5 �ડસે�બર : Uતરરાyz�ય

give volunteers a hand. 

• વડા
ધાન નર��= મોદ�એ 

• ભારતના jતૂBવૂ. �ડફ��ડર

મેલબોન. ઓ!લ��પકમા ંસવ.�ેyઠ

• ઓલ ઇ��ડયા અ�ા =િવડ

તિમલના7ુના ંRSુયમTંી i

� *�ш�- : તિમલ �ફ*મોની

એમ # રામચ=ંન


થમ l ૂટંાયેલ RSુયમTંી

સમથ.કો તેમને અ�મા
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�ીિનિધ શે�ીએ િમસ bપુરાનેશનલ 2016, 

#Mયો. 

 સ�ંથાપક એલોન મ�ક \ત�ર~ ટ�કનોલો#

 ઓફ એિશયા’ના છ�ા મTંી�તર�ય સમેંલનની

ઓપન ગો*ફ !ખતાબ #Mયો.  

પા�ક�તાનને હરાવીને એિશયા કપ �xક�ટ T20 

સીર�ઝ ઘોિષત.  

�દવસ. 

Uતરરાyz�ય �વયસેંવક �દવસ. આની થીમ હતી : 

give volunteers a hand.  

 ટાઈમ પસ.ન ઓફ ધ યરની ઓનલાઈન l ૂટંણી

�ડફ��ડર અને કોચ સૈયદ અs{ુસ સલામ�ુ ંિનધન થ ું

સવ.�ેyઠ �ડફ��ડરનો Bરુ�કાર આપવામા ંઆ4યો

=િવડ RનેુT કડગમના ં (અ�ા =Rકુ) વત.માન

i જયલ!લતા�ુ ંિનધન. 

�ફ*મોની અ!ભનેTી. અિધકતમ �ફ*મો એમ #

રામચ=ંન સાથે 1982મા ં રાજનૈિતક કાર�કદOની શPઆત

RSુયમTંી અને રા�યના સૌથી નાની વયના ંRSુયમTંી

અ�મા કહ�તા હતા. 
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, Uતરરાyz�ય સ�દય. 

ટ�કનોલો# ~ેTે સૌથી અિધક 

સમેંલનની શPઆત થઇ. 

T20 #Mયો. િમતાલી રાજ 

: Global Applause - 

l ૂટંણી #તી. 

થ ુ.ં તેમને વષ. 1956 

આ4યો હતો. 

વત.માન મહાસ!ચવ તથા 

# રામચ=ંન સાથે કર�. 

શPઆત કર�. રા�યના ં

RSુયમTંી ર�ા.ં તેમના 
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• બી એસ j*ુલર નાગ�રક 

• ઓ પ�ીરસે4લને તિમલના7ુના

તિમલના7ુના RSુયમTંી બ�યા

• Xપાનના �હદ�ક� મMb ુમુાએ

• � ઝુીલે�ડના વડા
ધાન જોન

• z�પે જનરલ મોટસ.ના ંસીઈઓ

• 6 �ડસે�બર : ભારતના 

ભીમરાવ Uબેડકરની B�ુયિતિથ

• 
િસE �હ�દ� કિવ લીલાધર

Bરુ�કારથી સ�માિનત કરવામાં

• અ!ખલ ભારતીય �ટબોલ

�ટબોલ ક�ફ�ડર�શન (એએફસી

• �ટ�કટ વેચતી વેબસાઈટ

એz�8શન ઇન ધ વ*ડ.થી 

• 
વીણ મહાજનને અ!ખલ

l ૂટંવામા ંઆ4યા.ં 

• રાyzપિત 
ણવ Rખુર#એ

ઉદઘાટન ક ુ�. 

• �ડ#ટાઈઝેશન માટ� નીિત 

• એમેઝોને પોતાનો વૈિLક �ટાટ.

• %ગુલે એક નવી 4ય�8તગત

દરરોજની પ�ર��થિતઓ અને

આપ લે કરવાની bિુવધા 

• ભારતી એરટ�લે bનુીલ તલદારને

અને �ડર�8ટર િન 8ુત કયા.

• Yappily ભારત�ુ ં
થમ 

વાતચીત કરવાની bિુવધા

• શાવકત િમ��યોયેવ ઉઝબે�ક�તાનના

• ?ા�સના પીએમ વા*સે રા#નાRું

���	
 ���	� к	�� Crack GPSC �� �������

www.crackgpsc.com  - Current Affairs January 2017 |  

 ઉ�યન �ડર�8ટોર�ટના 
Rખુ િન 8ુત. 

તિમલના7ુના RSુયમTંી પદના શપથ લીધા. પ�ીરસે4લન

બ�યા. તિમલના7ુના ગવન.ર ચૌધર� િવ^ાસાગર

મMb ુમુાએ હ�રો વ*ડ. ચેલે�જ ગો*ફ !ખતાબ #Mયો. 

જોન ક�એ પોતાના રા#નામાની ઘોષણા કર�

સીઈઓ મેર� બારાને પોતાની એડવાઇઝર� પેનલમાં

 
થમ લો િમિન�ટર અને ભારતના બધંારણના

B�ુયિતિથ. આ �દવસને મહાપ�રિનવા.ણ તર�ક� ઉજવવામાં

લીલાધર જ%રૂ�ને વષ. 2015 માટ� 
િત�yઠત

કરવામા ંઆવશે. 

�ટબોલ મહાસઘં (એઆઈએફએફ)ના અ�ય~ 
�*લ

એએફસી)ના િસનીયર વાઈસ 
ેિસડ��ટ િન 8ુત કરવામાં

વેબસાઈટ ‘એz�8શન�ટ8સ’ �ારા  િુનવસ.લ ��ુડ�યોઝ

નવાજવામા ંઆ4યો. 

અ!ખલ ભારતીય ટ�િનસ સઘંના ં (એઆઈટ�એ) 
થમ

Rખુર#એ હ�રયાણાના :ુCુ~ેTમા ં
થમ Uતરરાyz�ય

 આયોગ દર�ક �જ*લાને 5 લાખ Pિપયા આપશે

�ટાટ. અપ 
ોAામ ‘લો�ચપેડ’ ભારતમા ંશCુ 

4ય�8તગત bરુ~ા એપ 'Trusted Contacts' 

અને કટોકટ�ની ��થિતમા,ં િવLાસપાT લોકો 

 આપે છે. 

તલદારને પોતાની ડ�ટ�એચ શાખા એરટ�લ �ડ#ટલ

કયા.. 

 ઓનલાઈન કબાડ� બXર છે, i એક ખર�દનાર

bિુવધા આપે છે અને ખર�ખર 10 સેક�ડમા ંલેવડ-દ�વડ

ઉઝબે�ક�તાનના રાyqપિત l ૂટંાયા. 

રા#નાRુ ંઆપીને પોતાને રાyzપિત પદના ઉમેદવાર
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પ�ીરસે4લન Tી# વખત 

િવ^ાસાગર રાવ છે. 

 

કર�. 

પેનલમા ંનોમીનેટ કયા�. 

બધંારણના RSુય િનમા.તા 

ઉજવવામા ંઆવે છે. 


િત�yઠત ગગંાધર રાyz�ય 


�*લ પટ�લને એિશયન 

કરવામા ંઆ4યા. 

��ુડ�યોઝ હોલી�ડુને બે�ટ 


થમ મ�હલા અ�ય~ 

Uતરરાyz�ય ગીતા મહોMસવ�ુ ં

આપશે. 

 કયQ. 

 ની શPઆત કર� i 

 સાથે પોતા�ુ ંલોક�શન 

�ડ#ટલ ટ�વીના સીઈઓ 

ખર�દનાર અને વેચનારને 

દ�વડ Bણૂ. કર� છે. 

ઉમેદવાર ઘોિષત કયા.. 
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• �ટાર �x�ન એવો7્.સ 2016 

�ેyઠ અ!ભનેતા, આ�દMય બેનજcને

• જ��ટસ i એસ ખેહર ભારતના

• શાહPખ ખાન નીકલોડ�યનના

નોિમનેટ�ડ. 

• િવજયા બhક એસોચેમ (વાણી�ય

માટ� બે�ટ બhક’ ઘોિષત. 

• 14 એિ
લના રોજ ડો. Uબેડકરની

આવશે. 

• િવશાખાપ�નમ શહ�રમા ં

અ6યાસ યોજવામા ંઆવશે

• ઈસરોએ PSLV C 36થી

સેટ-2 લો�ચ કયQ. 1.3 

�રમોટ સે��સ�ગ ડ�ટા સેવાઓ

� "&	� :  

RSુયાલય બhગZCુુમાં

• {ુિનયાની 
થમ હો��પટલ

વધારાના કોચ જોડવામા ં

• ટાઈમ મેગે!ઝને  એુસ 
ેસીડ��ટ

અને તેમને ‘અમે�રકાના ંિવભા#ત

• પિ મ તટ પર $ 30 !બ!લયનના

IOC, BPCL, HPCL વFચે

• મ�હલા ઈ-હાટ� ભારતીય પો�ટ

• કણા.ટકા બhક !લ.ને એસોચેમ

એવોડ. મ�યો. 

• �યાયRિૂત} િમયાન સા�કબ

િન 8ુત. 

• િવL આિથ}ક ફોરમે (WEF

રાખી. યાદ�મા ં\Aે# સૌથી
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2016 : ‘િપrક’ને �ેyઠ �ફ*મ સાથે ચાર Bરુ�કાર

બેનજcને �ેyઠ સપંાદન, ર�તેશ શાહને �ેyઠ સવંાદ

ભારતના આગામી (44મા) ચીફ જ��ટસ હશે. 

નીકલોડ�યનના �કnઝ ચોઈસ Bરુ�કારમા ંઆ વષ.ના 

વાણી�ય અને ઉ^ોગના એસોિસએટ ચે�બસ.) 

Uબેડકરની જયિંતને પણ. ભારતમા ં‘જલ �દવસ

 અને બગંાળની ખાડ�મા ં ભારત-રિશયા ઇ�=

આવશે. 

થી �ીહ�રકોટામા ંસતીશ ધવન \ત�ર~ ક��=

3 ટન વજન ધરાવનાર આ ઉપAહ વૈિLક

સેવાઓ ચાZ ુરાખવા માટ� કાય. કરશે.   

બhગZCુુમા,ં �થાપના 1969મા,ં ચેરમેન એ એસ �કરણ

હો��પટલ z�ન લાઈફ લાઈન એ8સ
ેસમા ં ક��સરના

 આ4યા. 


ેસીડ��ટ-ડોના*ડ z�પને પસ.ન ઓફ ધ યર-2016 

િવભા#ત રા�યો’ના રાyzપિત ક�ા. 

!બ!લયનના ખચ� ભારતની સૌથી મોટ� તેલ ર�ફાઇનર�

વFચે કરાર. 

પો�ટ અને એસબીઆઈ સાથે કરાર કયા.. 

એસોચેમ �ારા ‘સવ.�ેyઠ MSME બhક Bરુ�કાર (ખાનગી

સા�કબ નાિસર પા�ક�તાનની bિુ
મ કોટ.ના આગામી

WEF) 10 સૌથી વ¡ ુશ�8તશાળ� ભાષાઓમા ં

સૌથી શ�8તશાળ� ભાષા. 
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Bરુ�કાર, અિમતાભ બFચનને 

સવંાદ Bરુ�કાર. 

 �કnઝ આઇકોન તર�ક� 

) �ારા ‘એસએમઈ લોન 

�દવસ’ તર�ક� ઉજવવામા ં

ઇ�= નેિવ-2016 નેવલ 

ક��=, UV
દ�શથી �રસોસ. 

વૈિLક ઉપયોગકતા.ઓ માટ� 

 

�કરણ :ુમાર.  

ક��સરના ઉપચાર માટ� બે 

2016 તર�ક� પસદં કયા. 

ર�ફાઇનર� �થાપવા માટ� 

ખાનગી ~ેT)-2016’નો 

આગામી ચીફ જ��ટસ 

 �હ�દ�ને 10મા �થાને 
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• 10 �ડસે�બર - માનવ અિધકાર

આ4યો હતો. 

• વૈિLક િશ~ા ર���ક�ગમા ંિસrગાBરુ

• ભારતીય નેિવ અને રોયલ

શCુ થયો. 

• સીડબી અને એનએસઈ 

દ�શ�ુ ં
થમ !બઝનેસ �રિસ&qસ

• આરબીઆઈએ ર�પો ર�ટમા 

• .	/�."�� )���� 	
�

ર�પો

�રવસ.

MSF 

બhક

સીઆરઆર

એસએલઆર
 

• ફોsસ. �ારા jતૂBવૂ. બા�ક�ટ

મેળવનાર એથલીટ Xહ�ર.

• IDFCએ વીણા માનકરને 

• એમેઝોને ‘Harry Potter and the Cursed Child

aકુ ઘોિષત કર�. 

• ખાડ� દ�શોમા ંસૌથી મોટ� 

‘ફ�ટ. ગ*ફ બhક’ (FGB)ના

• ભારત અને િમસર વFચે

 િુનવસcટ�, મા ં ‘ઇ�ફોમ�શન

િમસરની સૌથી Gૂની અને 

• B�ૃવીની ક~ામા ંજનાર 
થમ

• %ગુલની પેર��ટ કંપની અ*ફા

કરવામા ંઆવી. 

• પીઆર �ીiશ ભારતીય Gુિનઅર
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અિધકાર �દવસ. માનવ અિધકાર �દવસ 1948

િસrગાBરુ સૌથી ઉપર.  

રોયલ નેિવ (!��ટશ નેિવ) વFચે સ ં8ુત દ�રયાઈ

 �ારા 
વિત}ત ‘�રસીવેબ*ઝ એ8સચે�જ ઓફ

�રિસ&qસ એ8સચે�જ &લેટફોમ. શCુ કરવા માટ� 

 કોઈ bધુારો ન કરતા ં6.25% જ રાSયો. 

	
� :  

ર�પો ર�ટ  6.25% 

�રવસ. ર�પો ર�ટ  5.75% 

MSF ર�ટ 6.75% 

બhક ર�ટ 6.75% 

સીઆરઆર 4% 

એસએલઆર 20.75% 

બા�ક�ટ બોલ ખેલાડ� માઈકલ જોડ.ન સવ.કા!લક

. 

 નોન-એo8ઝ¢�ુટવ અ�ય~ િન 8ુત કયા.. 

Potter and the Cursed Child’ને વષ. 2016ની

 બhક બનવા માટ� ‘નેશનલ બhક ઓફ અa ુ

ના ભાગીદારોએ બનેં બhકના િવલયને મGુંર� આપી

વFચે િશ~ણ ~ેTે સહયોગ વધારવા માટ�, ક��=

ઇ�ફોમ�શન ટ�કનોલો#મા ં ઉM:ૃyઠતા ક��=’ ખોલવાનો

 સૌથી 
િત�yઠત  િુનવસcટ� છે.  


થમ અમે�રકન જોન �લેન�ુ ંિનધન. 

અ*ફાબેટને ફોF ુ.ન મેગે!ઝન �ારા કંપની 

Gુિનઅર હોક� ટ�મના ગોલક�િપrગ મે�ટર િન 8ુત
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1948મા ં�થાિપત કરવામા ં

દ�રયાઈ અ6યાસ ‘કWકણ-16’ 

ઓફ ઇ��ડયા (RXIL)’ને 

 આરબીઆઈની મGુંર�. 

સવ.કા!લક સૌથી વ¡ ુ પેમે�ટ 

ની સૌથી વ¡ ુ વેચાનાર 

 ધાબી’ (NBAD) અને 

આપી. 

ક��= સરકાર� અલ-અજહર 

ખોલવાનો િનણ.ય લીધો. આ 

 ઓફ ધ યર ઘોિષત 

િન 8ુત. 
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• ભારત અને િવયેતનામે 

હ�તા~ર કયા.. 

• િવ�તાર ફાઇના��સયલ સિવ}સીઝે

ચેરમેન િન 8ુત કયા.. 

• િસrગાBરુના પીટર !ગલ�x�ટ�

• પા�ક�તાને ભારતમાથંી લોઢ�લ

• 21મો ક�રળ Uતરરાyz�ય

• કોકા-કોલાના સીઈઓ Rહુતર

• કાળા નાગ�રક અિધકારોની

નેvMૃવ કરનાર િવયોલા ડ�સમડં

• િવરાટ કોહલી એક વષ.મા ં

• સૌ
થમ ભારત ચીન થ¤ક

• ઈ�ટ�લે જળવા  ુ%ણુવwા 

• રાi�= :ુમારને CBDT સ6ય

• િસિવલ એo�જિનયર ઇકબાલ

બ�યા. 

• �વીMઝલ��ડમા ં િવLની સૌથી

આવી. 57 �કમી લાબંી આ

• પીડ�એસને મજaતુ કરવા

• ઓનલાઈન પાયરસી િવCુE

આ સિમિતના અ�ય~. 

• ‘નેશનલ પાટO’ના !બલ ¥o�લશ

• રાyzપિત 
ણવ Rખુર#એ

િમ!લયન ક� !લએ 100 િમ!લયન

• ચીને નવી પેઢ�નો પોતાનો

• પો�ુ.ગલના jતૂBવૂ. વડા
ધાન

શપથ લીધા. તેમણે બાન-

• સાયરસ િમ¦ીને ટાટા ઇ�ડ

• ભારત અને ઇ�ડોનેિશયાએ

�પો�્.સમા ંસહયોગ સ�હત 
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 અસૈ�ય પરમા� ુ સહયોગ સ�હત Tણ અ�ય

સિવ}સીઝે jતૂBવૂ. સેબી 
Rખુ સીએસ ભાવેને

!ગલ�x�ટ� 2016 IBSF વ*ડ. !બ!લયડ.ઝ લો�ગ અપ

લોઢ�લ કપાસની આયાત પરનો અઘોિષત 
િતબધં

Uતરરાyz�ય �ફ*મોMસવ િથCુવનતંBરુમમા ંશCુ થયો. 

Rહુતર ક��ટ� રા#નાRુ ંઆ& ુ.ં 

અિધકારોની નેતા, 1940ના દશકમા ં ક�નેડામા ં Xિતવાદ

ડ�સમડં નોટ પર દ�ખાનાર 
થમ ક�નેડ�યન મ�હલા

 Tણ બેવડ� સદ� મારનાર 
થમ ભારતીય 

થ¤ક ટ��ક ફોરમ નવી �દ*હ�મા ંઆયો#ત કરવામાં

 
ણાલીની દ�ખર�ખ માટ� સરકાર સાથે સમGૂતી

સ6ય તર�ક� િન 8ુત કરવામા ંઆ4યા. 

ઇકબાલ સૈયદ �ી ઓ!લ��પયામા ં ચ=ંક #તનાર

સૌથી લાબંી ર�લ ટનલ - ગોટહાડ. બેઝ ટનલ

આ ટનલ � �ુરખને Zગુાનો સાથે જોડ� છે. 

કરવા માટ�  પુી સરકાર અને ટાટા z�ટ� કરાર કયQ

િવCુE લડવા માટ� IAMAIએ સિમિત રચી. હોટ 

¥o�લશ � ઝુીલે�ડના નવા વડા
ધાન િન 8ુત

Rખુર#એ ધ ક�લાસ સMયાથc !ચ*Y�સ ફાઉ�ડ�શન 

િમ!લયન અ!ભયાન’ શCુ ક ુ�. 

પોતાનો 
થમ હવામાન ઉપAહ Fengyun-4 
~ેિપત

વડા
ધાન §ટોિનયો %તેુરસે સ ં8ુત રાyzના 9

-ક�-Rનૂ�ુ ં�થાન લી¡.ુ 

ઇ�ડ�z�ઝના �ડર�8ટર પદ�થી હટાવવામા ંઆ4યા.

ઇ�ડોનેિશયાએ ઇ�ડોનેિશયાના રાyzપિત જોકો િવદોડોની 

 Tણ સમGૂતીઓ પર હ�તા~ર કયા.. 
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અ�ય સમGૂતીઓ પર 

ભાવેને નોન એo8ઝ¢�ુટવ 

અપ !ખતાબ #Mયો. 


િતબધં ઉઠા4યો. 

Xિતવાદ િવCુE સઘંષ.�ુ ં

મ�હલા હશે.  

 બ�યા. 

કરવામા ંઆવી. 

સમGૂતી કર�. 

#તનાર 
થમ ભારતીય 

ટનલ (GBT) ખોલવામા ં

કયQ. 

 �ટારના અ#ત મોહન 

િન 8ુત. 

 �ારા આયો#ત ‘100 


~ેિપત કયQ. 

9મા મહાસ!ચવ તર�ક� 

. 

 ભારત યાTા દર�યાન 
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• ‘અમે�રકાના અ�ડર-40 અમીર

Gુકરબગ. ટોચ પર. બે ભારતીય

�થાન મ� ુ.ં 

• લેpટન�ટ જનરલ નવીદ

ઈ�ટ�લીજ�સ એજ�સીના (ISI

• પાઓલો જ hતીલોની ઇટાલીના

• �xક�ટર bનુીલ ગાવ�કરને 

• પકંજ આડવાણીએ િવL !બ!લયડ.ઝ

• ભારત સરં~ણ પર સવા.િધક

આગળ. 

• Rકુ�શ \બાણી, રતન ટાટા

�વFછ ઊX. કોષ બના4યો

• byુમા �વરાજ, િવનીત નાયરને

�થાન મ� ુ.ં 

• %ગુલના jતૂBવૂ. ઈ-કોમસ.

�ડર�8ટર િન 8ુત. 

• િ
યકંા ચોપડા  િુનસેફની 

• !�ટનના એ�ડ� મરd અને 

• �રયલ મેY�ડના �x�ટ�યાનો

#Mયા. 
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અમીર ઉ^મી 2016’ ફોsસ.ની યાદ�મા ં ફ�સaકુ

ભારતીય Rળૂના ઉ^મી િવવેક રામા�વામી અને

નવીદ RSુતાર પા�ક�તાનની Xbસૂી એજ�સી

ISI) નવા 
Rખુ િન 8ુત. 

ઇટાલીના નવા વડા
ધાન તર�ક� નોમીનેટ.    

 લાઈફટાઈમ એ!ચવમે�ટ Bરુ�કાર 
દાન કરવામાં

!બ!લયડ.ઝ ચે��પયનિશપ #તી. 

સવા.િધક ખચ. કરનાર {ુિનયાનો ચોથો દ�શ બ�યો

ટાટા, !બલ ગેqસ, iક મા અને અ�ય અબજપિતઓએ

બના4યો. આને �ેકt ૂએનજc વhચર નામ આપવામાં

નાયરને ફોર�ન પો!લસી મેગે!ઝનની �લોબલ 

કોમસ. હ�ડ ઓફ ઇ�ડ�z� Bલુ�કત િTવેદ� ફ�સaકુ

 વૈિLક સદભાવના રાજ{ૂત િન 8ુત. 

 જમ.નીના §ગલીક કબ.ર ITF વ*ડ. &લેયર ઓફ

�x�ટ�યાનો રોના*ડો સતત ચોથી વખત 
િત�yઠત બેલોન
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ફ�સaકુ સ�ંથાપક માક. 

અને અBવૂ. મહ�તાને પણ 

એજ�સી ઇ�ટર સિવ}સીઝ 

કરવામા ંઆ4યો. 

બ�યો. અમે�રકા સૌથી 

અબજપિતઓએ $ 1 !બ!લયન 

આપવામા ંઆવેલ છે. 

 િથrકસ.-2016 યાદ�મા ં

ફ�સaકુ ઇ��ડયામા ંઇ�ડ�z� 

ઓફ ધ યર બ�યા. 

બેલોન ડ�’ઓર Bરુ�કાર 
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• ફોsસ. મેગે!ઝનની િવLના

સતત ચોથી વખત રિશયાના

અમે�રકાના રાyzપિત ડોના*ડ

• 16 �ડસે�બરના રોજ િવજય

• ભારત અને રિશયા વFચે 

• પXંબ નેશનલ બhક� મોબાઈલ

• નવે�બર 2016મા ંહોલસેલ

સૌથી નીચા �તર ૩.15% 

• વીક� શમા. LIC ના ચેરમેન

• વી# ક�ન ભારતીય બhક 

• ટ��લા મોટસ.ના ચેરમેન એલોન

z�િવસ ક�લાિનક ડોના*ડ z�પના

• િવR=ુીકરણ, નબળા રોકાણ

ઘટાડ�ને 7% ક ુ�. 

• �રયો ડ� જનેર�ઓ  નેુ�કોની

• ભારત સરકાર� ઈ-�ુ�ર�ટ 

યોજના હ�ઠળ એક વખત

અ�મુિત મેળવી શક� છે. 

• કો!ચમા ંસહજ ઇ�ટરનેશનલ

• %જુરાતે સખત દાCુ કાયદો

• ટોલ &લાઝા પર �ડ#ટલ 

• સાRદુાિયક ર��ડયો શCુ કરવા

રા�યોમા ં90% સબસીડ� 

• ભારતીય મ�હલા બોલર �Rિૃત

• રાજ�થાન સરકાર� ‘અ�Bણૂા.

Pિપયામા ંબપોર�ુ ંભોજન 

• સિવતા વૈ^નાથન ક�!લફોિન}યાનાં

ભારતીય-અમે�રકન મ�હલા

• નાઈ#ર�યાના ંપયા.વરણ 

• પાચંRુ ંભારત-આરબ ભાગીદાર�

���	
 ���	� к	�� Crack GPSC �� �������

www.crackgpsc.com  - Current Affairs January 2017 |  

િવLના સૌથી શ�8તશાળ� લોકોની યાદ�મા ં નર��=

રિશયાના રાyzપિત 4લા�દમીર Bિુતન ટોચ

ડોના*ડ z�પ. 

િવજય �દવસ ઉજવાયો.  

 નેિવ અ6યાસ ઈ�=ા નેિવ બગંાળની ખાડ�માં

મોબાઈલ વોલેટ પીએનબી �કટ� લો�ચ ક ુ�. 

હોલસેલ 
ાઈસ ઇ�ડ�8સ (WPI) પર આધા�રત �ગાવો

 પર. 

ચેરમેન િન 8ુત. 

 સઘં (IBA)ના સીઈઓ િન 8ુત. 

એલોન મ�ક, પેo&સકોના ંસીઈઓ ઈ�=ા �ઈુ

z�પના !બઝનેસ કાઉ��સલમા ંસામેલ. 

રોકાણ અને :ૃિષ મદં�ને કારણે એડ�બીએ ભારત�ું

 નેુ�કોની િવL િવરાસત �થળ યાદ�મા ંસામેલ. 

 િવઝા bિુવધા�ુ ં િવ�તરણ કર�ને 161 દ�શોને

વખત મGુંર� મ�યા બાદ આવેદક ઈ-મેલ �ારા

ઇ�ટરનેશનલ �:ુલ દ�શની 
થમ િનવાસી zા�સi�ડર �:ુલ

કાયદો બના4યો, 10 વષ.ની અિધકતમ iલની સXનો

 પેમે�ટ માટ� પેટ�એમએ NHAI સાથે ભાગીદાર�

કરવા પર સરકાર જ�R ુઅને કા]મીરમા ં 75

 આપશે. 

�Rિૃત મધંનાએ 2016ની ICC મ�હલા ટ�મમાં

અ�Bણૂા. રસોઈ’ની શPઆત કર�. આ Rજુબ 5 Pિપયામાં

 મળશે. 

ક�!લફોિન}યાના ંમેયર l ૂટંાયા.ં તેઓ ક�!લફોિન}યાના ં

મ�હલા બ�યા.ં  

 મTંી અમીના મોહ�મદ  એુનના ંઉપ મહાસ!ચવ

ભાગીદાર� સમેંલન મ�કત, ઓમાનમા ંઆયો#ત
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નર��= મોદ� 9મા �થાને. 

ટોચ પર. બીX �થાને 

ખાડ�મા ંશCુ થયો. 

�ગાવો પાચં મ�હનાના 

�ઈુ અને ઉબેર સીઈઓ 

ભારત�ુ ં� ૃ̈E દર અ�મુાન 

દ�શોને આવર� લીધા. આ 

�ારા પોતાની યાTાની 

�:ુલ હશે. 

સXનો 
�તાવ. 

ભાગીદાર� કર�. 

75% અને ઉwર Bવૂcય 

ટ�મમા ં�થાન મેળ4 ુ.ં 

Pિપયામા ંના�તો અને 8 

 મેયર બનનાર 
થમ 

મહાસ!ચવ બનશે. 

આયો#ત કરવામા ંઆ4 ુ.ં  
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• UV 
દ�શે અ!ખલ ભારતીય

• bનુીલ અરોડા કોપQર�ટ 

બાબતોની ભારતીય સ�ંથા

• લેpટન�ટ જનરલ !બિપન 

• એર માશ.લ બી. એસ. ધનોઆ

• ભારતીય R©ેુબા# �ટાર

Xળવી રાSયો. 

• િ
યકંા ચોપડા IMDBના 

યાદ�મા ંએક માT ભારતીય

• તા#�ક�તાનના રાyzપિત 

• ભારત અને તા#�ક�તાને 

સ�હત ચાર સમGૂતીઓ પર

• રા#વ ªન IBના, અિનલ

• એસબીઆઈ અને બીએસએનએલના

વોલેટ લો�ચ. 

• �હમાચલ 
દ�શ 100% આધાર

• X� આુર� 2017મા ંવાય��ટ

• �ડ#ટલ 4યવહારોને 
ોMસા�હત

ચા� ઘટાડ«ો. 

• પેર�સમા ં{ુિનયાનો સૌથી 

• તમામ bધુી વીજળ�ના Bરુવઠાની

• બે*#યમને હરાવીને ભારતે

!ખતાબ છે. ભારતે પોતાનો

હતો. 

• આ ષુ મTંાલયે ગામડામંા ં

ર~ા કાય.xમ’ની શPઆત 

 નુાની, િસEા અને હોિમયોપેથી

• પટQ �રકોની 19 વષcય �ટ�ફની

• ભારત-નેપાળ લોક િશ*પ 
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ભારતીય િવકાસ દરની vલુનાએ 5%થી વ¡ ુ� ૃ̈E

 બાબતોના મTંાલય હ�ઠળ કામ કરનાર 

સ�ંથા (IICA)ના ડ�# અને સીઈઓ િન 8ુત. 

 રાવતની ભારતના આમc ચીફ તર�ક� િનમ�કુ

ધનોઆની ભારતીય વા  ુસેનાના અ�ય~ તર�ક�

�ટાર િવi�દર િસrહ� WBO-એિશયા 
શાતં bપુર

 સૌથી લોકિ
ય અ!ભનેતાની યાદ�મા ં55મા 

ભારતીય. યાદ�મા ંનબંર વન સો�ફયા બોતે*લા છે.

 ઈમોમાલી રહમW િવટનેસેડ ભારતની Rલુાકાતે

 ડબલ ટ�8સેશન અવોઇડ�સ, મની લો�ડર¤ગ 

પર હ�તા~ર કયા.. 

અિનલ ધ�માના �રસચ. એ�ડ એના!લિસસ િવrગ (રો

બીએસએનએલના એક ઉMપાદન તર�ક� �ટ�ટ બhક�ું

આધાર સvંoૃ&ત 
ા&ત કરનાર ભારત�ુ ંછ¬ રા�ય

વાય��ટ %જુરાત સિમટ�ુ ંઅનાવરણ નર��= મોદ�


ોMસા�હત કરવા માટ� આરબીઆઈએ ડ�!બટ કાડ.થી

 મોટો અ�થાઈ ઇ�ડોર આઈસ �રrક *ુયો. 

Bરુવઠાની ખાતર� કરવા માટ� ગવ.-II એપ શCુ

ભારતે હોક� Gુિનયર વ*ડ. કપ #Mયો. આ 

પોતાનો 
થમ િવL !ખતાબ 2001મા ંઓ�z�!લયાના

ગામડામંા ં�વા��ય તથા �વા��ય િશ~ણને 
ોMસા�હત

 કર�. આ ષુનો મતલબ છે - આ વુ�દ, યોગ

હોિમયોપેથી. 

�ટ�ફની ડ�લ વેલે િમસ વ*ડ.-2016 બની. 

 મહોMસવ કાઠમ7ુંમા ંશCુ. 
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� ૃ̈E નWધાવી. 

 િથrક ટ��ક, કોપQર�ટ 

િનમ�કુ.  

તર�ક� િનમ�કુ. 

bપુર િમડલવેટ !ખતાબ 

 નબંર�. િ
યકંા ચોપડા 

. 

Rલુાકાતે. 

 અને આતકંવાદ ~ેTો 

રો)ના 
Rખુ િન 8ુત. 

બhક�ુ ંમોબીક�શ મોબાઈલ 

રા�ય બ� ુ.ં 

મોદ� કરશે. 

કાડ.થી થતા પેમે�ટ પરનો 

શCુ કર�. 

 ભારતનો બીજો િવL 

ઓ�z�!લયાના હોબાટ.મા ં#Mયો 


ોMસા�હત કરવા માટ� ‘�વા��ય 

યોગ અને નેચરોપથી, 
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• પાછલા ંTણ નાણાક�ય વષQથી

�થાન Xળવી રાખવા બદલ

• વડા
ધાને ઉwર 
દ�શના

આધારિશલા Rકૂ�. 

• એMલે�ટકો ડ� કોલકાતા (ATK

• ક�નેડાની એક ખાણમા ંલગભગ

Gૂના પાણીનો નRનૂો મ�યો

• જ��ટસ i એસ ખેહર ભારતના

શીખ  સRદુાયના 
થમ 4ય�8ત

• પીએમે કાનBરુમા ંકૌશલ 

• ઈપીએફઓએ નાણાક�ય વષ.

• િ
યકંા ચોપડા આસામની 


ોMસાહન આપશે. 

• એ�ડ� મરd Tી# વખત બીબીસી

• સ!ચન તh7ુલકર�ુ ં દwક 

શૌચR8ુત Xહ�ર.  

• ક*યાણ મTંાલયે ‘�ડ#ટલ

#Mયો. 

• ICAN 2016મા ંભારતે છ

સમGૂતી કર�. 

• ?� ઈ��ટ�ટ મેસે�જrગ સેવા

કર�. 

• એમેઝોને પોતાના ભારતીય

• Uતરરાyz�ય R©ેુબા# સઘેં

• Spirituality @ Work 

ટાઈ�સ ફાઉ�ડ�શન સાથે

આ�યા�Mમકતાનો 9મો સગંમ

• દ�પક અAવાલ નોઇડા ઓથોર�ટ�ના

• ભારતે 2015-16મા ંસૌથી 

• મહારાyzમા ંપછાત Xિતઓ
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વષQથી ભારતીય #વન વીમા િનગમની નબંર

બદલ કોપQર�શન બhકને �કોચ િસ*વર એવોડ. આપવામાં


દ�શના કાનBરુમા ં દ�શના 
થમ ઇ��ડયન ઇ��ટ�ટ ટુ

ATK)એ હ�રો ઇ��ડયન bપુર લીગ (ISL) !ખતાબ

લગભગ ૩ �કમીના ®ડાણેથી િવLની સૌથી 

મ�યો. 

ભારતના નવા RSુય �યાયાધીશ િન 8ુત. RSુય

4ય�8ત. 

 િવકાસ પ�રયોજનાઓની શPઆત કર�. 

વષ. 2017 માટ� ઈપીએફ પર 4યાજ દર ઘટાડ�ને

 �ા�ડ એ�બેસેડર બની. તે 'Awesome Assam'

બીબીસી �પો�્.સ પસ.ના!લટ� ઓફ ધ યર બ�યા

 લીધેZુ ં UV
દ�શ�ુ ં B�ુમ રા#વાર� કા�ંYગા

�ડ#ટલ ઇ��ડયા’ એવો7્.સ 2016’મા ંવેબ રMન ક�ટ�ગર�નો

છ મહાનગરોમા ંઅસીિમત ઉડાનો માટ� છ દ�શો

સેવા pલોક� {ુિનયાની 
થમ ચેટ ઓપર�ટ¤ગ િસ�ટમ

ભારતીય  િુનટમા ં2010 કરોડ Pિપયા�ુ ંરોકાણ ક ુ.

સઘેં ભારતીય R©ેુબા# મહાસઘંને �થાઈ સ6ય

 ની એક નવી સ�ં:ૃિત શCુ કરવા માટ� SREI 

સાથે એસોચેમ �ારા આયો#ત {ુિનયાનો માનવતા

સગંમ �દ*હ�મા ંયોજવામા ંઆ4યો. 

ઓથોર�ટ�ના સીઈઓ િન 8ુત. 

 વ¡ ુ
Mય~ િવદ�શી રોકાણ (FDI) િસrગાBરુ 

Xિતઓ માટ� અલગ મTંાલય બનાવવામા ંઆવશે
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નબંર 1 ચેનલ પાટ.નર�ુ ં

આપવામા ંઆ4યો. 

ઇ��ટ�ટ ટુ ઓફ ��ક*સની 

!ખતાબ #Mયો. 

 Gૂના, ૨ અબજ વષ. 

RSુય �યાયાધીશ બનનાર 

ઘટાડ�ને 8.65% કયQ. 

'Awesome Assam'ના �ા�ડ  િુનટને 

બ�યા. 

કા�ંYગા ગામ *ુલામા ં

ક�ટ�ગર�નો bવુણ. Bરુ�કાર 

દ�શો સાથે ‘લુા આકાશ’ 

િસ�ટમ FlockOS શCુ 

ક ુ.. 

સ6ય પદ આ& ુ.ં 

SREI ફાઉ�ડ�શન અને 

માનવતા, શ�8ત અને 

 પાસેથી મેળ4 ુ.ં 

આવશે. 
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• હ�ર�ારના મેલા ભવન પ�રસરમાં

સતં િતCુવ*Zરુની 12 �ટ

• ભારતના અGુ .ન ભાટ�એ ક�nઝ

• બhક ઓફ બરોડા ફ�ફા અ�ડર

•  xુ�ને દ�શની સૌથી મોટ� ખાનગી

• �કગc�તાનના રાyzપિત અ*મા°બેક

અને �કગc�તાને 6 સમGૂતીઓ

• ઋ�Mવક રોશન સવા.િધક ટ�8સ

• િવરાટ કોહલી ICCની આ 

• ¥�લે�ડના ટ��ટ ક�&ટન એ!લ�ટર

• રિવચ=ંન અિLનને ICC ‘

• ભારત સાયબર �પેસ પર 

• િ
યકંા ચોપડા હ�ર ક�ર �ા�ડ

• ભારતે દ�શમા ંિનિમ}ત 
થમ

• ભારતના િશવા ક�શવને એિશયન

• સવા.િધક 28 ઓ!લ��પક 

લીધો. 

• ઋ�Mવક રોશને =�yટહ�ન બાળકો

શPઆત કર�. 

• 25 �ડસે�બરના રોજ jતૂBવૂ.

�દવસ ઉજવાયો. 

• ક��= સરકાર� 7૦૦૦ કરોડ 

• બગંાળ� કિવ સા�હ�Mયક આલોચક

આવશે. 

• આજ ���ટનાએ ફ�ફા ટ�મ ઓફ

• ��ુલી વા�ડયાને ટાટા ક�િમક*સમાથંી

• એમેઝોન અ�સુાર �દ*હ� 

• ભારતે મ�હલા U18 એિશયા

• ભારતીય મ�હલા R©ેુબાજ

:ૃyણન આઈબા એવોડ.થી 
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પ�રસરમા ં
િસE તિમલ કિવ, િતર©ુલના રચિયતા

�ટ લાબંી પ�થરની Rિૂત}� ુ ંઅનાવરણ કરવામાં

ક�nઝ ગો*ફ વ*ડ. ચે��પયનિશપ #તી. 

અ�ડર-17 વ*ડ. કપ ઇ��ડયા-2017�ુ ં
થમ રાyz�ય

ખાનગી બhક, Privatbank �ુ ંરાyz�યકરણ ક ુ�

અ*મા°બેક અતા�બયેની રાજક�ય ભારત Rલુાકાત

સમGૂતીઓ પર હ�તા~ર કયા.. 

ટ�8સ lકુવનાર બોલી�ડુ અ!ભનેતા. 

 વષ.ની વન ડ� ટ�મના ક�&ટન બ�યા. 

એ!લ�ટર :ુક Tી# વખત ICC ટ��ટ ટ�મના ક�&ટન

ICC ‘�xક�ટર ઓફ ધ યર’ અને ‘ટ��ટ �xક�ટર ઓફ 

 વૈિLક સમેંલન (GCSS) 2017ની મેજબાની

�ા�ડ પે�ટ�નની �લોબલ એ�બેસેડર બનનાર 
થમ


થમ સબસોિનક ³ઝ િમસાઈલ િનભ.ય�ુ ં
~ેપણ

એિશયન * ઝૂ ચે��પયનિશપમા ંbવુણ. ચ=ંક #Mયો

 ચ=ંક #તનાર ખેલાડ� માઈકલ ફ�*&સે ઓ!લ��પકમાથંી

બાળકો માટ� �ેઈલ ફોમ�ટમા ંલખાયેલ B�ુતક

jતૂBવૂ. વડા
ધાન બાજપાઈના 92મા જ�મ �દવસ

 Pિપયાની સરં~ણ પ�રયોજનાઓને મGુંર� આપી

આલોચક શખં ઘોષને વષ. 2016નો `ાનપીઠ

ઓફ ધ યર 2016નો !ખતાબ #Mયો. 

ક�િમક*સમાથંી બહાર કરવા માટ� વોટ¤ગ કરવામાં

 સતત ચોથી વખત દ�શ�ુ ંસૌથી વ¡ ુસાCંુ ભણનાર

એિશયા કપ 2016 હોક� �ુના.મે�ટમા ંકા�ંય ચ=ંક 

R©ેુબાજ મે�ર કોમ અને એિશયન ગે�સમા ંbવુણ. 

 સ�માિનત. 
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રચિયતા અને દાશ.િનક 

કરવામા ંઆ4 ુ.ં 

રાyz�ય 
ાયોજક બની. 

ક ુ�. 

Rલુાકાત દર�યાન ભારત 

ક�&ટન. 

 ધ યર’નો Bરુ�કાર. 

મેજબાની કરશે. 


થમ ભારતીય. 


~ેપણ ક ુ�. 

#Mયો. 

ઓ!લ��પકમાથંી સ�યાસ 

B�ુતક �ેણી 'Tactabet'ની 

�દવસ િનિમwે, bશુાસન 

આપી. 

`ાનપીઠ Bરુ�કાર આપવામા ં

કરવામા ંઆ4 ુ.ં 

ભણનાર શહ�ર. 

 #Mયો. 

 ચ=ંક િવiતા િવકાસ 
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• ભારતે �ીલકંાને હરાવીને 

• �દ*હ�ના ઉપરા�યપાલ ન#બ

• i i લાલપેSZઆુને AIFF

• કોલબંો, �ીલકંામા ં {ુિનયા�ું

આ4 ુ.ં 

• ડ�આરડ�ઓએ �માટ. એ�ટ�

• UV
દ�શના શા¦ીય �Mૃય

જયાર� િવજયવાડામા ંIGMC 

• નવા lુટંાયેલ અમે�રકન 

‘ડોના*ડ i zંપ ફાઉ�ડ�શન

• !��ટશ ગાયક �યો� માઈકલ

• ICCએ ઉwર
દ�શમા ં ��થત

Uતરરાyz�ય �xક�ટ મેચોની

• #¢ ુમેગે!ઝને રોજર ફ�ડરરને

• ICICI બhક� વેપાર�ઓ માટ�

• ભારતે પરમા� ુ હિથયાર

સફળતાBવૂ.ક પર�~ણ ક ુ�

• એસબીઆઈએ પોતાની ઈ�ટરનેટ

bિુવધા બધં કર�. 

• અ!ભનેતા િમ´નુ ચxવતcએ

• રાyz�ય 
િતક ‘અશોકનો 

પા7ું!લપીના ં પwાઓને શણગાવનાર

• પકંજ આડવાણીએ િસ8સ-ર�ડ

• ICCએ !ઝ�બાsવેના ઝડપી

• આઈડ�એફસી આધાર પે શCુ

• એ  ુફાયના�સસ. (ઇ��ડયા

• અ~ય :ુમાર ટાટા મોટસ.ના

• ઉ{ૂ. ભાષાને 
ોMસાહન 

 િુનવસcટ� �ારા શાહPખખાન

• ડૉ. બારબરા જ�ા વે�ટકન 
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 U-19 એિશયા કપ #Mયો. 

ન#બ જગેં રા#નાRુ ંઆ& ુ.ં 

AIFFનો વષ.નો સવ.�ેyઠ �ટબોલરનો Bરુ�કાર. 

{ુિનયા�ુ ંસૌથી મો�ંુ (73 મીટર ¶lુ)ં :ૃિTમ �xસમસ

એ�ટ�-એર�ફ*ડ હિથયાર�ુ ંસફળતાBવૂ.ક ઉડાન પર�~ણ

�Mૃય :ુચીBડુ�ને !ગનીઝ aકુ ઓફ વ*ડ. ર�કો7્.સમાં

IGMC �ટ��ડયમમા ં6,117 �Mૃયાગંનાઓએ એક 

 રાyzપિત ડોના*ડ zંપે ઘોષણા કર� ક� તેઓ

ફાઉ�ડ�શન’ને િવસ��ત કરશે. 

માઈકલ�ુ ંિનધન. 

��થત Aેટર નોઇડાના શહ�દ િવજય િસrહ

મેચોની મેજબાની માટ� મGુંર� આપી. 

ફ�ડરરને 2016ના ‘સૌથી �ટાઈ!લશ BCુુષ’ પસદં

માટ� મોબાઈલ એ&લીક�શન ઇઝી પેની શPઆત 

હિથયાર લઇ જવામા ં સ~મ, 5,૦૦૦ �કમી 

ક ુ�. 

ઈ�ટરનેટ બે��ક�ગ સેવાઓથી ‘પેટ�એમ’મા ં પૈસા

ચxવતcએ રા�યસભાના સ6ય પદ�થી રા#નાRુ ંઆ& ું

 િસrહ’�ુ ં �ક�ચ બનાવનાર ટ�મના સહ-કલાકાર

શણગાવનાર �ી દ�નાનાથ ભાગ.વ�ુ ંિનધન.  

ર�ડ ��કૂર ચે��પયનિશપનો રાyz�ય !ખતાબ 

ઝડપી બોલર �ાયન િવટોર�ને એક વષ. માટ� 
િતબિંધત

શCુ કરનાર 
થમ બhક બની. 

) !લ.ને RBI પાસેથી લ· ુિવw બhક શCુ કરવા�ું

મોટસ.ના �ા�ડ એ�બેસેડર િન 8ુત. 

 આપવા બદલ હ�દરાબાદની મૌલાના આઝાદ

શાહPખખાન માનદ ડો8ટર�ટ ઉપાિધથી સ�માિનત. 

 સAંહાલયના ં
થમ મ�હલા િનદ�શક િન 8ુત
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�xસમસ z� બનાવવામા ં

પર�~ણ ક ુ�.  

ર�કો7્.સમા ં �થાન મ� ુ,ં 

 સાથે આ �Mૃય ક ુ�. 

તેઓ પોતાના ફાઉ�ડ�શન 

િસrહ પિથક �ટ�ડ�યમને 

પસદં કયા.. 

 કર�. 

 ર��જની ‘અ��ન-5’�ુ ં

પૈસા zા�સફર કરવાની 

આ& ુ.ં 

કલાકાર અને બધંારણની 

 

 #Mયો. 


િતબિંધત કયા.. 

કરવા�ુ ંલાયસ�સ મ� ુ.ં 

આઝાદ નેશનલ ઉ{ૂ. 

િન 8ુત. 
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• િશrજો અબે પલ. હાબ.ર યાTા

• બોલી�ડુ અ!ભનેતા રણવીર

• િવરાટ કોહલી ઓ�z�!લયાની

• ક� ક� !બરલા ફાઉ�ડ�શન �ારા

માટ� 26મા !બહાર� Bરુ�કાર

• અિનલ બૈજલ �દ*હ�ના 21

• દ!~ણ કો�રયાએ અમે�રકન

એકાિધકારનો {ુCુપયોગ કરવા

• ભાજપ નેતા અને બે વખત

• હ�રત અને ટકાઉ ઈ�?ા�z8ચરના

• મેઘાલય 2022ની નેશનલ

• %જુરાતના સિમટ ગોહ�લે 

િવL ર�કોડ. બના4યો. 
થમ

મોટો �કોર. 

• �ટાર વાસ. �ફ*મની અ!ભનેTી

• ખે7તૂોને ડ�ર� લોન ઉપલsધ

MOU. 

• સરકાર� દ�શની 
થમ ફામા.

મGુંર� આપી દ�ધી. 

• એના ઇવાનોિવક� ટ�િનસમાથંી
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યાTા કરનાર 
થમ Xપાની વડા
ધાન બ�યા

રણવીર િસrહ થ�સ અપ ઇ��ડયાના �ા�ડ એ�બેસેડર

ઓ�z�!લયાની ‘વષ.ની વન ડ�  �xક�ટ ટ�મ’ના ક�&ટન l ૂટંાયા

�ારા રાજ�થાની લેખક સMય નારાયણને ‘યહ

Bરુ�કાર-2016 માટ� પસદં કરવામા ંઆ4યા. 

21મા ઉપ રા�યપાલ િન 8ુત.  

અમે�રકન ચીપસેટ કંપની 8વોલકોમ પર અ�!ુચત 

કરવા બદલ 5,820 કરોડ Pિપયાનો દંડ કયQ.

વખત મ�ય
દ�શના RSુયમTંી રહ� lકૂ�લ bુદંરલાલ

ઈ�?ા�z8ચરના િનમા.ણમા ંમદદ માટ� ભારતે jતૂાન 

નેશનલ ગે�સની મેજબાની કરશે. 

 રણ# zોફ�મા ંઓ�ર�સા િવCુE અણનમ રહ�ને


થમ �ેણી �xક�ટમા ંઓપન¤ગ બેqસમેન �ારા 

અ!ભનેTી ક�ર� �ફશર�ુ ંિનધન. 

ઉપલsધ કરાવવા માટ� બhક ઓફ બરોડા અને હ�ર�ટ�જ

ફામા. કંપની બગંાળ ક�િમક*સ એ�ડ ફામા.� �ુટક*સના

ટ�િનસમાથંી સ�યાસ લેવાની ઘોષણા કર�. 

Also Like :     :  /crackgpsc 
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બ�યા. 

એ�બેસેડર િન 8ુત.  

l ૂટંાયા. 

યહ એક {ુિનયા’ B�ુતક 

 વેપાર 4યવહાર અને 

. 

bુદંરલાલ પટવા�ુ ંિનધન. 

 સાથે સમGૂતી કર�. 

રહ�ને 359 રન બનાવી 

 અMયાર bધુીનો સૌથી 

હ�ર�ટ�જ �ડસ !લ. વFચે 

ફામા.� �ુટક*સના ખાનગીકરણને 



 


