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 Most Imp Current Affairs 
 

• ઇ��ડયા પો	ટ પેમે�ટ બ�ક� 

સાથે પોતા�ુ ંસચંાલન શ�ુ

• �ડ�ટલ પેમે�ટ એપ ‘BHIM’ 

�નાથી !ઝુસ# આધાર નબંર

• ભારતીય અ)ભને*ી િ,યકંા

સામેલ. 

• -ુ.યતં ચૌટાલા ભારતીય

સ	ંથાના સૌથી !વુા અ1ય2

• અિમત િમ3ા ટ4-20મા ં200 

બોલર રિવચ5ંન અિ6ન છે

• 8ઝેુન ક�ફ�લે ઓ	;�)લયાની

• 	વી<ઝરલૅ�ડના રોજર ફ�ડરર�

ઓપન ?ા�ડ 	લેમ એકલ

• ઓ)લ@Aપક રજત ચ5ંક િવ�તા

બેડિમ�ટન ચે@Aપયનિશપનો

• વષ# 2016 માટ� સીઝનની

ઓફ અમે�રકા (PGA)નો 

• સાિનયા િમઝા# અને દાર

!ગુલ ફાઈનલમા ં અમે�રકાની

કાબેલની જોડ4થી હાર4 ગયા

• હોલીGડુ �ફHમ િનમા#તા તથા

સ!ંIુત રા.;ોના સતત િવકાસ

• 8,ુીમ કોટJ BCCIના સચંાલન

િવનોદ રાયની અ1ય2તા 

• ચાડના િવદ�શ મ*ંી Kસૂા

M ૂટંાયા. 
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Most Imp Current Affairs – March

 (IPPB) રાયNરુ અને રાચંીમા ંપોતાની પાયલોટ

શ�ુ ક!ુ#. 

‘BHIM’ (ભારત ઇ�ટરફ�સ ફોર મની)ને આધાર 

નબંર Oારા પૈસાની લેવડદ�વડ કર4 શકશે. 

િ,યકંા ચોપડા હાપ#સ# બાઝારની ‘150 મો	ટ ફ�શનેબલ

ભારતીય ટ�બલ ટ�િનસ મહાસઘં(TTFI)ના અ1ય2 

અ1ય2 બ�યા. 

200 િવક�ટ લેનાર બીR ભારતીય બોલર બ�યા

છે. 

ઓ	;�)લયાની હાઈ કોટ#ના ં,થમ મ�હલા KSુય �યાયાધીશ

ફ�ડરર� 	પેનના રાફ�લ નડાલને હરાવીને પોતાનો

એકલ )ખતાબ �<યો. 

િવ�તા પી. વી. િસUVએુ ,થમ વખત સૈયદ

ચે@Aપયનિશપનો મ�હલા િસUગHસ )ખતાબ �<યો. 

સીઝનની ફ�વર�ટ ‘લા લા લે�ડ�’ સવ#3ે.ઠ ફ4ચર �ફHમ

 ડ��રલ એફ R�કુ એવોડ# �<યો. 

દાર ઇવાન ડોડ4ગ ઓ	;�)લયન ઓપન ટ�િનસ

અમે�રકાની એબીગેલ 	પીયસ# અને કોલ)ંબયાના

ગયા. 

તથા િવAબલડન ખેલાડ4 રહ4 Mકૂ�લ અશોક

િવકાસ લXયો માટ� સદભાવના રાજ-ૂત િન!Iુત

સચંાલન માટ� YતૂNવૂ# કAZ;ોલર એ�ડ ઓડ4ટર

 હ�ઠળ ચાર સ\યોની એડિમિન	;�ટર સિમિતની

Kસૂા ફા�ક મહામત, આ�]કન !િુનયન (AU
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March 2017 

પાયલોટ સેવા શ�ુ કરવા 

 સાથે જોડવામા ંઆવી, 

ફ�શનેબલ વીમેન’ 8)ુચમા ં

 િન!Iુત. ચૌટાલા આ 

બ�યા. પહ�લા ભારતીય 

�યાયાધીશ તર4ક� શપથ લીધા. 

પોતાનો 18મો ઓ	;�)લયન 

સૈયદ મોદ4 ?ા.ં,ી. ગોHડ 

�ફHમ માટ� ,ોડ^સુસ# )ગHડ 

ટ�િનસ _ુના#મે�ટની િમિ3ત 

કોલ)ંબયાના `ુઆન સેબે	ટ4યન 

અશોક અKતૃરાજ ભારતમા ં

િન!Iુત. 

ઓડ4ટર જનરલ (CAG) 

સિમિતની રચના કર4.  

AU) આયોગના અ1ય2 



           ��� ����, ��� ���	

 

 

 

www.crackgpsc.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ક�બ bકુcગ સેવા આપનાર

કર4. 

• અKHુય dુમાર પટનાયક �દHહ4ના

• શહ�ર4 િવકાસ મ*ંાલયે 

િન!Iુત કર4. 

• રા.;પિત ,ણવ Kખુજfએ 

• �હU-ુR વ�ચસg પોતાના Nણૂ#કાલીન

અને CEO િન!Iુત કયા#. 

• �દHહ4 પોલીસના YતૂNવૂ# 

કયh. 
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આપનાર ઉબેર� હjદરાબાદમા ંપોતાની બાઈક-શેરcગ 

�દHહ4ના નવા પો)લસ કિમશનર િન!Iુત. 

 અ)ભને*ી અ�.ુકા શમા#ને 	વkછ ભારત 

 જHલીકl િવધેયકને મ`ુર4 આપી. 

Nણૂ#કાલીન િનદ�શક અશોક મન8ખુાનીને બઢતી

 

 કિમશનર આલોક dુમાર વમા#એ CBIના િનદ�શકનો
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 સેવા ‘ઉબરમોટો’ શ�ુ 

 અ)ભયાનની રાજ-ૂત 

બઢતી આપીને નવા MD 

િનદ�શકનો પદભાર ?હણ 
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• કાર િનમા#તા ટ�	લાએ ક�)લફોનfયામાં

અનાવરણ ક!ુ#. 

• વડા,ધાન નર��5 મોદ4 રિશયામાં

‘ગે	ટ ઓફ ઓનર’ થશે. 

• િવ6 બ�ક� ભારતમા ં nણુવoા!Iુત

ડોલસ#ની લોન આપવા માટ�

• પીવીક� ર�p4ને રા.;4ય માનવ

કરવામા ંઆqયા. 

• Iસોન મો)બલના YતૂNવૂ# 

મ*ંી તર4ક� શપથ લીધા. 

• ભારતીય લેગ @	પનર !જુવે�5

લેનાર ,થમ ભારતીય બોલર

• આવકવેરા િવભાગે િવK5ુીકરણ

કરવા માટ� એક ઈ-મચં ઓપર�શન

• 19મા ભારત રંગ મહો<સવ

• ભારતીય ર�લવેએ પોતાની

કર4. 

• આઈસીસીની લેટ�	ટ ટ4-20 

બેrસમેન. 

• ચીને ડાગંફsગ-5સી િમસાઈલની

Kખુાtો લઇ જવા સ2મ 

• ચે@Aપયન u ૂખેલાડ4 પકંજ

• ઉoરાખડંના 15 વષfય લXય

,થમ 	થાન મેળવીને ઈિતહાસ

• 3ીલકંામા ંઐિતહાિસક મા�હતી

• )wટનના રાજdુમાર ચાHસg

કર4. આથી ખેxતૂોને પોતાનો

• ખેલ મ*ંી િવજય ગોયલે 

દ�શના ,થમ તાલીમ ક��5ની
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ક�)લફોનfયામા ં -ુિનયાના સૌથી મોટા બેટર4

રિશયામા ંયોRનાર સ�ટ પીrસબગ# yતરરા.;4ય

nણુવoા!Iુત એ��િનયરcગના િશ2ણ તરફ 

માટ� ભારત સરકાર સાથે સમ`ુતી કરાર કયા#.

માનવ અિધકાર આયોગ (NHRC)ના નવા �ડર�Iટર

 અ1ય2 તથા KSુય કાય#કાર4 ર�Iસ �ટલરસને

 

!જુવે�5 ચહલ, yતરરા.;4ય T-20 મેચની એક

બોલર બ�યા. 

િવK5ુીકરણ દરAયાન જમા કરવામા ં આવેલ મોટ4

ઓપર�શન Iલીન મની (	વkછ ધન અ)ભયાન

મહો<સવ (રા.;ોય રંગમચં મહો<સવ)નો નવી-�દHહ4માં

પોતાની 8રુ2ાને 8ધુારવા માટ� ઇટા)લયન ર�લવેઝ

20 ર���કzગમા ંભારતીય ક�Zટન િવરાટ કોહલી

િમસાઈલની નવી આGિૃo�ુ ં પર42ણ ક!ુ{ � એક

 છે. 

પકંજ આડવાણીએ રા.;4ય 	�કૂર ચે@Aપયનિશપ

લXય સેને BWF િવ6 `ુિનયર બેડિમ�ટનની

ઈિતહાસ રkયો. 

મા�હતી અિધકાર કા�નૂ (આરટ4આઈ) લાn ૂથયો

ચાHસg ભારતીય ખેxતૂો માટ� એક નવી �ડ�ટલ 

પોતાનો પાક ઓનલાઈન વેચવામા ંમદદ મળશે.

 સેIટર 25, ગાધંીનગર, nજુરાતમા ં પેરા એ|લીટો

ક��5ની આધારિશલા 	થાપી. 
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બેટર4 	ટોર�જ Zલા�ટ�ુ ં

yતરરા.;4ય આિથ}ક મચં પર 

 20 કરોડ 15 લાખ 

. 

�ડર�Iટર જનરલ િન!Iુત 

�ટલરસને અમે�રકાના િવદ�શ 

એક ઇિનUગમા ં6 િવક�ટ 

મોટ4 રકમ�ુ ં િવ.લેષણ 

અ)ભયાન)નો ~ભુારંભ કયh. 

�દHહ4મા ં~ભુારંભ થયો. 

ર�લવેઝ સાથે એક સમ`ુતી 

કોહલી -ુિનયાના નબંર વન 

એક સાથે દસ પરમા� ુ

ચે@Aપયનિશપ �તી. 

બેડિમ�ટનની નવીનતમ ર���કzગમા ં

થયો. 

 ?ીન એપની શ�આત 

. 

એ|લીટો માટ� સમિપ}ત 
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• અમે�રકાના વૈ�ાિનકો Oારા

,ણાલી (TPS)�ુ ંસફળતાNવૂ#ક

• આ!ષુ મ*ંાલયે યોગ ,ોટોકોલ

ને�<ૃવમા ં16 સદ	યોની સિમિત

• વી ક� શિશકલાને અ�ાK5ુક

તર4ક� M ૂટંવામા ંઆqયા.ં 

• હ�ગક�ગમા ં થયેલ એિશયન

ભારતે 8વુણ# ચ5ંક �<યો.

• 1 એિ,લ 2017થી ૩ લાખ

રકમનો દંડ કરવામા ંઆવશે

• ��લે�ડના ટ�	ટ ક�Zટન એ)લ	ટ�યર

)w�ટશ એAપાયરથી સ�માિનત

ને�<ૃવ ક!ુ# છે. 

• િવરાટ કોહલી, સ)ચન તે�-ુલકર

િવઝડન ��ક�ટસ# અHમાનકના

• ઈરાને મ1યમ 3ેણીની એક

લઇ જવા સ2મ છે. 

• ભારતીય મોટર 	પો_્#સ Iલબ

ગૌરવ )ગલને વષ#ના સવ#3ે.ઠ

• ,િવણ મહાજનને 2020 

આqયા. 

• YતૂNવૂ# CBI ,Kખુ જો)ગ�દર

• ભારતની અ?�ય વાહન 

ઘોષણા કsર4. � હ�ઠળ 2017 

• ભારતીય Kળૂના ,િસ� 

,િતબ�તા માટ� ઇઝરાયેલના

• ભારત આગામી ચાર વષ# 

• nજુરાત રા�ય માગ# પ�રવહન

પોતાની 8000 યા*ી બસોના

કર4. 
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Oારા -ુિનયાના સૌથી નાના પેસમેકર, માઈ�ા

સફળતાNવૂ#ક ,<યારોપણ કરવામા ંઆq!ુ.ં 

,ોટોકોલ Oારા ડાયા)બટ4સ િનય*ંણ માટ� ડૉ. 

સિમિત રચી. 

અ�ાK5ુક િવધાયક દળ Oારા દળના નેતા તથા તિમલનાxુના

એિશયન `ુિનયર 	Iવોશ ચે@Aપયનિશપમા ં છોકરાઓની

. 

લાખ �િપયાથી વVથુી કોઈ પણ રોકડ લેવડદ�વડ

આવશે. 

એ)લ	ટ�યર dુકને કમા�ડર ઓફ ધ મો	ટ એકસેલ

સ�માિનત કરવામા ંઆqયા. તેમણે સૌથી વV ુ

તે�-ુલકર પછ4 )wટનમા ં ,કાિશત થનાર 

અHમાનકના કવર પર છવાઈ જનાર બીR ભારતીય 

એક �ઝ િમસાઈલ ‘8મુાર’�ુ ં,2ેપણ ક!ુ{ �

Iલબ મહાસઘેં (MMSCI) પાચં વખતના રા.;4ય

સવ#3ે.ઠ મોટર 	પો_્#સ ખેલાડ4ના Nરુ	કારથી સ�માિન

2020 8ધુી અ)ખલ ભારતીય ટ�િનસ સઘં (AITA

જો)ગ�દર િસUઘ�ુ ંિનધન થઇ ગ!ુ.ં 

 િનમા#તા કંપની ટાટા મોટસg નવી ઉપ-wા�ડ

2017 8ધુી આવનાર સમય ,માણે કાર ર`ુ 

 )w�ટશ Kિૂત}કાર અનીશ કNરૂને ય�દૂ4 KHૂયોને

ઇઝરાયેલના ,િત�.ઠત �નેિસસ Nરુ	કાર માટ� પસદં 

 8ધુી િવ6 )બ)લયx્#સ ચે@Aપયનિશપની મેજબાની

પ�રવહન િનગમે (GSRTC) મોબાઈલ પેમે�ટ કંપની

બસોના કાફલામા ં�ડ�ટલ �ટ�કટ�ુ ંપેમે�ટ શ�ુ 
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માઈ�ા ;ા�સકાથેનેર પેિસUગ 

. એચ આર નાગે�5ના 

તિમલનાxુના KSુયમ*ંી 

છોકરાઓની ટ4મ 	પધા#મા ં

લેવડદ�વડ પર એટલી જ 

એકસેલ�ટ ઓડ#ર ઓફ ધ 

 ટ�	ટ મેચમા ં��લે�ડ�ુ ં

 વાિષ}ક ��ક�ટ N	ુતક, 

 બ�યા.ં 

� પરમા� ુહિથયારોને 

રા.;4ય ર�લી ચે@Aપયન 

સ�માિનત કયા#.   

AITA)ના અ1ય2 M ૂટંવામા ં

wા�ડ ટjમો લો�ચ કરવાની 

 કરશે. 

KHૂયોને લઈને તેમની 

 કરવામા ંઆqયા. 

મેજબાની કરશે. 

કંપની મો)બ@Iવક સાથે 

 કરવા માટ� ભાગીદાર4 
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• ,સાર ભારતીમા ંસ\ય (ફાયના�સ

તર4ક� કાય#ભાર સભંા�યો. 

• મ�હલાઓના સશ@Iતકરણના

,થમ સસંદની મેજબાની 

• ભારત તથા ઓ	;4યાએ 

દશા#વતા ,ોટોકોલ હ	તા2ર

• �રઝવ# બ�ક� પોતાની છ�ી

અપ�રવિત}ત રાSયો. 

• ટાટા સ�સના ડ�ઝી�નેટ�ડ 

ચેરમેન તર4ક� પસદંગી. 

મેને�જUગ �ડર�Iટર પણ છે. 

• દ)2ણ પિ�મ �દHહ4�ુ ં 8રુખNરુ

ઇનેબHડ ગામ બ�!ુ.ં 

• જોવેનેલ મોઈસે હjતીના રા.;પિત

• )બમ	ટ�ક સ\યોના રા.;4ય

• સૌરભ વમા#એ 81મી િસનીયર

�<યો. 

• ઓ�ર	સા સરકાર� Yવુને6રમાં

મ ં̀ ુર4 આપી. 

• ક�નેડાના અલબટા# િવ6િવ�ાલયની

�ત�ર2 િમશન માટ� પસદંગી

મ�હલા બનશે. 

• nહૃ મ*ંાલયમા ંવ�ર.ઠ 8રુ2ા

ધ )wગ�ડ’ નામની N	ુતક�ું

• નેશનલ 	ટોક એIસચે�� 

CEOCEO િન!Iુત કયા#. 

• સ�ન પી ર� ુરામ સામા�ક

રોય રા.;4ય Nરુ	કાર 2016

• સોમા)લયાના YતૂNવૂ# વડા,ધાન

તર4ક� શપથ લીધા. 
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ફાયના�સ) રા�વ િસUહ� દ�શના જનસેવા ,સારકના

 

સશ@Iતકરણના હ��થુી y�,દ�શ િવધાનસભા અમરાવતીમાં

 કરશે. 

 પોતાની વત#માન �Oપ2ીય કરાધાન સિંધમાં

હ	તા2ર કયા#. 

છ�ી �Oમાિસક મોનેટર4 પો)લસીની સમી2ામા ં

 ચેરમેન એન. ચ5ંશેખરનની ટાટા 	ટ4લના 

. તેઓ હાલમા ંટાટા ક�સHટ�સી સિવ}સીઝના 

.  

8રુખNરુ ગામ રા.;4ય રાજધાની�ુ ં ,થમ 

રા.;પિત તર4ક� શપથ લીધા. તેમનો કાય#કાળ

રા.;4ય 8રુ2ા ,Kખુોની ,થમ બેઠકની ભારત મેજબાની

િસનીયર બેડિમ�ટન રા.;4ય ચે@Aપયનિશપમા ંN�ુુષ

Yવુને6રમા ં 14મા N�ુુષ હોક4 િવ6કપ 2018ની 

િવ6િવ�ાલયની હો@	પટલમા ં �!રૂો સ�ન ડૉ. 

પસદંગી. આ સાથે જ તેઓ �ત�ર2મા ંજનાર 

8રુ2ા સલાહકાર, ક�. િવજય dુમાર Oારા લે)ખત

N	ુતક�ુ ંિવમોચન થ!ુ.ં 

 IDFC IDFCના ,Kખુ િવ�મ )લમાએને પોતાના

 

સામા�ક મેડ4કલ રાહત 2ે*ે ઉ<dૃ.ઠ સેવા બદલ

2016થી સ�માિનત. 

વડા,ધાન મોહAમદ અ�-ુHલાહ4 ફરમાજોએ 
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,સારકના કાય#વાહક CEO 

અમરાવતીમા ં મ�હલાઓની 

સિંધમા ં8ધુારા પર સહમિત 

 ર�પો ર�ટ 6.25% પર 

 બોડ# ઓફ �ડર�Iટસ#ના 

 KSુય અિધકાર4 અને 

 Nણૂ# �ડ�ટલ પેમે�ટ 

કાય#કાળ પાચં વષ#નો હશે. 

મેજબાની કરશે.  

N�ુુષ એકલનો )ખતાબ 

 મેજબાનીના ,	તાવને 

 શાqના પડં�ાની એક 

 ભારતીય Kળૂના ં*ીRં 

લે)ખત ‘વીરZપન, ચે��જzગ 

પોતાના નવા MDMD & 

બદલ ,િત�.ઠત ડૉ. બી સી 

 દ�શના નવા રા.;પિત 
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• અમ�રકાના આગામી એટનf

• ઓલાએ બ5ી રાઘવનને પોતાના

• રા.;4ય ઉ<પાદકતા �દવસ

Waste to Profits-through Reduce, Recycle and Reuse'

• સરકાર� ભારતીય �રઝવ# 

સરકાર4 �ડર�Iટસ#- અશોક 

• હ�મતં ભાગ#વને LIC ના MD

• ભારતીય �ટબોલ ટ4મ લેટ�	ટ

ગઈ. 

• િવરાટ કોહલી સતત ચાર

સર ડોનાHડ wેડમેન અને 

• 13 ફ��આુર4 : વHડ# ર��ડયો

ઉજવવાની Rહ�રાત કર4 હતી

ઉજવવામા ંઆqયો. 

• નાણા મ*ંાલયમા ં અિધક 

માચ#ના રોજ !.ુ ક�. િસUહા 

• ટાટા nપૃની કંપની ટાટા

િનદ�શક િન!Iુત કયા#. 

• ,Sયાત ર�ત કલાકાર 8દુશ#ન

)ગનીઝ િવ6 ર�કોડ# 	થાZયો

• દ)2ણ આ�]કન બેrસમેન

-ુિનયાના સાતમા બેrસમેન
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એટનf જનરલ તર4ક� �ફ સેશસંના નામની N�ુ.ટ

પોતાના KSુય ડ�ટા વૈ�ાિનક િન!Iુત કયા#. 

�દવસ 12 ફ��આુર4ના રોજ ઉજવવામા ંઆqયો. 

through Reduce, Recycle and Reuse' હતો.

 બ�કના અિધકાર સપં� ક��5ીય બોડ# ઓફ �ડર�Iટસ#માં

 nલુાટ4, મનીષ સભરવાલ અને રા�વ dુમારની

MD (મેને�જUગ ડાયર�Iટર) િન!Iુત કરવામા ંઆqયા

લેટ�	ટ િવ6 ફ4ફા ર���કzગમા ંએક 	થાન ખસીને 

ચાર ટ�	ટ સીર4ઝમા ંડબલ સદ4 ફટકારનાર ,થમ

 રા�ુલ 5િવડને પાછળ કર4 દ4ધા. 

ર��ડયો ડ�. 2011મા ં!નેુ	કોએ 13 ફ��આુર4એ િવ6

હતી. ,થમ વાર િવ6 ર��ડયો �દવસ સoાવાર

 સ)ચવ, અજય <યાગી સેબીના નવા અ1ય2

 પાસેથી પદભાર ?હણ કરશે. 

ટાટા પાવર� નટરાજન ચ5ંશેખરનને પોતાના 

8દુશ#ન પટનાયક� િવ6ના સૌથી �ચા ર�તના 

	થાZયો. આ મહ�લ 48 �ટ અને 8 �ચ લાબંો છે. 

બેrસમેન હાિશમ અમલા yતરરા.;4ય ��ક�ટમા ં 50 

બેrસમેન બ�યા. સ)ચન ત�-ુલકર 100 સદ4 સાથે ટોચ

English : ,- .�/���� к	#� $%
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N�ુ.ટ કરવામા ંઆવી. 

. આનો િવષય 'From 

. 

�ડર�Iટસ#મા ં*ણ )બન-

dુમારની િન!@ુIત કર4. 

આqયા. 

 130મા 	થાને પહ�ચી 

,થમ બેrસમેન બનીને 

િવ6 ર��ડયો �દવસ તર4ક� 

સoાવાર ર4તે વષ# 2012 મા ં

અ1ય2 િન!Iુત. તેઓ 1 

 ચેરમેન અને અિધક 

 મહ�લ�ુ ં િનમા#ણ કર4ને 

 

50 સદ4 Nણૂ# કરનાર 

ટોચ પર છે. 

12� �3��к
ш�. 
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• ભારતની ,થમ રા.;4ય મ�હલા

• દ)2ણ આ�]કાના @Iવzટન

બનાવનાર િવક�ટ ક4પર બેrસમેન

• હ�રયાણાએ પ�ંડત દ4નદયાલ

ચે@Aપયનિશપની ,થમ આGિૃoનો

• ક��5 સરકાર સાવ#જિનક 2ે*ની

2.0’ની શ�આત કરશે. 

• એએડ4 ઇ�ટરસેZટર િમસાઈલ

આq!ુ.ં DRDO (ર2ા સશંોધન

વા!મુડંળથી 50 �ક.મી. ઉપર

શક� છે. 

• ક��5 સરકાર ર2ા ખર4દની

(Defence Procurement Organisatio

• ભારતે પા�ક	તાનને નવ 

)ખતાબ �<યો. 

• YતૂNવૂ# િવદ�શમ*ંી ]sક-વોHટર

• ઇ�	ટ4ટ!ટુ ઓફ ચાટ#ડ# એકાઉ�ટ�ટસ

અ1ય2 અને નવીન એન 

• અ`ુ #ન માદાિથલ રામચ5ંન

ઈરાન ફ  બેડિમ�ટન _ુના#મે�ટનો

• ‘લા લા લે�ડ�’ 70મા )wટ4શ

Nરુ	કારોમા ંસવ#3ે.ઠ �ફHમ

માટ� સવ#3ે.ઠ સહાયક અ)ભનેતા

• �દવગંત ગાયક ડ�િવડ બોવીના

59મા ?ેમી એવોx્#સમા ંપાચં

• િ,યકંા ચોપડા િનમfત મરાઠ4

સવ#3ે.ઠ પટકથાનો Nરુ	કાર

• સદં4પ જજો�ડયા એસોસીએટ�ડ

નવા અ1ય2 તર4ક� િન!Iુત

• તહમીના Rં`ુઆ પા�ક	તાનનાં
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મ�હલા સસંદ, અમરાવતી, y�,દ�શમા ંશ�ુ 

@Iવzટન ડ4 કાક, વન ડ� ઇ�ટરનેશનલમા ં સૌથી

બેrસમેન બ�યા. 

દ4નદયાલ ઉપા1યાય ઓલ ઇ��ડયા નેશનલ

આGિૃoનો )ખતાબ �<યો. 

2ે*ની બ�કોના NનુઃKડૂ4કરણ માટ� એક qયાપક

િમસાઈલ ‘અિ6ન’�ુ ંઓ�ર	સા તટ�થી સફળતાNવૂ#ક

સશંોધન અને િવકાસ સગંઠન) Oારા િવકિસત 

ઉપર બા¢ વા!મુડંળમા ં @	થત લXયો પર 

ખર4દની લાબંી ,��યાને કારગર અને એક4dૃત કરવા

Defence Procurement Organisation) 	થાિપત કરશે. 

 િવક�ટથી હરાવીને બી� વખત T-20 5�.ટબાિધત

વોHટર 	ટ��મીયરને જમ#નીના નવા રા.;પિત M ૂટંવામાં

એકાઉ�ટ�ટસ ઓફ ઇ��ડયાએ નીલેશ િશવ� િવકAસેને

 ડ4 nZુતાને ઉપા1ય2 M ૂટં£ા.  

રામચ5ંન અને રામચ5ંન ¤લોકની !વુા ભારતીય 

_ુના#મે�ટનો N�ુુષ !ગુલ )ખતાબ �<યો. 

)wટ4શ એક�ડમી ઓફ �ફHમ અને ટ�)લિવઝન

�ફHમ Nરુ	કાર સહ4ત પાચં Nરુ	કાર �<યા અને 

અ)ભનેતા તર4ક� પસદંગી. 

બોવીના 25મા અને �િતમ 	_ુ�ડયો આHબમ 

પાચં Nરુ	કાર મ�યા. 

મરાઠ4 �ફHમ વે�ટ4લેટર� 15મા Nણેુ yતરરા.;4ય

Nરુ	કાર �<યો. 

એસોસીએટ�ડ ચેAબસ# ઓફ કોમસ# એ�ડ ઇ�ડ	;4 ઓફ

િન!Iુત. 

પા�ક	તાનના ં,થમ મ�હલા િવદ�શ સ)ચવ તર4ક� િન!Iુત
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 થઇ. 

 ઝડપથી 3000 રન 

નેશનલ 	ટાઈલ કબp4 

qયાપક યોજના ‘ઇ�5ધ�ષુ 

સફળતાNવૂ#ક પર42ણ કરવામા ં

 આ િમસાઈલ N|ૃવીના 

 ચો¥સ િનશાન તાક4 

કરવા માટ� એક ડ4પીઓ 

5�.ટબાિધત િવ6 કપનો 

M ૂટંવામા ંઆqયા. 

િવકAસેને પોતાના નવા 

 !ગુલ જોડ4એ 26મા 

ટ�)લિવઝન આ_્#સ (બાફટા) 

 દ�વ પટ�લની ‘લાયન’ 

‘�લેક	ટાર’ને ,િત�.ઠત 

yતરરા.;4ય �ફHમો<સવમા ં

ઓફ ઇ��ડયા (એસોચેમ)ના 

િન!Iુત.  
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• રોકાણ બ�કર અને ગોHડમેન

નાણા મ*ંી તર4ક� શપથ લીધા

• !વુા ભારતીય ર�સર �હાન

• લોકતક ,ાથિમક ¦લો�ટUગ

લોIતક સરોવર પર તરતા

• ઈસરોએ એક જ રોક�ટ-PSLV

િવ6 ર�કોડ# બનાqયો.  

� આમા ં૩ ભારતીય 

� આમા ંસૌથી વધાર�

� ઈસરો 36 વષ#માં

�યાર� અમે�રકાને 29

� પોલર સેટ�લાઈટ લો�ચ

� આ િમશન હ�ઠળ 

કાટhસેટ-2 િસ�રઝના

� 103 નેનો સેટ�લાઈટ�ું

કાટhસેટ-2�ુ ં વજન

1,387 �કલો છે. બે

વજન અ��ુમે 15-

• શાહ�ખ ખાનને ચોથા યશ

• ભારત અને �ોએિશયાએ આિથ}ક

• દોડવીર ઉસેન બોHટ� લોર�સ

યર’ એવોડ# �<યો જયાર� 

• ]ા�સના �ન િપયર� લા�ોઇIસ

િન!Iુત કરવામા ંઆqયા. 

• પા�ક	તાને ,વત#માન િવદ�શ

રાજ-ૂત િન!Iુત કયા#. 

• નોમ#ન ઇઝાક, ઇ�ટરનેશનલ

તર4ક� બઢતી મેળવનાર ,થમ

• Kુબંઈ અને નવી �દHહ4ની

ર���કzગમા ંિવ�ાથfઓ માટ� 
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ગોHડમેન સાIસના YતૂNવૂ# પદાિધકાર4 	ટ4વન મ�)ુચને

લીધા. 

�હાન દા�વાલાએ �!ઝુીલે�ડ ?ા ં,ી �તી. 

¦લો�ટUગ 	dુલ નામની ભારતની ,થમ તરતી ,ાથિમક

તરતા ગામ, ચAN ૂખા��પોકમા ંઉદઘાટન કરા!ુ.ં 

PSLV સી37ના મા1યમથી 104 ઉપ?હો�ુ ં

 અને અ�ય 101 yતરરા.;4ય હતા.  

વધાર� 96 ઉપ?હો અમે�રકાના  છે.  

વષ#મા ં જ એક સાથે 104 સેટ�લાઈટ લો�ચ કરવા

29, રિશયાને 37 સેટ�લાઈટ લો�ચ કરવામા ં

લો�ચ �qહકલ�ુ ંઆ 39Kુ ંિમશન હ� ુ.ં  

 � ,Kખુ ભારતીય સેટ�લાઈrસને લો�ચ

િસ�રઝના છે.  

સેટ�લાઈટ�ુ ં dુલ વજન લગભગ 664 �કલો છે. �યાર�

વજન 714 �કલો છે. એટલે ક� તમામ 104 સેટ�લાઈટ�ું

બે ભારતીય ઉપ?હ આઈએનએસ 1એ અને

-15 �કલો છે. 

યશ ચોપડા 	Kિૃત Nરુ	કારથી સ�માિનત કરવામાં

આિથ}ક સહયોગ માટ� સમ`ુતી કરાર પર હ	તા2ર

લોર�સ િવ6 Nરુ	કાર સમારોહમા ંચોથી વખત

 �Aના	ટ િસમોન બાઈHસે મ�હલા વગ#મા ંઆ

લા�ોઇIસ સ!ંIુત રા.;ના શાિંત અ)ભયાનોના અ�ડર

 

િવદ�શ સ)ચવ એઝાઝ અહમદ ચૌધર4ને અમે�રકામાં

ઇ�ટરનેશનલ બા	ક�ટ બોલ ફ�ડર�શન (ફ4બા) Oારા ટ�કિનકલ

,થમ ભારતીય બ�યા. 

�દHહ4ની ,થમ વાર -ુિનયાની 100 ક!એુસ સવ#3ે.ઠ

 સૌથી સારા શહ�રોમા ંપસદંગી. 
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મ�)ુચને અમે�રકાના નવા 

થિમક શાળા�ુ ંમણીNરુના 

 

 સફળ ,2ેપણ કર4ને 

કરવા 8ધુી પહ�ચી ગ!ુ ં

 57 વષ# લા�યા ંહતા.ં 

લો�ચ કરવામા ં આqયા તે 

�યાર� ભારતીય ઉપ?હ 

સેટ�લાઈટ�ુ ં dુલ વજન 

અને આઈએનએસ 1બી�ુ ં

કરવામા ંઆવશે. 

હ	તા2ર કયા#. 

વખત ‘	પો_્#સમેન ઓફ ધ 

આ સ�માન મેળq!ુ.ં 

અ�ડર સે��ટર4 જનરલ 

અમે�રકામા ં પોતાના નવા 

ટ�કિનકલ ડ�લીગેટ (ટ4ડ4) 

સવ#3ે.ઠ િવ�ાથf શહ�રોની 
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• ભારતીય મ�હલા ��ક�ટ ટ4મની

બી� મ�હલા ખેલાડ4 બની

Edward) છે. 

• અમે�રકન ર4સચ# સ	ંથા ‘ધ

આિથ}ક 	વત*ંતાના એક વાિષ}ક

• સરકાર� SBISBI તથા તેની

આપી. 

• િવદ�શ મ*ંાલયના ,વIતા

• ‘રો’ના YતૂNવૂ# ,Kખુ રા�જ�દર

ના િવશેષ કાયા#િધકાર4 (ઓએસડ4

• -ૂરસચંાર કંપની ભારતી એરટ�લે

• સ!ંIુત આરબ અમીરાત 

પર ,થમ વાર શહ�ર�ુ ંિનમા#ણ

• ,Sયાત �હ�દ4 િવOાન, સા�હ<યકાર

કા G2ૃ : પ§ પં̈ ડુ4 ક4 ધાર

• એચડ4એફસી બ�ક, �રલાય�સ

ગઈ. ટાટા ક�સHટ��સી સિવ}સીઝ

• લતા મગેંશકરને wા�ડ લોર�ટ

• �હU-ુ મેર�જ )બલ-2017, �

સેનેટ Oારા અપનાવવામા ં

• ઈસરોએ ભારતના સૌથી 

માક# III�ુ ંસફળતાNવૂ#ક પર42ણ

• દ�શમા ં અ<યાVિુનક 8િુવધાઓથી

સમ`ુતી કરવાની ઘોષણા 

• આગામી એક એિ,લથી 

©ોત પર કર એટલે ક� TCS 

• ભારતીય મ�હલા ટ4મે એિશયન

ભારતને હરાq!ુ.ં 

• ભારતીય તટર2ક ફોસ#ના

કરવામા ંઆq!ુ.ં 
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ટ4મની ક�Zટન િમતાલી રાજ વન ડ�મા ં 5,500 

બની. ટોચ પર ��લે�ડની ક�Zટન રહ�લ શેલhટ

ધ હ�ર4ટ�જ ફાઉ�ડ�શન’ની ઇ�ડ�Iસ ઓફ ઇકોનોિમક

વાિષ}ક 8ચૂકાકંમા ંભારત 143મા 	થાને રªુ.ં

તેની પાચં સહયોગી બ�કોના િવલયની યોજનાને

,વIતા િવકાસ 	વ�પ ક�નેડામા ંભારતના હાઈ કિમશનર

રા�જ�દર ખ�ા રા.;4ય 8રુ2ા પ�રષદ સ)ચવાલય

ઓએસડ4) િન!Iુત. 

એરટ�લે ઓગેર� વાયરલેસ�ુ ંઅિધ?હણ Nણૂ# ક!ુ{

 ‘માસ# 2117’ યોજના �તગ#ત આવનાર 100 

િનમા#ણ કરશે.  

સા�હ<યકાર અને નાટકકાર 8રુ��5 વમા#ની નવલકથા

ધાર સે’ માટ� qયાસ સ�માન 2016 માટ� પસદંગી

�રલાય�સ ઇ�ડ	;4ઝને પછાડ4 દ�શની બી� સૌથી 

સિવ}સીઝ ,થમ �મે. 

લોર�ટ Oારા ‘પૌરા)ણક Nરુ	કાર’થી સ�માિનત કરવામાં

� પા�ક	તાનમા ં �હU-ુ સKદુાયનો ,થમ ખાનગી

 આq!ુ.ં 

 મોટા 	વદ�શ િવકિસત �ાયો�િનક અપર સતેજ

પર42ણ ક!ુ{. 

8િુવધાઓથી !Iુત કાર િનમા#ણ માટ� ટાટા મોટસg

 કર4. 

 બે લાખ �િપયાથી વધાર� KHૂયના ંઘર�ણાની

TCS આપવાનો રહ�શે. વત#માન સીમા 5 લાખ

એિશયન ર�બી સેવ�સ ;ોફ4મા ંરજત ચ5ંક �<યો

ફોસ#ના જહાજ આઈસી�એસ આ!ષુ�ુ ં કો«kચ, 
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500 રન Nરુા કરનાર 

શેલhટ એડવડ# (Charlotte 

ઇકોનોિમક ]4ડમ અ�સુાર, 

. 

યોજનાને સૈ�ાિંતક મં̀ ુર4 

કિમશનર િન!Iુત. 

સ)ચવાલય (એનએસસીએસ) 

ક!ુ{. 

100 વષhમા ંમગંળ ?હ 

નવલકથા ‘કાટના શમી 

પસદંગી. 

 KHુયવાન કંપની બની 

કરવામા ંઆqયા.ં 

ખાનગી કાયદો છે, તેને 

સતેજ એ��ન GSLV 

મોટસg માઈ�ોસો¦ટ સાથે 

ઘર�ણાની ખર4દ4 પર 1%ના 

લાખ �િપયા છે. 

�<યો. સાઉથ કો�રયાએ 

, ક�રળમા ં જલાવતરણ 
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• બીએસએફ� પતજં)લ સાથે

BWWA પતજં)લ -ુકાનો 

• 8,ુીમ કોટ#મા ંપાચં નવા 

28 થઇ. 

• ભારત 2016મા ંઅમે�રકન

Rપાન ,થમ 	થાને. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• પા�ક	તાની ��ક�ટર શા�હદ 

• નાગાલે�ડના KSુયમ*ંી ટ4
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સાથે સમ`ુતી પર હ	તા2ર કયા#. � Kજુબ 

 ખોલવામા આવશે. 

 �યાયાધીશોની િન!@ુIત સાથે કોટ#મા ંકાય#રત

અમે�રકન સરકારની િસu�ુરટ4ઝમા ંરોકાણ કરનાર 12

 આ]4દ4એ yતરરા.;4ય ��ક�ટમાથંી સ�યાસ

ટ4 આર �)લયાગેં રા�યના KSુયમ*ંી પદ�થી 
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 બીએસએફ પ�રસરોમા ં

કાય#રત �યાયાધીશોની સSંયા 

12મો મોટો દ�શ બ�યો. 

સ�યાસ લેવાની ઘોષણા કર4. 

 રા�નાKુ ંઆZ!ુ.ં 
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• રામ કમલ Kખુર� Oારા 

ઓIટોબરમા ંિવમોચન કરવામાં

• રાજનૈિતક qયગં �ફHમ ‘�!ટુન

આટ# િસનેમાઝ’ Nરુ	કાર �<યો

• વ�ર.ઠ પ*કાર રાજ ચ�ગZપાને

M ૂટંવામા ંઆqયા. 

• Rપાનની સdુરા મોર4એ 

મ�હલા એકલનો )ખતાબ �<યો

• ‘રાઈટસ# )ગHડ ઓફ અમે�રકા

પટકથાનો જયાર� િવ�ાન

�<યો. 

• ભારત અને રવા�ડાએ ઉપરા.;પિત

ઉpયન 2ે*ો તથા િવઝા જ��રયાતો

• નાગાલે�ડમા ં સoાધાર4 નાગા

સવ#સમંિતથી પાટ¬ િવધાયક

• અમે�રકન રા.;પિત ડોનાHડ

નવા રા.;4ય 8રુ2ા સલાહકાર

• સીપર4ના એક અહ�વાલ 

કરનાર -ુિનયાનો સૌથી મોટો

• ટ4સીએસે વી રામા dૃ.ણનને

• �રલાય�સ �યોએ ઉબર સાથે

�રલાય�સ ઇ�ડ	;4ઝ Oારા 

• -ુિનયા�ુ ં,થમ ઇ�ટર ઓપર�બલ

કરવામા ંઆq!ુ.ં 

• �ડશ ટ4વીએ �ડ�જટલ પેમે�ટ

• 	વી<ઝલg�ડ સરકાર� સેબ	ટ4

• નાગ�રક ઉpયન મ*ંી અશોક

ઉદઘાટન કરશે. 

• મહ�રબાન અલીયેવને અજરબૈRનના

,થમ મ�હલા ઉપરા.;પિત
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 લે)ખત ‘હ�મા મા)લની : )બયો�ડ ધ 4મ 

કરવામા ંઆવશે. 

�!ટુન’એ 67મા બ)લ®ન �ફHમો<સવમા ં ‘ઇ�ટરનેશનલ

�<યો. 

ચ�ગZપાને ફર4 એક વાર એ�ડટસ# )ગHડ ઓફ

 આઈટ4ટ4એફ િવ6 _ુર ઇ��ડયા ઓપન ટ�બલ

�<યો. 

અમે�રકા એવોડ# ’ (ડ�H!�ુએ)મા ં �ફHમ ‘Kનૂલાઈટ

િવ�ાન આધા�રત �ફHમ ‘અરાઈવલ’એ સવ#3ે.ઠ 

ઉપરા.;પિત હાિમદ �સાર4ની રવા�ડા યા*ા

જ��રયાતો સબંધંી *ણ સમ`ૂતી કરાર કયા#. 

નાગા પીNHુસ ]�ટ (એનપીએફ)ના અ1ય2 

િવધાયક દળના નેતા M ૂટંાયા. તેઓ રા�યના નવા

ડોનાHડ ;Aપે લે¦ટન�ટ જનરલ હરબટ# ર�મ�ડ 

સલાહકાર િન!Iુત કયા#. 

 Kજુબ, ભારત પાછલા પાચં વષhમા ં મોટા

મોટો આયાતકાર ર¢ો. 

dૃ.ણનને KSુય નાણાક4ય અિધકાર4 (CFO) િન!Iુત

સાથે q!હુા<મક ભાગીદાર4ની ઘોષણા કર4. આ

 શ�ુ કરવામા ંઆવેલ િ,પેડ વોલેટ Oારા પેમે�ટ

ઓપર�બલ પેમે�ટ એIસેZટ�સ સોH!શુન ભારત

પેમે�ટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ બ�ક સાથે સમ`ૂતી

સેબ	ટ4યન હગને બ�ગ¯�ુુમા ંતેના મહાવા)ણ�ય -ૂત

અશોક ગણપિત રા`ુ ઉoર �દHહ4મા ં ભારતના

અજરબૈRનના ,થમ ઉપરા.;પિત િન!Iુત કરવામાં

ઉપરા.;પિત પણ છે. 
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 ગલ#’ નામના N	ુતક�ુ ં

ઇ�ટરનેશનલ ફ�ડર�શન ઓફ 

ઓફ ઇ��ડયાના અ1ય2 

ટ�બલ ટ�િનસ _ુના#મે�ટનો 

Kનૂલાઈટ’એ સવ#3ે.ઠ Kળૂ 

 	�4ન Zલેનો Nરુ	કાર 

યા*ા દરAયાન નવો�મેષ, 

 

 ~રુહો�લી )લયે�જ<8 ુ

નવા KSુયમ*ંી બનશે. 

 મેકમા	ટરને પોતાના 

મોટા હિથયારોની આયાત 

િન!Iુત કયા#. 

આ Oારા ઉબરના ?ાહક 

પેમે�ટ કર4 શકશે. 

ભારત uઆૂર કોડ લો�ચ 

સમ`ૂતી કર4. 

-ૂત િન!Iુત કયા#. 

ભારતના ,થમ હ�લીપોટ#� ુ ં

કરવામા ંઆqયા. તેઓ 
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• 4 કરોડથી વV ુ ફોલોઅર

કરવામા ંઆવેલ નેતાઓમાં

• ��િસડા �ડકને લડંનની મે;ોપો)લટન

	કોટલે�ડ યાડ#� ુ ંને�<ૃવ કરનાર

• yતરરા.;4ય મોનેટર4 ફંડ

અ�મુાન. 

• ચીન અને ]ા�સે પરમા� ુ

• ભારતી એરટ�લે ટ�લીનોર ઇ��ડયાના

ઘોષણા કર4. 

• સરકાર� !નુાન �Oપ2ીય વા!ુ

એરલાઈ�સને એક બીRનાં

• અથ#શાt માટ� સૌથી નાની

ગ!ુ.ં 

• ભારત સરકાર� ઇઝરાયેલ 

(એમઆર-એસએએમ) સ!ંIુત

આપી. 

• )wટનમા ં ભારતીય Kળૂના

ઉHલેખનીય યોગદાન માટ�

• ભારતે બા�ંલાદ�શના ંશહ�ર 

માટ� MoU પર હ	તા2ર 

• �હ�દ4ના ,Sયાત લેખક ડૉ

• ભારતીય નેિવના િવમાન 

કરવામા ંઆવશે. 

• ર�લ મ*ંી 8રુ�શ ,Yએુ એક

‘આમ આદમી’ માટ� ~ભુારંભ
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ફોલોઅર સાથે વડા,ધાન નર��5 મોદ4 ફ�સbકુ 

નેતાઓમા ંશીષ# પર. 

મે;ોપો)લટન પોલીસના કિમશનર િન!Iુત કરવામાં

કરનાર ,થમ મ�હલા બ�યા.ં 

ફંડ અ�સુાર ભારતનો G�ુ� દર 2016-17મા ં

 ઊR# અને િવ�ાન 2ે*ે ઘણી સમ`ૂતીઓ પર

ઇ��ડયાના qયવસાય�ુ ં7,૦૦૦ કરોડ �િપયામાં

વા! ુસેવા કરાર પર હ	તા2રને મં̀ ુર4 આપી

બીRના ં2ે*મા ંઉડાન કરવાની અ�મુિત મળશે. 

નાની વયમા ંનોબલ Nરુ	કાર મેળવનાર ક�નેથ 

 સાથે સપાટ4થી હવામા ંમાર કરનાર મ1યમ

સ!ંIુત ર4તે િવકસાવવા માટ� 17000 કરોડ �િપયાના

Kળૂના વ�ર.ઠ સાસંદ વીર��5 શમા# ભારત-)wટન

માટ� ,થમ ‘ડૉ. સ<ય પોલ મેમો�રયલ એવોડ# ’થી

 િસલહટના સતત િવકાસ માટ� નાણાક4ય સહાય

 કયા#.  

ડૉ. નામવર િસUહની સા�હ<ય એક�ડમીની ફ�લોિશપ

 વાહક જહાજ INS િવરાટ�ુ ં6 માચ#ના રોજ

એક નવી અને સNંણૂ# ર4તે અનાર)2ત ;�ન 

~ભુારંભ કયh. 
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 પર સૌથી વV ુ ફોલો 

કરવામા ં આqયા.ં તેઓ 

 ઘટ4ને 6.6% રહ�વા�ુ ં

પર હ	તા2ર કયા#. 

�િપયામા ંઅિધ?હણ કરવાની 

આપી. આથી બનેં દ�શોની 

 � એરો�ુ ં િનધન થઇ 

મ1યમ 3ેણીની િમસાઈલ 

�િપયાના સોદાને મં̀ ુર4 

)wટન સબંધંોમા ં તેમના 

થી સ�માિનત. 

સહાય ઉપલ�ધ કરાવવા 

ફ�લોિશપ માટ� પસદંગી. 

રોજ સેવામાથંી �ડકિમશન 

 �<યોદય એIસ,ેસનો 
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• સરકાર� મોબાઈલ ફોન અને

એ�ટ4 વાયરસ સો¦ટવેરની

• જોન જોન ડોમેન અને નાઓમી

�મશઃ સવ# 3ે.ઠ N�ુુષ અને

• ટાટા સKહૂની ઇ��ડયન 

�ડર�Iટસ#ના ચેરમેન M ૂટં£ા.

• નવKુ ં)wકસ સમેંલન ચીન

• ,Sયાત મલયાલમ લેખક

Nરુ	કાર આપવામા ંઆવશે

• રિવચ5ંન અિ6ને ડોમે�	ટક

પાછળ છોડ�ા. 

• 28 ફ��આુર4 : નેશનલ સાય�સ

માટ� 1986થી આ �દવસ 

મ�યો હતો.  

• હ�રયાણા સરકાર� તમામ ખાનગી

• િશHપા શે²ીની સરકારની 

તર4ક� પસદંગી કરવામા ંઆવી

• ભારતે N�ુુષો અને મ�હલાઓની

2017 �<યો. 

• ભારતે 2016મા ં46 અબજ
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અને પસ#નલ કોAZ!ટુર માટ� ‘Aકવાચ’ અને 

સો¦ટવેરની શ�ુઆત કર4. 

નાઓમી વાન એસને yતરરા.;4ય હોક4 મહાસઘેં

અને મ�હલા ખેલાડ4ના Nરુ	કારથી સ�માિનત કયા#

 હોટ�Hસ કંપની )લ.એ એન. ચ5ંશેખરનને

. 

ચીનના િશયામેન શહ�રમા ંઆયો�ત થશે. 

લેખક એમ પી વીર��5dુમારને ભારતીય �ાનપીઠનો

આવશે. 

ડોમે�	ટક ટ�	ટ 3ેણીમા ંભારત તરફથી સવા#િધક િવક�ટ

સાય�સ ડ�. આ �દવસે સર સીવી રામન Oારા 

 મનાવવામા ંઆવે છે. તેઓને 1930મા ં�ફઝીIસનો

ખાનગી શાળાઓમા ંસોલર િસ	ટમ 	થાિપત કરવી

 સાફ-સફાઈની પહ�લ ‘	વkછ ભારત િમશન

આવી. 

મ�હલાઓની 	પધા#મા ંફાઈનલમા ંઈરાનને હરાવીને

અબજ ડોલસ#ના ,<ય2 િવદ�શી રોકાણ (FDI)ને આકિષ}ત

Also Like :    /crackgpsc 
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 ‘સિંવUદ’ નામના મફત 

મહાસઘેં વષ# 2016ના 

કયા#. 

ચ5ંશેખરનને પોતાના બોડ# ઓફ 

�ાનપીઠનો 30મો Kિૂત}દ�વી 

િવક�ટ લઈને કિપલ દ�વને 

 રામન ,ભાવની શોધ 

�ફઝીIસનો નોબેલ Nરુ	કાર 

કરવી અિનવાય# કર4.  

િમશન’ની wા�ડ એAબેસેડર 

હરાવીને રોલબોલ િવ6 કપ 

આકિષ}ત ક!ુ#. 
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� ર�લવે બ�ટને સામા�ય 

� દ�શમા ં૫૦ લાખ કરતા ં

� નોટબધંી દરિમયાન ૧.

� ૩ લાખ 8ધુીની આવકવાળાને

� ૩-૫ લાખ આવક પર 

� ૫૦ લાખથી એક કરોડ 

� એક કરોડ �ૃિપયાથી વVનુી

� *ણ લાખથી વધાર� ક�શ

� ક�િપટલ ટ�Iસ મયા#દા *ણ

� એક સાથે �િપયા *ણ 

� ૫૦ કરોડ 8ધુી�ુ ંવાિષ}ક

જ કોપhર�ટ ટ�2 Mકૂવવો

� મેટને હાલ ખતમ ન�હ 

� એલ.એન.�. પરની ક	ટમ

� રાજક4ય પ2ો રોકડ�થી 

� એફ.આઈ.પી.બી.ને રદ

બનાવાશે. 

� વેપાર4ઓને ક�શલેસ ;ા�ઝેIશન

� બ�કો માચ# 8ધુી ૧૦ લાખ

� આધાર કાડ#થી પેમે�ટ કરવા

� દર વષg ૨૫૦૦ કરોડ �ૃિપયા

� ધાિમ}ક યા*ાઓ માટ� નવી

� વ�ર.ઠ નાગ�રકો માટ� ૮

� ર�લવેના િવકાસ માટ� ૧

� ૩૫૦૦ �ક.મી.ની નવી 

� મેડ4કલ પી�ના કોસ#માં

� ભારત નેટ યોજના માટ�

� નાબાડ# માટ� ૨૦૦૦૦ કરોડની

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

www.crackgpsc.com  - Current Affairs March 2017 |  

..5�6��� 78� 2017-18.. 

 બ�ટમા ંભેળવી દ�વા�ુ ંઐિતહાિસક પગ¯ુ.ં 

 વV ુઆવક દશા#વનાર લોકોની સSંયા મા*

.૦૯ કરોડ ખાતામા ં૨.૮૦ લાખ કરોડ જમા થયા

આવકવાળાને ઇ�કમટ�2 ન�હ. 

 પાચં ટકા ટ�Iસ.   

 �િપયાની વાિષ}ક આવક પર ૧૦ ટકા સરચા�

વVનુી આવક પર ૧૫ ટકા સરચા�. 

ક�શ લેવડ દ�વડ ઉપર ,િતબધં.  

*ણ વષ#થી ઘટાડ4ને બે વષ# કરવામા ંઆવી. 

 લાખથી વVનુા ;ા�ઝેIશન પર ,િતબધં. 

વાિષ}ક ટન# ઓવર ધરાવતી કંપનીઓએ ૩૦ ટકાને

Mકૂવવો પડશે. દ�શની ૯૦ ટકા કંપનીઓને સીધો ફાયદો

 કરવાનો અને ૧૫ વષ# 8ધુી Rર4 રાખવાનો

ક	ટમ ડ^ટુ4 ઘટાડ4ને ૨.૫ ટકા કરાઈ. 

 ૨૦૦૦ �િપયાથી વV�ુુ ંફંડ ન�હ લઇ શક�. 

રદ કરવામા ં આવશે અને એફ.ડ4.આઈ. પો)લસી

;ા�ઝેIશન તરફ વાળવા માટ� ,ો<સાહક યોજનાઓ

લાખ પીઓએસની ફાળવણી કરશે. 

કરવા માટ� નવા ં૨૦ લાખ મશીનો Kકુાશે. 

�ૃિપયા 8ધુી �ડ�જટલ પેમે�ટ�ુ ંલXય. 

નવી ;�નો. 

૮ ટકાના ગેર��ટ�ડ qયાજ સાથે એલ.આઈ.સી. 

૧.૩૨ લાખ કરોડની ફાળવણી. 

 ર�લવે લાઈનો નાખંવામા ંઆવશે. 

કોસ#મા ં૫૦૦૦ બેઠકોનો વધારો. 

માટ� ૧૦૦૦૦ કરોડની જોગવાઈ. 

કરોડની જોગવાઈ. 
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મા* ૧.૭૨ લાખ. 

થયા. 

સરચા�. 

.  

ટકાને બદલે હવે ૨૫ ટકા 

ફાયદો. 

રાખવાનો િનણ#ય.  

પો)લસી વV ુ અ�dુળૂ 

યોજનાઓ. 

. ¹ારા નવી યોજના. 
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� પાક વીમા માટ� ૯૦૦૦

� બ�કોના �રક�િપટલાઇઝ માટ�

� નેશનલ હાઈવે માટ� ૬૪૯૦૦

� ,ધાનમ*ંી આવાસ યોજના

� દ�શના દર�ક ગામડા�ુ ં૧

� ૨૦૧૭-૧૮ મા ં૪.૧ ટકાનો

� આગામી પાચં વષ#મા ં(

� ૨૦૧૯ 8ધુીમા ં૫૦૦૦૦

� ૨૦૧૯ 8ધુીમા ં૧ કરોડ

� મનર�ગા માટ� ર�કોડ# ૪૮૦૦૦

તળાવો બનાવવામા ંઆવસે

� રા.;4ય પર42ા એજ�સી

� ૬૦૦ �જHલામા ંપીએમ 

� ૨૦૨૨ 8ધુીમા ં૫ લાખ

� ૨૦૨૫ 8ધુી ટ4બીની )બમાર4ને

� આવાસ યોજના હ�ઠળ ૨૦૦૦૦

� દ)લત વગ# માટ� ૫૨૩૯૩

� ર�લવે માટ� ૧ લાખ �િપયાથી

ર2ામા ં8ધુારો થશે. 

� ૨૦૧૯ 8ધુીમા ંબધી ;�નોમાં

� BHIM એપ Oારા વેપાર4ઓ

� �ડ�જટલ ��ડયા માટ� JAM 

� ૧.૫૦ ગામોમા ંwોડબ�ડ

� શેરબRરમા ંઆઈઆરસીટ4સી

� ર�લવેની ઈ �ટ�કટ પર 

� 	વkછ ર�લ માટ� Iલીન 

� મ�હલા શ@Iત ક��5 બનશે

� ગભ#વતી મ�હલાઓને ૬૦૦૦

� ૩૫૦ ઓનલાઈન કોસ#ની

� 	ક4લ ઇ��ડયા માટ� ૧૦૦૦
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૯૦૦૦ કરોડની ફાળવણી. 

માટ� ૧૦૦૦૦ કરોડની ફાળવણી. 

૬૪૯૦૦ કરોડની ફાળવણી. 

યોજના �તગ#ત ૨૦૧૯ 8ધુીમા ંએક કરોડ નવાં

૧લી મે ૨૦૧૯ 8ધુીમા ં૧૦૦ ટકા વીજળ4કરણ

ટકાનો dૃિષ િવકાસ દર હાસંલ કરવા�ુ ંલXય. 

(૨૦૨૨ 8ધુીમા)ં ખેxતૂોની આવક બમણી કરવા�ું

૫૦૦૦૦ પચંાયતો ગર4બી KIુત થશે. 

કરોડ લોકોને પાકા ઘર. 

૪૮૦૦૦ કરોડ �િપયાની ફાળવણી. તેના �તગ#ત

આવસે. 

એજ�સી બનાવવામા ંઆવશે. સીબીએસઇ ,વેશ પર42ા

 કૌશલ ક��5.  

લાખ !વુાઓને રોજગાર તાલીમ. 

)બમાર4ને ખતમ કરાશે. 

૨૦૦૦૦ કરોડની લોન આપવામા ંઆવશે. 

૫૨૩૯૩ કરોડ. 

�િપયાથી ર�લ ર2ા કોષ બનાવવામા ંઆવશે

;�નોમા ંબાયો ટોયલેટ બનશે. 

વેપાર4ઓ માટ� ક�શબેકની 8િુવધા. 

JAM યોજના.  

wોડબ�ડ 8િુવધા આપવામા ંઆવશે. 

આઈઆરસીટ4સી કંપની તર4ક� )લ	ટ�ડ થશે. 

 સિવ}સ ચા� ન�હ. 

 માય કોચ યોજના શ�ૃ થશે. 

બનશે.  

૬૦૦૦ �ૃિપયા અપાશે. 

કોસ#ની શ�ૃઆત થશે. 

૧૦૦૦ કૌશHય વધ#ન ક��5ો. 
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નવા ંમકાનો�ુ ંિનમા#ણ. 

વીજળ4કરણ. 

 

કરવા�ુ ંલXય. 

�તગ#ત ગામોમા ં૧૦ લાખ 

પર42ા ન�હ લે. 

આવશે �નાથી યા*ીઓની 
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� ૨૦૨૨ 8ધુી 	ક4લ ઇ��ડયા

� ,ધાનમ*ંી ?ામીણ સડક

� ગર4બ ?ામીણ પ�રવારને

� િશ2ણ 2ે*મા ં૧,૩૦,૦૦૦

� nજુરાત અને ઝારખડંમાં

� સાબરમતી આ3મના ૧૦૦
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ઇ��ડયા હ�ઠળ પાચં લાખ લોકોને ;�િનUગ અપાશે.

સડક યોજનામા ં૨૭૦૦૦ કરોડ ખચ# કરાશે. 

પ�રવારને ઓછામા ંઓછા ૧૦૦ �દવસની રોજગાર4 

૦૦૦ કરોડની ફાળવણી. 

ઝારખડંમા ંએAસ 	થાિપત કરવાની Rહ�રાત . 

૧૦૦ વષ#ની ઉજવણી કરવાનો િનણ#ય. 
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 અપાશે. 
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� નીિતન પટ�લે ર`ૂ વત#માન

ને�<ૃવ હ�ઠળની સરકાર�ું

� બ�ટ�ુ ંકદ 1,72,179 

ર`ૂ ક!ુ{. �મા ં 1,31,521.23

મહ�8લૂી ખચ#નો સમાવેશ

� 	માટ# િસટ4 યોજના �તગ#ત

� અમદાવાદ મે;ો માટ� 60

� 8રુતમા ંડાયમડં 4મ સીટ4

� 8 મહાનગર પા)લકા અને

� ,ધાનમ*ંી આવાસ યોજના

આવાસો�ુ ંબાધંકામ કરાશે

� ,ધાનમ*ંી dૃિષ િસUચાઈ

� સખીમડંળની રચના માટ�

� સતત ચોથી વાર સમરસ

બનનાર4 ?ામ પચંાયત

જોગવાઈ. 

� રમત ગમત !વુા સા	ંdૃિતક

� કલા મહાdંુભ માટ� !વુાનો

ફાળવણી. 

� 	વ)ણ®મ nજુરાત 	પોટ#સ

બાધંકામ કરાશે. 

� અખાડા 2ે*ે �જવન સમિપ}ત

અપાશે અને સાધનો�ુ ં

� ?ા�ટ�ડ લાઈwેર4ની Rળવણી

� કાયદો અને qયવ	થા માટ�

� ;ા�ફકના સરળ સચંાલન

� 6 યા*ાધામની સાથે તમામ

� ઈ nજુકોપ ,ો�Iટ હ�ઠળ
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..*�+	�� 78� 2017-18.. 

વત#માન nજુરાત સરકાર�ુ ં છેH¯ુ ંઅને KSુયમ*ંી

સરકાર�ુ ં,થમ બ�ટ.  

 કરોડ છે. નીિતન પટ�લ Oારા 239.16 કરોડની

1,31,521.23 કરોડની મહ�8લૂી આવક અને 1,25,455.63

સમાવેશ થાય છે.  

�તગ#ત અમદાવાદ 8રુત અને બરોડામા ંસીસીટ4વી

60 કરોડ. 8રુત મે;ો માટ� 10 કરોડની ફાળવણી

સીટ4 સહાય માટ� 30 કરોડની ફાળવણી. 

અને 132 નગરપા)લકાના અ�દુાનની રકમમાં

યોજના અને KSુયમ*ંી આવાસ યોજના હ�ઠળ

કરાશે. 

િસUચાઈ યોજના માટ� 100 કરોડની જોગવાઈ. 

માટ� 66 કરોડની જોગવાઈ. 

સમરસ પચંાયત બનનાર4 ?ામ પચંાયત 

પચંાયત માટ� િવશેષ અ�દુાન અપાશે, આ હ�� ુ

સા	ંdૃિતક ,Gિૃત માટ� 600 કરોડની જોગવાઈ. 

!વુાનો અને બાળકોની કલાને ,ો<હાસન 

	પોટ#સ !િુનવિસ}ટ4 ખાતે 400 િનવાસી ખેલાડ4

સમિપ}ત કરાતા મહા�ભુાવોને �યોિતધર �bભુાઈ

 િવતરણ કરાશે. 

Rળવણી માટ� સરકાર4 સહાયમા ં50 ટકાનો વધારો

માટ� 5000 કરોડની જોગવાઈ. 

સચંાલન માટ� વV ુ1000 ;ા�ફક પોલીસ મેનની ભરતી

તમામ �જHલા મથકોએ સીસીટ4વી લગાવાશે. 

હ�ઠળ 30 નવા ં	માટ# પોલીસ 	ટ�શન. 

������� к	�     {k[o 

2017 

19 

KSુયમ*ંી િવજય �પાણીના 

કરોડની Nરુાતંવા¼ં બ�ટ 

1,25,455.63 કરોડના 

સીસીટ4વી ક�મેરા. 

ફાળવણી. 

રકમમા ં10 ટકાનો વધારો. 

હ�ઠળ 45000 ની �કUમતના 

 અને મ�હલા સમરસ 

હ�� ુ માટ� 72 કરોડની 

 આપવા 10 કરોડની 

ખેલાડ4 માટ� છા*ાલય�ુ ં

�bભુાઈ Nરુાણી એવોડ# 

વધારો કરાયો. 

ભરતી કરાશે. 
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� tી િવ�ુ�ના nનુાની તપાસ

� �ડ�જટલ ,ોપટ¬ કાડ#, ?ાિમણ

� dૃિષ અને સહકાર િવભાગ�ુ

� ઓગgિનક dૃિષ !િુનવિસ}ટ4

� 60 એપીએમસીમા ંઓનલાઈન

� રાજકોટ, માડંવી, પચંમહાલમાં

� અ�.ુRિત-અ�.ુજનRિતના

યોજના.  

� ,વાસન િનિતને ,ોહ<સાહન

� માછ4મારોને ક�રોસીન N�ુ

� 3વણ તીથ# દશ#ન યોજના

� 8 નવા ં બદંર 	થાપવાની

8*ુાપાડા, ઓખા અને 

� સરદાર dૃિષ �યોિત 

ફાળવણી.  

� સોલાર હોમ લાઈ�ટUગ 	ક4મ

� મહ�સાણામા ંમોઢ�રા ગામની

� ખેxતૂોને વીજ Nરુવઠો 

હRર પ�રવારોને મફત

� શહ�ર4 િવકાસ અને nહૃ 

� !વુા 	વાવલબંન યોજના

� િશ2ણ િવભાગ માટ� 25000 

� રા�યમા ં37 નવા Nલુ�ું

� 3િમકોને nણુવoા!Iુત 

� 	ટાટ#અપ નીિત અ�વયે

� 3િમકોને ઘ�વતંર4 એA�!લુ�સ

� 	વkછતા િમશન, 	વkછ

� બાધંકામ 3િમકોના આહાર

� nજુરાત રા�ય માગ# પ�રવહન

� મોબાઈલ 	વkછતા 	Iવોડની
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તપાસ માટ� 26 	પે¤યલ !િુનટ રચાશે.  

?ાિમણ ,ોપટ¬ કાડ# આપવાની પ�િત અમલમાં

િવભાગ� ુનામ બદલી dૃિષ સહકાર અને ખેxતૂ કHયાણ

!િુનવિસ}ટ4 	થપાશે. 

ઓનલાઈન હરા� માટ� e-nam સવલત.  

પચંમહાલમા ંપ~ ુમાટ� ]ોઝન િસમેન 	ટ�શન બનાવાશે

જનRિતના લાભાથf માટ� ડો. બાબાસાહ�બ yબેડકર

,ોહ<સાહન આપવા 35 કરોડ. 

N�ુ પાડવા 33.50 કરોડની જોગવાઈ.  

યોજના માટ� 4 કરોડની જોગવાઈ.  

	થાપવાની જોગવાઈ. માગંરોળ, નવા બદંર, 

 ભ5�6ર ખાતે નવા ંબદંર 	થપાશે.  

 યોજના �તગ#ત લાઈન અને કંડIટર બદલવા

	ક4મ હ�ઠળ 181 કરોડની ફાળવણી.  

ગામની ન�ક સૌર ઉR#થી વીજ જ��રયાત Nરુ4

 પાડવા માટ� 248 કરોડની જોગવાઈ, ઓછ4

મફત ઘર�¯ ુિવજ જોડાણ આપવાનો લXયાકં.  

 િનમા#ણ માટ� 11, 500 કરોડની જોગવાઈ. 

યોજના માટ� 1100 કરોડ. 

25000 કરોડની જોગવાઈ.  

Nલુ�ુ ંબાધંકામ હાથ ધરાશે. 

 આહાર માટ� 3િમક અ�Nણૂા# યોજના.  

અ�વયે ,ો<સાહન માટ� 17 કરોડની જોગવાઈ.  

એA�!લુ�સ સેવા આપવામા ંઆવશે.  

	વkછ ભારત માટ� 255 કરોડની જોગવાઈ.  

આહાર માટ� 10 શહ�રોમા ંઅ�Nણૂા# યોજના.  

પ�રવહન િનગમ ½ારા 1600 નવી બસો શ� કરાશે

	Iવોડની રચના માટ� 10 કરોડની જોગવાઈ.  
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અમલમા ંલવાશે.  

કHયાણ િવભાગ કરા!ુ.ં  

બનાવાશે.  

yબેડકર ઉ�ોગ ઉદય 

, વેરાવળ, પોરબદંર, 

બદલવા 100 કરોડની 

Nરુ4 પડાશે.  

ઓછ4 આવક ધરાવતા 32 

 

કરાશે.  
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� ��ુયમ�ંી 	વાવલબંી યોજના

� 60,60,000 �ાઈમર� શાળાના

� �જુરાત માગ� સલામતી

� � ૃદંાવન �ામ માટ! ".10

� CHC માટ! 221 કરોડની

� િસમાતં અને સામા(ય ખે*તૂોની

� ,બા-, .ારકા અને સોમનાથમાં

� અમદાવાદ વડોદરા રાજકોટ

� 3500 0કલોમીટર લબંાઈના

� �જુરાતમાથંી િસવીલ સિવ1સ

� ધોરણ 12 બાદ મે0ડકલના
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યોજના માટ! ".25 હ5ર કરોડની જોગવાઈ. 

શાળાના િવ6ાથ7ને મફત 9	ુતક અને પહ!રવેશ

સલામતી સોસાયટ�ની રચના કરાશે.  

10 કરોડની જોગવાઈ.  

કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી.  

ખે*તૂોની સબસીડ� વધાર� 50 ટકાના બદલે 

સોમનાથમા ંહ!=લકો>ટર સેવા શ" કરવાની દરખા	ત

રાજકોટ માગ�ને િસ?સ લેનમા ંફ!રવાશે.  

લબંાઈના ર	તા@ુ ંબાધંકામ શ" કરાશે.  

સિવ1સ પાસ કરનાર તમામને 	ટાઈપે(ડ આપાશે

મે0ડકલના અAયાસ માટ! િવ6ાિથ1નીઓની 100% ફ�

YouTube ���� ‘Crack GPSC’ �	 
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.  

પહ!રવેશ અપાશે.  

 70 ટકા કરાઈ.  

દરખા	ત.  

આપાશે.  

ફ� સરકાર ભરશે. 

  ���!, 

 ����	� к	�. 
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