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 ઇંડોનેશશયાના સુલાર્ેશીમ માઉન્ટ સોપુટન જ્ર્ાળામુખી સશિય બન્યો.

 જોશના ચીનપ્પાએ શર્શ્વ મશિલા સ્વોશ ટાઇટલ જીતયું.

 શિશલપાઈન્સની કેટરીયોના ગે્ર શમસ યુશનર્સા 2018 બની.

 િોકી શર્શ્વ કપ 2018માં નેર્રલેંડને િરાર્ી બેશલ્જયમ ચેશપપયન બન્યું.

 રાનીલ શર્િમશસંઘે શ્રીલંકાના ર્ડાપ્રર્ાન બન્યા.

 ભૂપેશ બાઘેલ છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી બન્યા.

 ર્ડોદરા ખાતે ભારતની સૌપ્રથમ રલે્ર્ે યુશનર્શસાટી શરૂ કરાઇ.

 ભારતના પૂર્ીય તટ પર ‘િેથાઈ’ર્ાર્ાઝોડંુ ત્રાટક્ય.ુ

 શમઝો નેશનલ ફ્રન્ટ પાટીના પૂ ઝોરાંથાંગા શમઝોરમના મુખ્યમંત્રી બન્યા.

 રશશયામાં શર્શ્વનો સૌપ્રથમ તરતો ન્યુશલલયર પાર્ર પ્લાન્ટ અકાડેમીક લોમોનોસોર્

શરૂ કરાયો.

 અંગે્રજી લેખક અશમતાર્ ઘોષને 2018 જ્ઞાનપીઠ એર્ોડા એનાયત કરાશે.

 BP શસંઘને FTII (Film and Television Institute of India) ના અધ્યક્ષ

બનાર્ાયા.

 શશિકાંત દાસ RBIના 25માં ગર્નાર બન્યા.

 ભારત અને ચીન ર્ચ્ચે ‘hand in hand’ લશ્કરી કર્ાયત શરૂ થઈ.

 શડસેપબર 10ના રોજઆંતરરાષ્ટ્ર ીય માનર્ અશર્કાર શદર્સ મનાર્ર્ામાં આવ્યો.

 13મી જી20 બેઠકઆજજંટીનાના બુએનો એશરસ ખાતે યોજાઇ.

 ભારત અને USA િર્ાઈ દળ દ્વારા EX COPE 18 લશ્કરી કર્ાયત યોજાઇ.

 ગ્લોબલ ન્યૂશટરશન શરપોટા 2018 અંતગાત ભારતમાં સૌથી ર્ર્ુ 4.6 કરોડ અશર્કશસત

બાળકો છે.

 શર્શ્વના સૌથી ર્ર્ુ શર્કસતા 10 શિેરોમાં ગજુરાતના સુરત અને રાજકોટનો

સમાર્ેશ.
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 શિિા િટૂબોલ ર ેંશકંગ 2018માં બેશલ્જયમ પ્રથમ સ્થાન પર રહ્ુ.ં

 22 શડસેપબરના રોજ ગશિતશાસ્ત્રી શ્રી રામાનજુનના માનમાં ‘રાષ્ટ્ર ીય ગશિત

શદર્સ’ મનાર્ાયો.

 WV રમનને ભારતીય મશિલા શિકેટ ટીમના કોચ બનાર્ાયા.

 િષાર્ર્ાન શ ંગલાને ભારતના USA માટેના રાજદૂત તરીકે શનમાયા.

 2022 સરુ્ીમાં ભારતને 4 શટર શલયન ડોલરનું અથાતંત્ર બનાર્ર્ા માટે નીશત આયોગ

દ્વારા ‘સ્ટરે ટેજી િોર ન્યુ ઈશન્ડયા @75’ અશભયાન શરૂ કરાયુ.ં

 શમલીટરી સંચાર માટેનો ઉપગ્રિ GSAT 7A ISRO દ્વારા છોડાયો.

 18 શડસેપબરને લઘુમતી િક શદર્સ તરીકે મનાર્ાયો.

 જાજર,િશરયાિા ખાતે ભારતની સૌથી મોટી કેન્સર િોશસ્પટલ ‘નેશનલ કેન્સર

ઇન્સ્ટીટ્યુટ’ શરૂ થઈ.

 ર્લ્ડા ઇકોનોશમક િોરમ દ્વારા પ્રશસદ્ધ કરર્ામાં આર્તી જેંડર ગપે ઇંડેક્સ 2018માં

ભારતનો 108મો િમઆવ્યો. નૉર્જ પ્રથમ સ્થાન પર છે.

 સતત 941 શદર્સ કયારત રિીને કાઇગાં અિુમથકે શર્શ્વ રકેોડા સજ્યો.

 ગાંર્ીનગરમાં કાઝાખ્સ્તાનના ર્ાશિજ્ય દૂતર્ાસની સ્થાપના કરાઇ.

 પ્રર્ાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજનાના અમલીકરિમાં સમગ્ર ભારતમાં ગજુરાત પ્રથમ

સ્થાને છે.

 ચીનના સાન્યા ખાતે યોજાયલે શમસ ર્લ્ડા 2018 પ્રશતયોશગતામાં મેશક્સકોની ર્શનસા

પોન્સ ડી શલયોને શમસ ર્લ્ડાનો તાજ જીતયો.

 લક્ઝમબગા પશલલક ટર ાન્સપોટા મિત કરનાર સૌપ્રથમ દેશ બન્યો.

 ટેબલ ટેશનસ ખેલાડી માશનકા બત્રા ITTF એર્ોડા જીતનાર સૌપ્રથમ ભારતીય

મશિલા બની.

 કેરળ એક સાથે ચારઆંતરરાષ્ટ્ર ીય એરપોટા ર્રાર્તું ભારતનું સૌપ્રથમ રાજ્યબન્યું.
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