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 સુપ્રીમ કોટે 377 અનચુ્છેદને અર્ા નાબૂદ કરતાં સજાતીય સબંરં્ોને લીલી ઝંડી

મળી.

 તેલંગાણા કેબબનેટે બર્ર્ાન મંડળ બરખાસ્ત કરર્ાનો ઠરાર્ પસાર કયો.

 આરીફઆલર્ીએ પાબકસ્તાનની રાષ્ટ્રપતી ચૂંટણી જીતી.

 મુખ્ય ન્યાયાર્ીશ બદપક બમશ્રાએ રંજન ગોગોઇનું નામ પોતાના ઉતરાબર્કારી

તરીકે મૂક્ું.

 ઈંગ્લેન્ડનાઓપનર એબલસ્ટર કુકે આંતરરાષ્ટ્ર ીય બિકેટમાંથી બનર્ૃબત જાહેર કરી.

 દાહોદ બજલ્લાના ઢઢેલા ખાતેથી સેર્ા સેતુ કાયાિમના ચોથા તબક્કાનો આરંભ

કરાયો.

 સમગ્ર દેશમાં સપ્ટેમ્બર માસને ‘રાષ્ટ્ર ીય પોષણ માસ’ તરીકે મનાર્ર્ામાં આર્શે.

 બાગાયતી પાકના ખેડૂતોને લાભ થાય તેના માટે ‘આઈખેડૂત’ પોટાલ શરૂ કરાયુ.ં

 કેબબનેટ દ્વારા 111 યબુટબલટી હેબલકોપ્ટર અને 24 મલ્ટી રોલ હેબલકોપ્ટર

ખરીદર્ાની મજૂંરી આપર્ામાં આર્ી.

 યુરોપીયન સ્પેસ એજન્સી દ્વારા બર્શ્વનો સૌપ્રથમ પર્ન માપતો ઉપગ્રહ એઓલસ

લોન્ચ કરાયો.

 બર્શ્વ બેન્ક દ્વારા ‘બોન્ડી’ નામક બડબજટલ બોન્ડ લોન્ચ કરાયો.

 હૈદરાબાદમાં ભારતની સૌપ્રથમ ‘નેશનલ ર્ાઇલ્ડલાઈફ જીનેટીક બરસોસા બેન્ક’નું

ઉદ્ઘાટન કરાયુ.ં

 યમનુા નદી પર લખર્ાડ બહુહેતુક યોજના શરૂ કરર્ા માટે છ રાજ્યના

મુખ્યમંત્રીએ હસ્તાક્ષર કયાા.

 શ્રી જી સબતશ રડે્ડી DRDOના નર્ા અધ્યક્ષ બન્યા.

 જમ્મુ અને બત્રપુરામાં સ્પેસ બરસચા સેન્ટર સ્થપાશે.

 કંચંનજંગા બાયોબસ્ફયર બરસર્ાનો યુનેસ્કોની ર્ૈબશ્વક યાદીમાં સમાર્ેશ કરાયો.
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 તાજતેરનાં આકંડા પ્રમાણે ભારત બર્શ્વનું સૌથી ઝડપી બર્કાસ પામતું અથાતંત્ર

બન્યું.

 સુબપ્રમ કોટાના 46માં મુખ્ય ન્યાયાર્ીશ તરીકે રંજન ગોગોઈની બનમણૂક થઈ.

 ચીનની પ્રખ્યાત ઇ-કોમસા કંપની અલીબાબાના સ્થાપક જકે મા એ કંપનીના

ચેરમેન પદેથી બનર્ૃબિ જાહેર કરી.

 ભારતનું સૌપ્રથમ સંશોર્ક પરમાણુ રીએકટર ‘અપ્સરા’ કે જે 2009માં સંપણૂા રીતે

બંર્ કરલે, તેનું નર્ીન ર્ઝાન ‘Apsara-U’ (અપ્સરા અપગ્રેડેડ) ભાભા એટોબમક

બરસચા સેન્ટર, ટર ોમ્બે ખાતે શરૂ કરર્ામાં આવયું.

 ઈલેકસન કબમશન રાજ્યસભા અને બર્ર્ાન પબરષદની ચુટંણીમાં NOTA (None

of the above) હટાર્ર્ામાં આવયુ.ં આ સાથે NOTA માત્ર લોકસભા અને

બર્ર્ાનસભાની ચુંટણીમાં જ ઉપયોગ કરી શકાશે.

 ભારત અને મોગંોબલયાની સયંુક્ત લશ્કરી કર્ાયત નોમાડીક એબલફંટની 13મી

આર્ૃબિની મોગંોબલયાની રાજર્ાની ઉલાનબટોરમાં શરૂઆત થઈ.

 પ્રર્ાન મંત્રી દ્વારા “સ્ર્ચ્છતા હી સેર્ા” કાયાિમની શરૂઆત.

 14મી સપ્ટેમબર – રાષ્ટ્ર ીય બહન્દી બદર્સની ઉજર્ણી.

 ‘ગ્લોબલ કલાઇમેટ એક્શન સબમટ – 2018’નું USAના સાન ફ્રાબન્સસ્કોમાં

આયોજન.

 11મી સપ્ટેમ્બર, 1893માં સ્ર્ામીબર્ર્ેકાનંદે બશકાગોમાં બર્શ્વ ર્મા પબરષદમાં

આપેલ ઐબતહાબસક ર્કતવયને 125 ર્ષા પૂણા થયા.

 US ઓપન-2018 માં મેન્સ બસંગલ્સમાં નોર્ાક જોકોર્ીચ (સબબાયા) બર્જતેા.

 US ઓપન-2018 માં ર્ુમન્સ બસંગલ્સમાં નાઓમીઓસાકા (જાપાન) બર્જતેા.

 મીરાબાઈ છાનુ અને બર્રાટ કોહલીને 2018 રાજીર્ ગાંર્ી ખેલ રત્નથી

સમ્માબનત કરર્ામાં આર્શે.
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 સરકાર ે બેન્ક ઓફ બરોડા, દેના બેંક અને વર્જયા બેન્કનું મજાર કરર્ા માટે સચૂન

કયુું.

 ભારત અને USAની સંયુક્ત લશ્કરી કર્ાયત ‘યુદ્ધ અભ્યાસ’ ઉતરખંડમાં શરૂ કરાઇ.

 PSLV C42 ર્ડે ઇસરોએ UKના બે ઉપગ્રહ છોડ્યા.

 16 સપ્ટેમ્બરને વર્શ્વઓઝન વદર્સ તરીકે મનાર્ર્ામાં આવ્યો.

 તારીખ 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરવમયાન ગજુરાતમાં તરણેતરના મેળાનું આયોજન

થયું.

 જામનગરની વફનાલી ગલૈયા વમસ ર્લ્ડા કેન્યા બની.

 15-16 સપ્ટેમ્બરના રોજ વફવલપાઈન્સમાં માંગખૂટ નામનું ર્ાર્ાઝોડંુ ત્રાટકતા 62

લોકોના મોત થયા.

 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ NASA દ્વારા Delta II ર્ેવહકલમાંથી ICESat – 2 ઉપગ્રહ

લોન્ચ કરાયો.

 ભારતનું સૌપ્રથમ સોલાર વડવસ્ટિ ક્ટ દીર્ બન્યુ.ં

 જમીનથી જમીન સાર્ી શકે તરે્ા વમસાઇલ ‘પ્રહાર’નું સફળ પરીક્ષણ કરાયુ.ં (ક્ષમતા

– 200વકમી)

 કૃવિ ક્ષેત્રે સૌથી ર્ર્ુ ર્ીજ પુરર્ઠો પૂરં પાડતું રાજ્ય ગજુરાત બન્યું.

 ભારત અને રવશયાની સંયુક્ત એરફોસા અભ્યાસ ‘અર્ીયઇન્ર 18’શરૂ થઈ.

 ગાયને રાષ્ટ્િ ીય પશુ બનાર્ર્ાના ઠરાર્નો સૌપ્રથમ સ્ર્ીકાર ઉત્તરાખંડ દ્વારા કરર્ામાં

આવ્યો.

 જમાની દ્વારા વર્શ્વની સૌપ્રથમ હાઈડિ ોજન પાર્ર ટિેન વર્કસાર્ર્ામાં આર્ી.

 મહારાષ્ટ્િ સરકાર દ્વારા એક સાઇબર યુવનર્વસાટીની સ્થાપના કરર્ામાં આર્શે.

 ‘EyeROV TUNA’ ભારત દ્વારા વર્કસાર્ેલ સૌપ્રથમ અંડરર્ોટર રોબોવટક ડિ ોન

બન્યું.
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 પેટિ ોવલયમ મંત્રાલય દ્વારા બાયોગેસને ઈંર્ણ તારીખે ઉપયોગમાં લેર્ા માટે ‘સતત’

અવભયાન શરૂ કરર્ામાં આર્શે.

 ગજુરાતનાં અમદાર્ાદ અને મધ્યપ્રદેશના મંડુને બેસ્ટ હેવરટેજ વસટી એર્ોડા મળ્યો.

 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ સજીકલ સ્ટિ ાઈકની બીજી ર્િાગાંઠ પર PM શ્રીમોદી દ્વારા

જોર્પુરમાં ‘પરાક્રમ પર્ા’ની શરૂઆત કરાઇ.

 કેન્ર સરકાર ે જવસ્ટસ રંજના દેસાઇની અધ્યક્ષતામાં લોકપાલ સચા સવમતીનું ગઠન

કયુું.

 મવહલાનું સમ્માન જળર્ાઈ રહે તે સંદભામાં સુપ્રીમ કોટે 158 ર્િા જૂનો

વ્યાવભચારનો કાયદો રદ કરી કલમ 497 ખારીજ કરી.

 ઇબ્રાવહમ મોહમદ સોલીહ માલદીર્ના નર્ા રાષ્ટ્િપવત બનશે.

 ગૃહ અને શહેરી બાબતો મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડર્ામાં આર્ેલ ‘ઈઝઓફ વલવર્ગં

ઇંડેક્સ 2018’ અંતગાતઆંધ્ર પ્રદેશ પ્રથમ સ્થાન પરઆવ્યું.

 કાયદા મંત્રાલયના તાજતેરમાં આર્ેલા એક વરપોટા અંતગાત ભારતમાં દર 10 લાખ

કેસ માટે 19 ન્યાયાર્ીશો છે.

 PM મોદી દ્વારા પેક્ોગંમાં વસવિમનું સૌપ્રથમ એરપોટાનું ઉદ્ઘાટન કયુું.

 ર્ાઘની ર્સ્તીને બમણી કરનાર સૌપ્રથમ દેશ નેપાલ બન્યો.

 ભારતના મૂર્ી ‘વર્લજે રોકસ્ટાસા’ને ઓસ્કાર 2019માં એન્ટિ ી મળી.

 જાહેર શૌચાલયની તપાસ કરર્ા માટે સરકાર અને ગૂગલ દ્વારા #looreview

અવભયાન શરૂ કરાયુ.ં

 કોપોરટે સોવશયલ વરસ્પોવન્સવબવલટી માટે સરકાર ે ઇનજતેી શ્રીવનર્ાસ સવમવત

રચી.

 UNનો પયાાર્રણ ક્ષતે્રે સર્ોચ્ચચ્ચય એર્ોડા ‘UN’s Champion of Earth’ એર્ોડા

સોલારઆવલયન્સ બાબતને કારણે PM મોદીને મળ્યો.
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