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RBIની મોનેટરી પોલિસી પ્રમાણે ર ેપો ર ેટ 6.5% રાખર્ામા આવ્યો.



ભારતની મુિાકાતે આર્ેિ રલશયાના રાષ્ટ્રપલત વ્િાદમીર પુટીન સાથે ભારતે
રલશયા પાસેથી એસ S- 400 ટર ાયમ્ફ લમસાઇિ ખરીદર્ાના કરાર કયાા.



સ્ર્ચ્છ સર્ેક્ષણ ગ્રામીણ એર્ોડા 2018 અંતગાત સૌપ્રથમ ક્રમ પર આર્નાર રાજ્ય
હલરયાણા બનયું જ્યાર ે ગુજરાત બીજા સ્થાન પર છે. મહારાષ્ટ્રનો સાતારા લજલ્િો
પ્રથમ આર્નાર લજલ્િો બનયો.



ચંદા કોચર ે ICICI બેનકના CEO MD પરથી રાજીનામું આપતા સંદીપ બક્ષી નર્ા
CEO બનયા.



ભારતીય મૂળ ર્રાર્તા અથાશાસ્ત્રી ગીતા ગોલર્ંદને IMFના મુખ્ ય અથાશાસ્ત્રી તરીકે
લનમાયા. તેઓ IMFના સૌપ્રથમ મલહિા મુખ્ ય અથાશાસ્ત્રી બનયા.



મુંબઈ ખાતે રાષ્ટ્રીય ખાદી મહોત્સર્ 2018 યોજાયો.



ભારત સરકાર દ્વારા ર્ાહચાિકો માટે રૂ. 15 િાખનો પસાનિ એલસસડેંટિ ર્ીમો
ફરલજયાત કરાયો.



ઓલડશાના અંગુિ લજલ્િાના તિચર ગામ ખાતે PM મોદી દ્વારા કોિસા ગેસથી
ચાિતા ભારતના સૌપ્રથમ ખાતરના કારખાનાનું ઉદ્ઘાટન કરાયુ.ં



મહે સાણા ખાતે ફ્િાઇટ સ્કૂ િ અને પાઇિોટ માટે તાિીમ કે નરની સ્થાપના થશે.



તાજેતરમાં અજુ ા ન એર્ોડા લર્જેતા મનલપ્રત લસંઘ ભારતીય હોકી ટીમના નર્ા કે પ્ટન
બનયા.



ગુજરાતી ભાષાના કલર્ શ્રી લર્નોદ જોશીને 2018નો નરલસંહ મેહતા એર્ોડા
એનાયત કરાશે.



રાજકોટના રાજર્ી અને િોકિાડીિા શ્રી મનોહરલસંહજી જાડેજાનું લનર્ન થયુ.ં



UAE ખાતે યોજાયેિ એલશયા કપમાં બાંગિાદે શને હરાર્ીને ભારતે સાતમી ર્ખત
એલશયા કપ જીત્યો. આ ટુ નાામેંટમાં લશખર ર્ર્ન મેન ઓફ ર્ સીલરઝ બનયા.
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800 ર્ષા બાદ સબરીમાિા મંલદરમાં મલહિાઓને જર્ા માટે છૂટ.



રાષ્ટ્રીય માનર્ અલર્કાર પંચ દ્વારા પોતાના રજત મહોત્સર્ની ઉજર્ણી કરાઇ.



ભારતના સોલિલસટર જનરિ તરીકે તુષાર મહે તાની લનમણૂક કરાઇ.



ઇં લડયન એર ફોસા દ્વારા આરોગ્યને ધ્યાનમાં િઈને ‘MedWatch’ એપ િોનચ
કરાયુ.ં



ભારત અને મોર ેલશયસ ર્ચ્ચેની સમુરી િશ્કરી કર્ાયત ‘JIMEX 18’ ની શરૂઆત
કરાઇ.



ઇં ડોનેલશયામાં સુનામીના કારણે 1700 િોકોના મોત.



ભારતીય મલહિા લક્રકે ટ ટીમના કે પ્ટન તરીકે હરમનપ્રીત કૌર ની લનમણૂક.



ઉરી આતંકર્ાદી હુમિાના 2 ર્ષા પૂણા થતાં સરકાર ે 51 શહે રોમાં પરાક્રમ પર્ાનું
આયોજન કર ેિ છે જેની શરૂઆત PM દ્વારા જોર્પુરથી કરર્ામાં આર્ી.



રાજકોટમાં ગાંર્ીજીના જીર્ન સાથે સંકળાયેિ કુ િ પાંચ સ્થળોને ‘ગાંર્ી સલકા ટ’
તરીકે લર્કસાર્ર્ામાં આર્શે.



આસામ ખાતે સૌથી ર્ર્ુ ઊંચાઈ પર ભારતનો રાષ્ટ્રધ્ર્જ ફરકાર્ર્ામાં આવ્યો
(319.5 ફટ
ૂ )



મુખ્ યમંત્રી શ્રી લર્જયભાઇ રૂપાણી દ્વારા ગુજરાત સરકારના લડફે નસે એરસ્પેસ
ઇં ડાસ્ટર ીઝ એડર્ાઈસર તરીકે રલર્નરકુ માર ર્ીરની લનમણૂક કરાઇ.



સાબરકાંઠાના તાિોદ તાિુકાના પૂંસરી ગામને દે શના શ્રેષ્ઠ ગામનું લબરુદ મળે િ
છે .



સુરતમાં ગુજરાતના સૌપ્રથમ ટુ ર્ે કે બિ સ્ટે ઈડ લિજનું ઉદ્ઘાટન કરર્ામાં આવ્યું.



પૃથ્ર્ી શો પ્રથમ મેચમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુર્ા ખેિાડી બનયા.



શ્રી રં જન ગોગોઇએ ભારતના 46માં મુખ્ ય નયાયમૂલતા તરીકે શપથ િીર્ા.
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મિેલશયાએ મૃત્યુ દં ડની જોગર્ાઈ નાબૂદ કરર્ાનો લનણાય િીર્ો.



ગ્િોબિ હં ગર ઇં ડેસસ 2018માં ભારતનો 119માંથી 103મો ક્રમ.



PM મોદી દ્વારા લદલ્હી ખાતે નેશનિ પોિીસ મેમોલરયિની સ્થાપના કરર્ામાં
આર્ી.



ભારત, USA અને જાપાન દ્વારા કોપ ઈલનડયા એર એકસરસાઈઝ યોજર્ામાં
આર્શે.



તાજેતરમાં થયેિ ભૂટાનની ચૂટ
ં ણીમાં ‘ડુક નયામરૂપ શોગપા’ પાટીનો લર્જય
થયો.



લબહારની ‘શાહી િીચી’ ને જીયોગ્રાલફકિ ઈંલડકે ટર ટે ગ (GI tag) આપર્ામાં
આવ્યો.



ભારત અને જાપાન ર્ચ્ચે લમઝોરમ ખાતે ‘ર્મા ગારલડયન’ િશ્કરી કર્ાયત યોજાશે.



રાષ્ટ્રીય માનર્ અલર્કાર પંચ દ્વારા પોતાની રજત જયંલત ઉજર્ર્ામાં આર્ી.



International Solar Allianceની પ્રથમ સભાનું લદલ્હી ખાતે આયોજન થયું.



ગુજરાતના સાબરમતી જેિમાં સૌપ્રથમ ર્ખત જનાાલિસમનો કોસા શરૂ કરર્ામાં
આવ્યો.



રીટા બરનર્ાિ અમેલરકાની પરમાણુ ઉજાાના ર્ડા બનયા.



ઇં ડોનેલશયાના સોપુતાન જ્ર્ાળામુખીમાં લર્સ્ફોટ થતાં 1700 િોકોના સુનામીને
કારણે મૃત્યુ થયા.



સરદાર પટે િ જનમ જયંલત લનલમતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ektayatra.com
ર્ેબસાઇટ શરૂ કરાઇ.



રાજકોટ ખાતે ભારતનો ટે સ્ટ લક્રકે ટમાં ર્ેસ્ટ ઈલનડઝ સામે સૌથી મોટા અંતર ે
લર્જય થયો.
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ભારતના પાંચ રાજ્યો: રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદે શ, મમઝોરમ, તેલંગાણા અને
છત્તીસગઢમાં ચંટણીની જાહે રાત કરર્ામાં આર્ી.



ગુજરાતના ત્રણ પશુ ઓલાદો: ‘હાલારી ગર્ેડા’, ‘ કાહમી બકરી’ અને પાંચાલી
ઘેટાંને રાષ્ટ્રીય માન્યતા મળી.



બાંગલાદે શ ખાતે અંડર 19 મિકે ટ એમશયા કપમાં શ્રીલંકાને હરાર્ીને ભારત
ચેમપપયન થયું.



નાગાલેંડના ગાંર્ી શ્રી નટર્ર ઠક્કરનું મનર્ન થયું.



13 ર્ર્ાના લાંબા ગાળા બાદ જપમુ કાશ્મીરમાં સ્થામનક સ્ર્રાજની ચંટણી યોજાઇ.



ભારત દ્વારા સમચત મનાલી-લેહ-મબલાસપુર ર ેલ્ર્ે લાઇન મર્શ્વની સૌથી ઊંચી
ર ેલ્ર્ે લાઇન બનશે.



મર્િમમસંઘેના પદભ્રષ્ટ્ કયાા બાદ રાજપકસા શ્રીલંકાના ર્ડાપ્રર્ાન બન્યા.



24 ઓક્ટોબરને યુનાઈટે ડ નેશન્સ ડે અને મર્શ્વ પોમલયો ડે તરીકે ઉજર્ાયો.



HRD મંત્રાલયએ દ્વારા મર્જ્ઞાનમાં મરસચાને બઢાર્ો આપર્ા માટે SPARC યોજના
લોન્ચ કરી.



સામામજક મર્જ્ઞાનને બઢાર્ો આપર્ા માટે HRD મંત્રાલય દ્વારા IMPRESS
યોજના શરૂ કરાઇ.



ચીન દ્વારા 55 મકમી લાંબો મર્શ્વનો સૌથી લાંબો પુલ ‘કોંગ – ઝહાઈ – મકાઉ’ પુલ
શરૂ કરાયો.



PM શ્રી મોદીને મસઓલ પીસ પ્રાઇઝ 2018 અપાયું.



પામકસ્તાન અને રમશયા ર્ચ્ચે ‘DRUZHBA’ લશ્કરી કર્ાયત યોજાઇ.



ભારત અને પયાનમાર ર્ચ્ચે પયાનમારના ‘મસત્ર્ે’ બંદર માટે MOU કરાર કરાયો.



સુભાર્ ચંદ્ર બોઝની આઝાદ મહન્દ સરકારની 75મી જયંમત ઉજર્ાઇ.
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ગીરના જં ગલોમાં મનર્ાસ કરતાં મસંહોને થતાં રોગને અટકાર્ર્ા અમેમરકાથી
PUREVAX રસી મંગાર્ર્ામાં આર્ી.



PM મોદીએ મદલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રીય પોલીસ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કયુું.



મદલ્હીને હરાર્ી મુંબઇએ 2018-19 મર્જય હઝાર ે ટર ોફી ત્રીજી ર્ખત જીતી.



ભારતના તેલગ
ં ાણાના કોંડાપુર ખાતે ભારતનો સૌપ્રથમ ડોગ પાકા ખુલ્ લો મકર્ામાં
આવ્યો.



ચીને મર્શ્વના સૌથી મોટા એમપફમબયન એરિાફ્ટ AG600નું સફળ પરીક્ષણ કયુું.



ઓછા ર્રસાદને કારણે ગુજરાતનાં 51 તાલુકાને અછતગ્રસ્ત જાહે ર કરાયા.



ર્નડેમાં સૌથી ઝડપી 10000 રન બનાર્ર્ાનો ર ેકોડા મર્રાટ કોહલીના નામે થયો.



ગુજરાતને ‘બેસ્ટ એગ્રીકલ્ચર સ્ટે ટ’ એર્ોડા એનાયત કરર્ામાં આવ્યો.

સંકલ્પ એજ્યુકેશન: અમદાર્ાદ, ગાંર્ીનગર, ર્ડોદરા, રાજકોટ
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