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મખુ્યમતં્રી
• મખુ્યમતં્રી વિજય રૂપાણી ઉઝબેકીસ્તાન 

ની પાચં દિિસની મલુાકાતે ગયા. 
• ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી વિજય રૂપાણી, 

ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રવતવનવિ મડંળ સાથ,ે 
િાઈબ્રન્ટ ગજુરાત સવમટની રચનાિાળી 
િેશની પ્રથમ રોકાણ સવમટમા ંભાગ લેિા 
ઉઝબેદકસ્તાનની મલુાકાતે છે.





• શ્રી રૂપાણી અંદિજનમા ંયોજાનારા ભારત-
ઉઝબેદકસ્તાન પ્રાિેવશક રોકાણ મચંમા ં
હાજરી આપશ ેકારણ કે મધ્ય એવશયન 
રાષ્ટ્ર ભારત સાથ ેભાગીિારી િિારિા 
માગંે છે.

• ઉઝબેદકસ્તાનના નાયબ મખુ્યમતં્રી 
એલ્યોર ગાવનયેિ ેજણાવ્ય ુકે આ બેઠક 
યોજિાની પે્રરણા િાયબ્રન્ટ ગજુરાત 
પદરષિ માથંી મળી 



• શ્રી વિજય રૂપાણીએ અંદિજાન
વિસ્તારમા ંબે કરોડ રૂવપયાના ખચે 
વનમાાણ કરાયેલી શારિા યવુનિસીટીન ુ
ઉિિાટન કયુા છે. 

• શારિા યવુનિવસિટી ઉઝબેકીસ્તાનના 
યિુાનોને એન્ન્જવનયદરિંગ અને
મેનેજમેન્ટ સદહત વિષયોન ુિૈવિક 
સ્તરન ુવશક્ષણ આપશે. 



• અંદિજાન શહરેમા ંએક માગાનુ
નામિભભિાન સરિાર િલ્લભભાઇ
પટેલ માગા કરાય ુછે. 

• આ માગા ઉપર સરિાર સાહબેની
પ્રવતમા ંન ુઅનાિરણ શ્રી વિજયભાઇ 
રૂપાણીએ કયુા. 



• શ્રી રૂપાણીએ અંદિજાનમા ંઉઝબેક 
ઇન્ડીયા ફ્રી ફ્રામાા ઝોનમા ંકેડીલા 
ફામાાસ્યદુટકલ ઉઝબેદકસ્તાન ભલવમટેડન ુ
ભવૂમપજૂન કયુા હત.ુ 

• શ્રી વિજયભાઇએ અંદિજાન િપેારી 
મહામડંળ તથા દફક્કીની મદહલા ઉપ 
સવમતીની બેઠકમા ંભાગ લીિો હતો. 



• 22 ઓક્ટોબરે મખુ્યમતં્રી વિજય 
રૂપાણી તાશ્કંિ ખાતેના ભતૂપિૂા 
પ્રિાનમતં્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રીના 
સ્મારકની મલુાકાત લઈને શાસ્ત્રીજીને 
ભાિનીની અંજલી આપશે. 

• મહાત્મા ગાિંીજીની 150 મી જયંવત 
વનવમતે ઉઝબેકીસ્તાનમા ંયોજાનાર 
ગાિંીજી અંગેના પ્રિશાનનુ ંમખુ્યમતં્રી 
ઉિિાટન કરશે. 



જામનગર બાલાછડી 
• જામનગર જીલ્લાના બાલાછડીની 

સૈવનક સ્કુલમા ં૫૮ મો િાવષિક 
મહોત્સિ વશક્ષણમતં્રી ભપૂેન્રવસિંહ 
ચડુાસમાની હાજરીમા ંઉજિાયો હતો. 

• જેમા ંવિદ્યાથીઓ દ્વારા ગાિંીજીની 150 
મી જન્મજયંવત આિાદરત જુિી જુિી 
કૃવતઓ રજૂ કરી હતી. 



કેન્રશાવસત પ્રિેશ િમણ 
• કેન્રશાવસત પ્રિેશ િમણમાં પ્રિાસનને 

પ્રોત્સાહન આપિાના હતેથુી મોટી 
િમણના લાઇટ હાઇસ બીચ ઉપર 
જળરમત સવુિિાનો પ્રારંભ થયો છે. 



તીથા િશાન યોજના 
• ગજુરાત સરકાર દ્વારા ગજુરાતના 

િડીલજનોને સમવપિત તીથા િશાન 
યોજના 

• ગજુરાત પવિત્ર યાત્રાિાન વિકાસ 
બોડા, દ્વારા શ્રિણ તીથાિશાન યોજનાથી 
રાજ્યના િદરષ્ટ્ઠ નાગદરકોને 
ગજુરાતના યાત્રાિાનોના િશાન 
કરિાની તક



• કુલ ૨ રાવત્ર, ૩ દિિસ સિુી યાત્રા 
કરિાનો લાભ 

• ૬૦ િષા કે તેથી િધ ુિય િરાિતા 
ઓછમા ંઓછા ૩૦ યાવત્રકોન ુગપૃ 
બનાિીને યાત્રા કરી શકાશે. 

• તીથા િામોની યાત્રા પર જતા િદરષ્ટ્ઠ 
નાગદરકોને બસ ભાડામા ં૫૦% રાહત 
િરે મસુાફરી. 



એ.કે. વસિંિ 
• શહરે પોલીસ કવમશ્નર એ.કે. વસિંિને 

એનએસજીના નિા ડીજી બનાવ્યા.
• અમિાિાિ શહરે પોલીસ કવમશનર

આઇપીએસ અનપુ કુમાર વસિંિની
નેશનલ વસક્યરુીટી ગાડાના દડરેકટર 
જનરલ તરીકે વનમણકૂ કરિામા ંઆિી 
છે. 
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