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પ્રિપ્રિ પટેલ

• પ્રિપ્રિ પટેલ યકેુના િથમ ભારિીય 
મળૂના Home Secretary િરીકે પ્રનયકુ્િ
થયા. 

• પ્રિપ્રિ પટેલ બે્રક્ક્િટની િરફેણમાાં 
ઐપ્રિહાપ્રિક જૂન 2016 ના લોકમિ 
પહલેાની રજા ઇયનુી ઝાંબેશ ચલાવિા 
હિા. 





િેરણા િાંવાદ 
• આદદજાપ્રિ પ્રવસ્િારના પ્રવધાથીઓને

ઉચ્ચ પ્રશક્ષણ પરુૂાં પાડવા રાજ્ય 
િરકાર િપ્રિબદ્ધ છે. 

• આદદજાપ્રિ માંત્રી ગણપિપ્રિિંહ વિાવા 
એ ગાાંધીનગર ખાિે િબીબી િવેશ
૨૦૧૯ પે્રરણા સવંાદ કાયયક્રમ ખલુ્લો 
મકુ્યો હિો. 



• આ કાયયક્રમ રાજય િરકારના 
આદદજાપ્રિ પ્રવભાગ દ્વારા િબીબી 
અભ્યાિ અંગે િવેશપાત્ર આદદજાપ્રિ 
પ્રવધાથીઓ માટે મેદડકલ એડમીશન 
િદકયા અંિગયિ કાઉનિેલલિંગ અને 
શૈક્ષલણક યોજનાની જાણકારી
આપવામાાં આવી હિી. 



• આદદજાપ્રિ પ્રવસ્િારોમાાં નીટના ૩૦૦ 
જેટલા કોલચિંગ વગો કાયયરિ કરાયા છે. 

• અત્યાર સધુી આશરે ૨૩ હજાર ૬૦૦ 
જેટલા અનસુલૂચિ જનજાપ્રિના 
પ્રવધાથીઓને નીટની િાલીમ
આપવામાાં આવી છે. 



• આરોગ્ય પ્રવભાગની વેબિાઇટ 
કે.વાય.િી,મેડ ગજુરાિ ડૉટ. ઇન પર 
ગજુરાિની િમામ મેડીકલ કોલેજની 
માહીિી ઉપલ્બધ છે. 

• જેનાથી પ્રવધાથીઓ અને વાલીઓને
મેડીકલ કોલેજની પિાંદગીમાાં િહાય 
મળી રહશેે. 



• િરકારી, િેલ્ફ ફાયનાન્િ મેડીકલ 
કોલેજોમાાં આદદજાપ્રિ પ્રવધાથીઓને 
કોલેજની પરેૂપરૂી ટયશુન ફી મળવા 
પાત્ર છે 

• િથા િથમ વગયના પ્રવધાથીઓને 
િાધન-િહાય યોજના િથા હોસ્ટેલમાાં 
રહિેા પ્રવધાથીઓને ભોજન િહાય
યોજનાનો લાભ મળશે.



World Aquatics Championships

• રાજ્યનો િરણવીર આયયન નહરેા
પ્રવશ્વ િરણ સ્પધાયની પરુુષોની ૧૫૦૦
મીટરની ફ્રી સ્ટાઇલ સ્પધાયમાાં ભાગ 
લેશે. 

• July12-28: Gwangju (South Korea)

• પ્રવશ્વસ્િરની આ ક્સ્વપ્રમિંગ સ્પધાયમાાં 
આયયન િૌથી યવુા ક્સ્વમર િરીકે રેકોડય 
બકુમાાં સ્થાન મેળવશે. 





• આયયને મેલેપ્રશયન એજ ગપૃ સ્વીમીંગ 
ચેક્પપયનશીપમાાં નવા મીટ રેકોડય િામે 
4 સવુણયચાંદ્રક જીત્ય હિા.



મન કી બાિ 
• ૨૮ જુલાઇ રોજ ૧૧ વાગે મન કી 

બાિ કાયયક્ર્મ પર િધાનમાંત્રી પ્રવપ્રવધ 
પ્રવષયો પર ચચાય કરશે. 

• િધાનમાંત્રીને પ્રવપ્રવધ પ્રવષયો પર 
પોિાના પ્રવચારો અને સચુનો મોકલવા 
જાણાવ્ય ુછે. 



• આ માટે નાગદરકો પોિાના સચુનો  
ટૉલ ફ્રી નાં. ૧૮૦૦-૧૧-૭૮૦૦ ઉપર
રેકોડય કરાવી શકાશે. 

• છેલ્લા કાયયક્રમમાાં િધાનમાંત્રીએ 
આયશુ્માન ભારિ કાયયક્મની ૧૦ 
કરોડથી વધારે પદરવાર લાભ 
આપવાન ુજણાવ્ય ુહત.ુ 
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