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ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત

પૂર્વ થાઇલેન્ડના મ્યુઝિક પબમાં આગ લાગતા ઓછામાં ઓછા ૧૪નાં મોત
વિશ્વની બીજી સૌથી ઊંચી
ઈમારત આિતા િર્ષે ખુલશે

2023ના મધયમાં કુઆલાલંપયુરમાં
ઝર્શ્વની બીજી સૌથી ઉંચી ઇમારત
મેર્ડટેકા 118 ટાર્ર ખયુલરે. ્ડટેર્લપર
પીએનબી મેર્ડટેકા ર્ેનચસયાના ચીફ
એન્કિ્કયયુડટર્ ઓડફસર તેંગકુ અબ
અિીિ તેંગકુ મહમૂદે જણાવયયું હતયું કે,
બાંધકામનો દર હાલમાં ટ્રટેક પર છટે, જે
92 ટકા સયુધી પહોંચી ગયો છટે.

મેર્ડટેકા ૧૧૮ ટાર્ર ૬૭૮.૯
મી. પર ઉભો રહેરે. આંક્ડો ૧૧૮
ઇમારતમાં ફલોરની સંખયા દરાયાર્ે છટે.
દયુબઈમાં માત્ બયુજયા ખલીફા સૌથી
ઊંચી ઇમારત છટે, જે 830 મીટરની
ઊંચાઈ ધરાર્ે છટે.
3.1 ઝમઝલયન ચોરસ ફૂટના ફલોર
એડરયામાં ફેલાયેલા આ મેર્ડટેકા 118

ટાર્રમાં પ્રીઝમયમ ગ્ે્ડ-એ રેનટટેબલ
ઓડફસ સપેસનો 1.7 ઝમઝલયન ચોરસ
ફૂટનો ચોખખો ભા્ડટે આપી રકાય
એર્ો એડરયા સામેલ છટે. ટોચના
૧૭ માળમાં મલેઝરયામાં પ્રથમ અને
એકમાત્ પાક્ક હયાત હોટલ હરે.
ટાર્રના નીચેના માળ પર એક
ઝર્રાળ મોલ નસથત હરે.

93 વર્ષની વયે વવંગ વૉક

યયુકેના ઝસરેનસેસટર ખાતે સયુ
રાય્ડર માટટે નાણાં એકઠાં કરતાં,
બેટ્ી એક 93 ર્રવીય દાદી, 4
ઓગસટના રોજ બાયપલેનની
પાંખો પર આકારમાં ઉતયાયા હતા,

અને સંપૂણયા લૂપ કયયુિં હતયું - એક
નર્ો ઝગઝનસ ર્લ્ડ્ડ રેકો્ડ્ડ પૂણયા
કયયો હતો. છટેલલા 12 મઝહનામાં,
બેટ્ીએ પેસમેકર ફીટ કરાવયયું હતયું
અને તેના ગળામાં સંઝધર્ા છટે તેથી

તે હજી પણ આકારમાં ઊંચે જઈ
રકે છટે કે કેમ તે અંગે અઝનઝચિતતા
હતી, પરંતયુ તેમણે દરેકને સાઝબત
કરી દીધયું કે તેઓ હજી પણ કરી
રકે છટે.

ડઝનબંધ લોકોને ઇજા,
લોકો સંગીત સાથે
પીવાની મોજ માણી રહ્ા
હતા તે સમયે મધરાત
પછી આગ ફાટી નનકળી
આગનું ચોક્કસ કારણ
હજી જાણવા મળયયં નથી,
આગ ખૂબ જ ઝડપથી
પ્રસરી ગઇ

બેંગકોક, તા. પ(એપી): પૂર્વીય
થાઇલેન્ડના એક ભી્ડભયાયા મયયુઝિક
પબમાં આજે ર્હેલી સર્ારે આગ
ફાટી ઝનકળતા ઓછામાં ઓછા ૧૪
જણાનાં મોત થયા હતા તથા અનય
્ડિનબંધ લોકોને ઇજા થઇ હતી
એમ પોલીસ અને રેસ્કયયુ કાયયાકરોએ
જણાવયયું હતયું.
સોશયલ મીડ્ડયા પર ફરતા
ઝર્્ડીયોએ દરાયાવયયું હતયું કે લોકો
આ પબમાંથી ભાગી રહ્ા હતા
જયારે કે તેના દરર્ાજામાંથી ગાઢ

કાળો ધયુમા્ડો ઝનકળી રહ્ો હતો
અને જેમાંથી લોકો ભાગી રહ્ા
હતા તે પ્રર્ેરદ્ાર પણ થો્ડી જ
ર્ારમાં આગમાં સપ્ડાઇ ગયયું હતયું.
પબમાંથી બહાર ઝનકળતા ઘણા
લોકોના ર્સત્ો સળગી રહેલા
જણાતા હતા.
રેસ્કયયુ કાયયાકરોએ જણાવયયું હતયું કે
ત્ણ ્ડિન કરતા ર્ધયુ લોકોને ઇજા
થઇ હતી.
ચોનબયુરી પ્રાંતના સત્ાહીપ
ઝજલલામાં આર્ેલ માઉનટટેન બી

નામના આ પબમાં ફાટી ઝનકળટેલી
આગનયું ચોકકસ કારણ જાણર્ા
મળયયું નથી, તે રાજધાની બેંગકોકથી
૧૬૦ ડકમી જેટલા અંતરે છટે.
આગના કારણ અંગે તપાસ ચાલી
રહી છટે એમ પ્રાંતીય પોલીસ ર્્ડાએ
પીપીટીર્ીને જણાવયયું હતયું. પબના
માઝલક અને સટાફના ઝનર્ેદન
લેર્ાઇ રહ્ા છટે અને પયુરાર્ા ભેગા
કરર્ા માટટે પોલીસની ફોરેનનસક
ટીમ સથળ પર પહોંચી છટે એમ
તેમણે જણાવયયું હતયું. પોલીસે જણાવયયું

હતયું કે આગ મધરાત પછી ૧૨.૪૫
કલાકે લાગી હતી. સટટેજના જમણી
બાજયુના ખૂણા પરથી આગ રરૂ થઇ
હતી એમ એક નજરે જોનારાએ
જણાવયયું હતયું.
ગાયકે પણ આ જોયયું હરે અને
તેણે આગ... એર્ી બૂમ પા્ડીને
માઇક ફેંકી દીધયું હતયું. આ પબમાં
આગ પક્ડી રકે તેર્ી સામગ્ી ર્્ડટે
સાઉન્ડપ્રયુડફંગની વયર્સથા કરર્ામાં
આર્ી હતી અને આગ ખૂબ જ
િ્ડપથી ફેલાઇ ગઇ હતી.

એલન મસ્કે ટ્વીટર પર
્ળતો દા્ો માંડ્ો:
છેતરપપંડવીનો આરોપ

ટ્વીટરે જરૂરી માનહતી
દબાવી રાખી હોવાનો અને
પોતાની ટીમને ગેરમાગષે દોરી
હોવાનો મસકનો આક્ેપ

# કાશમીરના 27 વર્ષીય સયલેખનકાર મયસતફા-ઇબ્ન-જમીલે સાત મનહનામાં 500 મીટરના આ સક્ોલ પર પનવત્ર કુરાન લખીને નવો વરડ્ડ રેકોડ્ડ બનાવયો છે.
ફ્રન્ટયર ગયરેઝના તયલાઇલ નવસતારના રહેવાસી જમીલે ગયા વર્ષે આ પ્રોજેકટ પર કામ કરવાનયં શરૂ કયયું હતયં. તેમની સતત મહેનતનયં પરરણામ એ આવયયં કે
તેમણે કુરાનના લેખનમાં દયનનયાને ઢાંકી દીધી. તેમની આ નસનધિ નલંકન બયક ઓફ રેકોડ્ડમાં નોંધાયેલી છે. નલંકન બયક ઓફ રેકોર્સષે તેની સત્ાવાર વેબસાઇટ
પર આનો ઉલ્ેખ કયયો છે. તે કહે છે કે સયલેખન માટે નવશેર્ આટ્ડ પેપરની વયવસથા કરવામાં તેમને બે મનહનાનો સમય લાગયો હતો. જમીલનયં કહેવયં છે કે, ઘણી
મહેનત બાદ તેને આ પેપર રદરહીની એક ફેકટરીમાંથી મળયયં, કારણ કે તેને આ પેપર બજારમાં મળી શકયયં નથી. આ સાથે જમીલે સયલેખન માટે ખાસ શાહીની
પણ વયવસથા કરવાની હતી. એ પછી તેમણે કુરાન લખવાનયં શરૂ કયયું. જમીલે કહ્ં કે તે આ વર્ષે જૂનમાં સક્ોલ પેપર પર આખયં કુરાન લખી શકયો હતો. જમીલે
જે કાગળ પર કુરાન લખયયં છે તેની પહોળાઈ ૧૪.૫ ઈંચ અને લંબાઈ ૫૦૦ મીટર છે. જમીલના જણાવયા અનયસાર તેનો આખો પ્રોજેકટ રદરહીમાં જ પૂરો થયો
હતો. તેમણે કહ્ં કે આ કામ પાછળ લગભગ 2.5 લાખ રૂનપયા ખચ્ડ કરવામાં આવયા હતા.

્યૂયોક્ક, તા. પ(એપી): એલન મસકે
ટ્ીટર પર આ સોશયલ મીરડયા કંપની
સાથેના તેમના ૪૪ અબજ ડોલરના પડતા
મૂકાયેલા દાવા અંગન
ે ા કાઉ્ટરસયયટમાં
તેના પર છેતરનપંડીનો આક્ેપ કયયો હતો,
જેમાં તેમણે કહ્ં હતયં તે ટ્ીટર કંપનીએ
જરૂરી માનહતી દબાવી રાખી હતી અને
તેના ખરા યયઝર બેઝ અંગે તેમની
ટીમને ગેરમાગષે દોરી હતી એમ મીરડયા
અહેવાલો જણાવે છે.વૉનશંગટન પોસટના
જણાવયા મયજબ આ અબજપનત અને
ટેસલા કંપનીના માનલક દ્ારા માંડવામાં
આવેલા વળતા દાવામાં આરોપ મૂકવામાં
આવયો છે કે ટ્ીટર છેતરનપંડી કરી
છે, કરારનો ભંગ કયયો છે અને ટેકસાસ
નસકયયરરટીઝ એકટનયં ઉલ્ંઘન કયયું છે.
મસક દ્ારા આ વળતો દાવો ગયા સપ્ાહે
ગયપ્ રીતે દાખલ કરવામાં આવયો હતો
અને ડેલાવેર ચા્સરી કોટ્ડમાં ગયરુવારે
મોડેથી એક ફાઇનલંગમાં અનસીલ થયો
હતો એ મયજબ વૉલ સટ્ીટ જન્ડલે અહેવાલ
આપયો હતો. અત્રે ઉલ્ેખનીય છે કે આ
વર્્ડની શરૂઆતાં મસકે ટ્ીટર કંપની
ખરીદી લેવા માટેની ઓફર મૂકી હતી,
પરંતય તયારબાદ આ સોદામાંથી ખસી
જવા માટે પ્રયાસ કરતા જણાવયયં હતયં
કે ટ્ીટર પર આ કંપનીએ જણાવયયં છે
તેના કરતા ઘણા વધય પ્રમાણમાં બનાવટી
એકાઉ્ટો છે. આના પછી આ સોદો પૂરો
કરવાના આગ્રહ સાથે ટ્ીટરે મસક પર
દાવો માંડ્ો હતો.

િોદીિા અધ્યક્ષસથાિે આજે િીમત
આ્યોગિી
ગવમિિં
ગ
કાઉન્સલિી
બે
ઠ
ક
જુલાઇ 2019 પછી
પહેલીવાર રૂબરૂ બેઠક

# અમેરરકાના ડલ્ાસમાં ક્ઝવષેરટવ પોનલરટકલ એકશન કો્ફર્સમાં હીરાજરડત ગન પસ્ડ વેચવા
માટે મૂકાયયં.

નર્ી ઝદલહી, તા. 5 જેમ જેમ ભારત
સર્તંત્તાના 75 ર્રયાની ઉજર્ણી કરે છટે,
તયારે રાજયોએ ચપળ, નસથઝતસથાપક
અને આતમઝનભયાર બનર્ાની અને
સહકારી સંઘર્ાદની ભાર્ના સાથે
‘આતમઝનભયાર ભારત’ તરફ આગળ
ર્ધર્ાની પ્રબળ જરૂડરયાત છટે. નસથર,
ટકાઉ અને સર્યાસમાર્ેરક ભારતના
ઝનમાયાણ તરફના અઝભયાનમાં,
નીઝત આયોગની સાતમી ગર્ઝનિંગ
કાઉનનસલની બેઠક 7મી ઓગસટ
2022ના રોજ યોજારે અને તે કેનદ્ર
અને રાજયો/કેનદ્રરાઝસત પ્રદેરો ર્ચ્ે
સહયોગ અને સહકારના નર્ા યયુગ
તરફ તાલમેલનો માગયા મોકળો કરરે. .
ર્્ડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્ર મોદી રાષ્ટ્રપઝત
ભર્ન સાંસકકૃઝતક કેનદ્ર, નર્ી ઝદલહી
ખાતે ગર્ઝનિંગ કાઉનનસલની સાતમી
બેઠકની અધયક્ષતા કરરે. બેઠકના
કાયયાસઝૂ ચમાં, પાક ર્ૈઝર્ધયકરણ અને
તેલીઝબયાં અને કઠોળ અને કકૃઝર
સમયુદાયોમાં આતમઝનભયારતા હાંસલ
કરર્ાનો સમાર્ેર થાય છટે; રાષ્ટ્રીય
ઝરક્ષણ નીઝત-રાળા ઝરક્ષણનો અમલ;
રાષ્ટ્રીય ઝરક્ષણ નીઝતનયું અમલીકરણ
– ઉચ્ ઝરક્ષણ; અને રહેરી રાસન.
બેઠકની તૈયારીના ભાગરૂપે, જૂન
2022માં ધમયારાળામાં મયુખય સઝચર્ોની
રાષ્ટ્રીય પડરરદ યોજાઈ હતી, જે કેનદ્ર

અને રાજયો દ્ારા છ મઝહના લાંબી
સખત કર્ાયતની પરાકાષ્ઠા હતી. આ
પડરરદની અધયક્ષતા ર્્ડા પ્રધાનએ
કરી હતી અને તેમાં કેનદ્ર અને રાજય
સરકારોના ર્ડરષ્ઠ અઝધકારીઓ સાથે
તમામ રાજયો અને કેનદ્રરાઝસત
પ્રદેરોના મયુખય સઝચર્ોએ ભાગ લીધો
હતો. 7મી ગર્ઝનિંગ કાઉનનસલની બેઠક
ઉપરો્કત દરેક ઝર્રયો પર રો્ડમેપ અને
પડરણામલક્ષી કાયયા યોજનાને અંઝતમ
સર્રૂપ આપર્ાનો પ્રયાસ કરરે.જયુલાઈ
2019 પછી ગર્ઝનિંગ કાઉનનસલની આ
પ્રથમ વયન્કતગત બેઠક હરે. તે ખાસ
કરીને મહતર્પૂણયા છટે કારણ કે આપણે
કોઝર્્ડ-19 રોગચાળાની પૃષ્ઠભૂઝમ સામે
અને આર્તા ર્રષે G20 પ્રેઝસ્ડટેનસી
અને સઝમટની ભારતની યજમાનીના
પ્રકારમાં અમૃત કાળમાં પ્રર્ેર કરીએ
છીએ. આ બેઠકમાં સંઘીય પ્રણાલી માટટે
ભારતના પ્રમયુખપદના મહતર્ અને
G-20 પલેટફોમયા પર તેમની પ્રગઝતને
પ્રકાઝરત કરર્ામાં રાજયો જે ભૂઝમકા
ભજર્ી રકે છટે તેના પર પણ ભાર
મૂકર્ામાં આર્રે.નીઝત આયોગની
ગર્ઝનિંગ કાઉનનસલ એ રાજય અને
કેનદ્રરાઝસત પ્રદેરોની સઝરિય સં્ડોર્ણી
સાથે રાષ્ટ્રીય પ્રાથઝમકતાઓ અને
વયૂહરચનાઓની સઝહયારી દ્રનષ્ટ
ઝર્કસાર્ર્ાનયું કામ સોંપાયેલ મયુખય સંસથા
છટે. ગર્ઝનિંગ કાઉનનસલ આંતર-ક્ષેત્ીય,
આંતર-ઝર્ભાગીય અને સંઘીય મયુદ્ાઓ
પરચચાયાકરર્ામાટટે એકપલેટફોમયારજૂકરેછટે.

# હોંગ કોંગ ખાતે સોંગકરાન ઉતસવમાં ટોપી પહેરેલો એક કૂતરો અને પાણીના ફુવારામાં ઉભો છે.

