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ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત
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રૂવ્પ થાઇલેન્ડિા મ્ુમિક રબિાં આગ
લાગતા ઓછાિાં ઓછા ૧૪િાં િોત

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): પૂવવીય
થાઇલેનડના એક ભીડભયાયા મયયનઝક
પબમાં આજે વહેલી સવારે આગ
ફાટી નનકળતા ઓછામાં ઓછા ૧૪
જણાનાં મોત થયા હતા તથા અનય
ડઝનબંધ લોકોને ઇજા થઇ હતી

એમ પોલીસ અને રેસ્કયય કાયયાકરોએ
જણાવયયં હતય.ં
સોશયલ મીડડયા પર ફરતા
નવડીયોએ દરાયાવયયં હતયં કે લોકો આ
પબમાંથી ભાગી રહ્ા હતા જયારે કે
તેના દરવાજામાંથી ગાઢ કાળો ધયમાડો
નનકળી રહ્ો હતો અને જેમાંથી લોકો
ભાગી રહ્ા હતા તે પ્રવેરદ્ાર પણ
થોડી જ વારમાં આગમાં સપડાઇ
ગયયં હતય.ં પબમાંથી બહાર નનકળતા
ઘણા લોકોના વસત્ો સળગી રહેલા
જણાતા હતા. રેસ્કયય કાયયાકરોએ
જણાવયયં હતયં કે ત્ણ ડઝન કરતા
વધય લોકોને ઇજા થઇ હતી. ચોનબયરી
પ્રાંતના સત્ાહીપ નજલ્ામાં આવેલ
માઉનટેન બી નામના આ પબમાં ફાટી
નનકળેલી આગનયં ચોકકસ કારણ
જાણવા મળયયં નથી, તે રાજધાની
બેંગકોકથી ૧૬૦ ડકમી જેટલા અંતરે

છે. આગના કારણ અંગે તપાસ ચાલી
રહી છે એમ પ્રાંતીય પોલીસ વડાએ
પીપીટીવીને જણાવયયં હતય.ં પબના
માનલક અને સટાફના નનવેદન લેવાઇ
રહ્ા છે અને પયરાવા ભેગા કરવા માટે
પોલીસની ફોરેનનસક ટીમ સથળ પર
પહોંચી છે એમ તેમણે જણાવયયં હતય.ં
પોલીસે જણાવયયં હતયં કે આગ મધરાત
પછી ૧૨.૪૫ કલાકે લાગી હતી.
સટેજના જમણી બાજયના ખૂણા પરથી
આગ રરૂ થઇ હતી એમ એક નજરે
જોનારાએ જણાવયયં હતય.ં ગાયકે પણ
આ જોયયં હરે અને તેણે આગ...
એવી બૂમ પાડીને માઇક ફેંકી દીધયં
હતય.ં આ પબમાં આગ પકડી રકે
તેવી સામગ્ી વડે સાઉનડપ્રયડફંગની
વયવસથા કરવામાં આવી હતી
અને આગ ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાઇ
ગઇ હતી.

આજે ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી: ધનખડની જીિ નક્ી
તૃણમૂલ કૉંગ્ેસ ચૂંટણીથી
દૂર રહેરે

નવટી સદરહટી, તા.૫ બંને ગૃહોના
િંિદિભયો શસનવારે એક એવટી
ચૂ્ટં ણટીમાં ભારતના આગામટી
ઉપરા્ટ્પસતનટી પિંદગટી મા્ટે મતદાન
કરશે, જેમાં એનડટીએના ઉમેદવાર
જગદટીપ િનખડનો મુકાબ્ો સવપક્ષનટી
પિંદટી માગાયાર્ટે આરવા િામે છે.
એનડટીએનટી તરફેણમાં િંખયાબળ
વિતાં પસચિમ બંગાળના પૂવયા ગવનયાર
િનખડનટી આિાન જીત નક્ટી છે.
મમતા બેનજષીનટી તૃણમૂ્ કોંગ્રિ
ે ે
અરવાના નામ પર સનણયાય ્ેતટી
વખતે પરામશયાના અભાવનો આરોપ
્ગાવટીને મતદાનથટી દૂર રહેવાનો
સનણયાય કયયો હોવાથટી સવપક્ષટી એકતામાં
સતરાડો દેખાઈ રહટી હતટી. 80 વર્ષીય
આરવા કોંગ્રિ
ે ના સદગગજ નેતા છે અને
તેઓ રાજસથાન અને ઉતિરાખંડના
રાજયપા્ તરટીકે િેવા આપટી ચૂકયા છે,
જયારે 71 વર્ષીય િનખડ િમાજવાદટી
પૃ્ઠભૂસમ િરાવતા રાજસથાનના જા્ટ
નેતા છે. જોકે, આમ આદમટી પા્ટષી અને
િારખંડ મુષકત મોરચા (જેએમએમ)એ
સવપક્ષના ઉમેદવારને પોતાનું િમથયાન
આપયાના બે સદવિ બાદ શુરિવારે

નવટી સદરહટી, તા. ૫(પટી્ટટીઆઇ):
એનફોિયામેન્ટ ડડરેક્ટરે્ટ(ઇડટી)એ આજે
જણાવયું હતું કે તેણે ભારતના િૌથટી
પટીઢ સરિપ્ટો કરનિટી એકિચેનજોમાંના
એક એવા વસિરએકિના રૂ.
૬૪.૬૭ કરોડનટી બેંક થાપણો તેનટી
મનટી ્ોનડડરંગનટી ચા્તટી તપાિના
ભાગરૂપે સથસગત કયાયા છે, જે તપાિ
સમા્ટ્ડફોન પર ્ોન આપતા કે્ટ્ાક
ફ્ોડ એપિ િામે કરવામાં આવટી
રહટી છે જે એપિને ચટીનટી ભંડોળોનો
્ટેકો હોવાનું કહેવાય છે. આ ફેડર્
એજનિટીએ જણાવયું હતું કે તેણે િમટીર

મહાત્ેના સથળો પર દરોડા પાડ્ા
હતા, જે મહાત્ે િનમાઇ ્ેબ પ્ાઇવે્ટ
સ્સમ્ટેડ(વસિરએકિનટી માસ્ક
કંપનટી)નો ડાયરેક્ટર છે. તે માસહતટી
આપતો ન હતો અને તપાિમાં
િહકાર આપતો ન હતો તેથટી ત્ટીજી
ઓગસ્ટે તેના પર દરોડા પાડવામાં
આવયા હતા એ મુજબ એજનિટીએ
જણાવયું હતું. ઇડટીએ જણાવયું હતું કે
તેને જણાયું છે કે િંખયાબંિ ફટીન્ટેક
કંપનટીઓ મોબાઇ્ એપિ દ્ારા
દેશમાં સશકારવૃસતિવાળા સિરાણમાં
િંડોવાયે્ટી છે અને તેમણે તેમના
મહતિમ ભંડોળો વસિરએકિ તથા
સરિપ્ટો સમ્કતો તરફ વાળયા છે જેથટી
તેમને અજાણયા સવદેશટી વો્ેટિ
તરફ વાળટી શકાય. ઇનસ્ટન્ટ ્ોન
એપિ િામેનટી તપાિમાં વસિરએકિ
અવરોિો ઉભા કરતું હોવાનો આરોપ
પણ ઇડટીએ મૂકયો છે.

# ઉત્ર જાપાનમાં ઓછામાં ઓછા ત્ણ લોકો ગયમ થયા હતા અને હજારો લોકોને સથળાંતર કરવાનો
આદેર આપવામાં આવયો હતો, કારણ કે આ નવસતારમાં મયરળધાર વરસાદ પડ્ો હતો, રસતાઓ પર પાણી
ભરાયા હતા અને કેટલાક પ્રદેરોમાં નદીઓ છલકાઇ હતી. એનએચકેના જાહેર ટેનલનવઝને જણાવયયં હતયં કે,
24 કલાકમાં બપોરે 1:00 વાગયા (0400 જીએમટી) સયધી નનગાટા પ્રાંતના એક ભાગમાં 500 મીમી (19 ઇંચ)
થી વધય વરસાદ પડ્ો હતો, જેના પગલે સત્ાવાળાઓએ કેટલાક નવસતારોમાં આપનત્ની ચેતવણીઓના
ઉચ્ચતમ સંભનવત સતરને જારી કરવા માટે પ્રેડરત કયાયા હતા. જાપાનના નનગાટા પ્રાંતના મયરાકામીમાં ભારે
વરસાદને કારણે આવેલા પૂરને કારણે કાટમાળ અને નાર પામેલા મકાનો તસવીરમાં જોવા મળે છે.

દારૂબંધીવાળા બબહારમાં વધુ એક લઠ્ાકાંડ: સાતનાં મોત ખરાબ ક્િવ્સટો આવી રહ્ા છે:

પાકકસ્ાનના નાણા મંત્ીની ચે્વણી

૧૫ જણા નબમાર, તેમાંથી
૧૦ જણાએ દનટિ ગયમાવી

છપરા(સબહાર), તા. પ: સબહારના
િરણ સજર્ામાં એક શંકાસપદ ્ઠ્ા
કાંડમાં ઓછામાં ઓછા િાત જણા
માયાયા ગયા છે તથા અનય ૧પ જણા
સબમાર પડટી ગયા છે જેમાંના કે્ટ્ાકનટી
દષ્્ટ ગઇ હોવાનું અસિકારટીઓએ
આજે જણાવયું હતું.
તે અ્બતિ, જાણટી શકાયું નથટી
આ િેરટી શરાબનું િેવન કયારે
કરવામાં આવયું કારણ કે ભોગ
બનનારાઓના કુ્ટુંબજનો માસહતટી
આપવા તૈયાર નથટી. િરણ સજર્ાના
ડડસટ્ટીક્ટ મેજીસટ્ે્ટ રાજેર્ મટીણાએ
જણાવયું હતું કે જયાં કેિો નોંિાયા
છે તે તમામ ગામો માકેર પો્ટીિ

બજેટ ખાધ ખૂબ વધી
છે, ત્ણ મનહના સયધી
આયાત પર કાપ મૂકારે

મથકનટી હદમાં આવે છે અને જેઓ
ગંભટીર રટીતે સબમાર પડટી ગયા છે
તેમાંના ૧૦ કરતા વિુ ્ોકો અંિ થઇ
ગયા છે. પ્ાથસમકપણે એવું ્ાગે છે
કે ગામવાિટીઓએ િેરટી ્ઠ્ો પટીિો
હતો. પાંચ જણાના અહીં મોત થયા

છે જયારે બાકટીના બેનાં મોત પ્ટના
મેડડક્ કો્ેજ એનડ હોષસપ્ટ્માં
થયા છે. શંકાસપદ બુ્ટ્ેગરોને પકડવા
મા્ટે સવસવિ સથળે દરોડાઓ પાડવામાં
આવટી રહ્ા છે એમ એક વડર્ઠ
પો્ટીિ અસિકારટીએ જણાવયું હતું.

મોદીના અધ્યક્ષસ્ાને કાલે નીબત આ્યોગની ગવબનિંગ કાઉન્સલની બેઠક
જુલાઇ 2019 પછી
પહેલીવાર રૂબરૂ બેઠક
અરવાને પ્ાદેસશક પક્ષ તે્ગ
ં ાણા રા્ટ્
િસમસત (્ટટીઆરએિ)નું િમથયાન મળયું
હતુ.ં એ.આઈ.એમ.આઈ.એમ.એ પણ
અરવાને પોતાનો ્ટેકો આપયો છે. જનતા
દળ (યુનાઇ્ટેડ), વાયએિઆરિટીપટી,
બિપા, એઆઈએડટીએમકે અને
સશવિેના જેવા કે્ટ્ાક પ્ાદેસશક પક્ષોના
િમથયાનથટી એનડટીએના ઉમેદવારને 515
થટી વિુ મતો મળવાનટી િંભાવના છે,
જે તેમના મા્ટે આરામદાયક જીત મા્ટે
પૂરતટી છે. અરવાને અતયાર િુિટીમાં
તેનટી ઉમેદવારટી મા્ટે પક્ષોએ જાહેર
કરે્ા િમથયાનને જોતાં 200થટી વિુ મતો
મળવાનટી શકયતા છે. ્ોકિભામાં 23
અને રાજયિભામાં 16 િાંિદ િરાવતટી

તૃણમૂ્ કોંગ્રિ
ે ે ઉપરા્ટ્પસતનટી
ચૂ્ટં ણટીથટી દૂર રહેવાનો સનણયાય કયયો
છે. જયારે શસનવારે િવારે 10 થટી
િાંજે 5 વાગયા િુિટી મતદાન યોજાશે,
તયારબાદ તરત જ મતપત્કોનટી
ગણતરટી કરવામાં આવશે. શસનવારે
મોડટી િાંજ િુિટીમાં ડર્ટસનુંગ ઓડફિર
આગામટી ઉપપ્મુખના નામનટી જાહેરાત
કરશે. ઉપરા્ટ્પસતનટી ચૂ્ટં ણટીમાં
નામાંડકત િભયો િસહત ્ોકિભા અને
રાજયિભાના િભયો મતદાન કરવા
મા્ટે ્ાયક છે. હા્ના એમ વેંકૈયા
નાયડુનો કાયયાકાળ ૧૦ ઓગસ્ટે િમાપત
થાય છે. ઉપરા્ટ્પસત રાજયિભાના
અધયક્ષ પણ છે.

93 વર્ષની વયે વવંગ વૉક

યુકેના સિરેનિેસ્ટર ખાતે િુ રાયડર
મા્ટે નાણાં એકઠાં કરતાં, બેટ્ટી એક
93 વર્ષીય દાદટી, 4 ઓગસ્ટના રોજ
બાયપ્ેનનટી પાંખો પર આકાશમાં ઉતયાયા

લોકોને બરબાદ કરતા
ઇનસટનટ લોન એપસને
સાથ આપતયં હોવાની
રંકા

હતા, અને િંપણ
ૂ યા ્ૂપ કયુું હતું - એક નવો
સગસનિ વરડ્ડ રેકોડ્ડ પૂણયા કયયો હતો. છેર્ા
12 મસહનામાં, બેટ્ટીએ પેિમેકર ફટી્ટ
કરાવયું હતું અને તેના ગળામાં િંસિવા

એલિ િસકકે ટવવી્ટર રર વળતો દાવો
િાંડ્ો: છેતરમરં્ડવીિો આરોર

નયૂયોક્ક, તા. પ(એપી): એલન મસકે ટ્ીટર પર આ સોશયલ
મીડડયા કંપની સાથેના તેમના ૪૪ અબજ ડોલરના પડતા
મૂકાયેલા દાવા અંગન
ે ા કાઉનટરસયયટમાં 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 ગેરમાગગે દોરી હતી એમ મીડડયા અહેવાલો
જણાવે છે. વૉનરંગટન 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 ટે્કસાસ નસ્કયયડરટીઝ એ્કટનયં
ઉલ્ંઘન કયયું છે. મસક દ્ારા આ વળતો દાવો ગયા સપ્ાહે ગયપ્
રીતે દાખલ કરવામાં આવયો હતો અને ડેલાવેર ચાનસરી કોટયામાં
ગયરુવારે મોડેથી એક ફાઇનલંગમાં અનસીલ થયો હતો એ મયજબ
વૉલ સટ્ીટ જનયાલે અહેવાલ આપયો હતો.

છે તેથટી તે હજી પણ આકાશમાં ઊંચે જઈ
શકે છે કે કેમ તે અંગે અસનસચિતતા હતટી,
પરંતુ તેમણે દરેકને િાસબત કરટી દટીિું કે
તેઓ હજી પણ કરટી શકે છે.

નવટી સદરહટી, તા. 5 : ષસથર,
્ટકાઉ અને િવયાિમાવેશક ભારતના
સનમાયાણ તરફના અસભયાનમાં,
નટીસત આયોગનટી િાતમટી ગવસનુંગ
કાઉષનિ્નટી બેઠક 7મટી ઓગસ્ટ
2022ના રોજ યોજાશે અને તે કેનદ્ર
અને રાજયો/કેનદ્રશાસિત પ્દેશો વચ્ે
િહયોગ અને િહકારના નવા યુગ

તરફ તા્મે્નો માગયા મોકળો કરશે.
વડા પ્િાન નરેનદ્ર મોદટી રા્ટ્પસત
ભવન િાંસકકૃસતક કેનદ્ર, નવટી સદરહટી
ખાતે ગવસનુંગ કાઉષનિ્નટી િાતમટી
બેઠકનટી અધયક્ષતા કરશે. બેઠકના
કાયયાિૂસચમાં, પાક વૈસવધયકરણ અને
તે્ટીસબયાં અને કઠોળ અને કકૃસર્
િમુદાયોમાં આતમસનભયારતા હાંિ્
કરવાનો િમાવેશ થાય છે; રા્ટ્ટીય
સશક્ષણ નટીસત-શાળા સશક્ષણનો
અમ્; રા્ટ્ટીય સશક્ષણ નટીસતનું

અમ્ટીકરણ – ઉચ્ સશક્ષણ; અને
શહેરટી શાિન.
જુ્ાઈ 2019 પછટી ગવસનુંગ
કાઉષનિ્નટી આ પ્થમ વયષકતગત
બેઠક હશે. તે ખાિ કરટીને મહતવપૂણયા
છે કારણ કે આપણે કોસવડ-19
રોગચાળાનટી પૃ્ઠભૂસમ િામે અને
આવતા વર્ષે G20 પ્ેસિડેનિટી અને
િસમ્ટનટી ભારતનટી યજમાનટીના
પ્કાશમાં અમૃત કાળમાં પ્વેશ કરટીએ
છટીએ.

કરાચટી, તા. પ(પટી્ટટીઆઇ):
પાડકસતાનના નાણા મંત્ટી સમફતાહ
ઇસમાઇ્ે આજે જણાવયું હતું કે
િરકાર આગામટી ત્ણ મસહના
મા્ટે આયાત પર કાપ મૂકવાનું
ચા્ુ રાખશે, જયારે તેમણે આ
નાણાભટીડગ્રસત દેશ મા્ટે આગળ
ખરાબ સદવિો હોવાનટી ચેતવણટી
આપટી હતટી.
અહીં
પાડકસતાન
સ્ટોક
એકિચેનજ ખાતે એક િમારંભને
િંબોિન કરતા મંત્ટીએ કહ્ું હતું
કે અગાઉનટી ઇમરાન ખાનના
વડપણ હેઠળનટી િરકારનટી આસથયાક
નટીસતઓને કારણે હા્નટી શાહબાિ
શરટીફના નેતૃતવ હેઠળનટી િરકારને

િહન કરવું પડે છે. પાડકસતાન
મુષસ્મ ્ટીગ નવાિ િરકાર વખતે
દેશનટી બજે્ટ ખાિ ૧૬૦૦ અબજ
ડો્ર હતટી, અને છેર્ા ચાર વર્યામાં
ઇમરાન ખાનનટી તેહરટીકે ઇનિાફ
પક્ષનટી િરકારના કાયયાકાળમાં આ
ખાિ વિટીને ૩૫૦૦ ડો્ર થઇ
ગઇ છે એ મુજબ તેમને કહેતા
જીઓ ્ટટીવટીએ ્ટાંકયા હતા. જો તમે
બજે્ટ ખાિ વિારો અને ્ોનમાં
પણ ૮૦ ્ટકાનો વિારો કરો તો
તેનટી સવપરટીત અિર અથયાતંત્ પર
થાય છે એમ તેમણે કહ્ું હતું. હું
ત્ણ મસહના િુિટી આયાત થવા
નહીં દઉં. આ િમયમાં અમે એક
પોસ્િટી િાથે આગળ આવટીશું, હું
િમજું છું કે સવકાિ થોડો ઘ્ટશે,
પણ મારટી પાિે સવકરપ નથટી એ
મુજબ તેમને કહેતા ડોન અખબારે
્ટાંકયા હતા.

