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તા. ૧૨ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૧ શુવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

ભાગેડુ માયાના યપણ માટે ભારતે માગી UKની મદદ
કેન્ય ગૃહ રાયમંીએ ટનના તેમના સમક સાથે કર વાત

લંડન તા. ૧૨ : ભારતે ભાગેડુ દાના વેપાર િવજય માયાના જલદ યપણ માટે ગુવારે ટનનો સહકાર માંયો. ોડ
અને ૯,૦૦૦ કરોડ િપયાના મની લોન્ંગને લગતા મામલામાં માયાના યપણ માટે ટનમાં કાયદાકય યા
ચાલી રહ છે. ટનના િસકયોરટ એડ ઈકોનોિમક ાઈમ મામલાના મંી બેન વેલેસની સાથે પીય બેઠકમાં ગૃહ
રાજયમંી કરન રજજૂએ વેટિમિનટર મેજેટ કટમાં ચાલી રહેલા યપણ મામલાની ણકાર મેળવી.
પીય વાતચીત દરિમયાન રજજૂએ ભાગેડુ ઉોગિપતના જલદ યપણમાં ટનનો સહકાર માયો. બેઠક બાદ
રજજૂએ વીટ કયું કે, 'ટનના િસકયોરટ એડ ઈકોનોિમક ાઈમ મામલામાં મંી બેન વેલેસની સાથે પીય બેઠક
સાથક રહ. અમે સાઈબર િસકયોરટ, ધાિમક કરતા, ભારત અને ટનમાં વોટેડ લોકોના યાપણ અને માહતીઓના
આદાન-દાનના મુાની વાત કર.'
એક અિધકારએ જણાયું કે, રજજૂએ માયા, આઈપીએલના પૂવ કિમશનર લિલત મોદ, કેટ બુક સંવ કપૂર સહત ૧૩
લોકોના યપણમાં ટનના સહકારની અપીલ કર. ભારતે તે ઉપરાંત ૧૬ અય કિથત આરોપીઓ સામે કાયદાકય
કાયવાહમાં ટનનો સહકાર માયો. રજજૂએ પોતાના ટશ સમકને એમ પણ કું કે, ટન પોતાની ધરતીનો
કામીરઓ અને ખાિલતાની અલગતાવાદઓ ારા ભારત િવરોધી ગિતિવધીઓમાં ઉપયોગ ન થવા દે.
બેઠકમાં ભારત િવરોધી શીખ સમૂહોની ટનમાં ગિતિવધીઓ અને ઉવાદ સમૂહો ારા યુવાનોને કર બનાવવાના
યાસો પર પણ ચચા થઈ. અિધકારએ જણાયું કે, પીય બેઠક એક કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલી. તેમણે જણાયું
કે, 'રજજૂએ સુરા સાથે સલંન મામલા પર ચચાને ર રાખવા માટે વેલેસને ભારત આવવાનું આમંણ આયું.'
ભારત સૌથી વધુ મુિલમ વતીવાળો દેશ છે, પરંતુ અહ ઘણા જ ઓછા કર તવોએ ખૂંખાર આતંકવાદ સંગઠન
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આઈએસને ઈન કયું છે. એવામાં ટન સરકારે ઈલામી આતંકવાદનો સામનો કરવાના ભારતના અનુભવોથી શીખવામાં
રસ દાખયો છે.(૨૧.૪)
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