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ગુજરાત સમાચાર દૈનિકિી બુધવારિા રોજ પ્રકાનિત થતી  ‘િતદલ’ પૂનતિમાાં “ રહસ્યમય કાર્િ  – ટેસ્ટ 

દ્વારા સાપ્તાનહક રાિી ભનવષ્ય “ કોલમ દ્વારા ગુજરાતીમાાં સહુ પ્રથમવાર રાિી ભનવષ્ય લખવાિુાં શ્રેય 

મેળવિાર ૫ મેં ૧૯૪૯ િા રોજ અમદાવાદમાાં જન્મેલા અિે મૂળ ધાાંગધ્રાિા વાતિી પરાંત ુજન્મથી જ 

અમદાવાદમાાં સ્થાયી થયેલ કોમસ ેગે્રજુએટ દરનમયાિ થી જ જ્યોનતષ નવષયક બાબતો તરફ રૂચી 

ધરાવિાર તેમજ મેગેનિિો અિ ેઅખબારમાાં કઈક લખવાિી મહેચ્છા ધરાવિાર એક રાષ્ટ્ર ીયકૃત 

બાંકિા કમિચારી છે, જઓેએ ૧૯૭૨માાં પોતાિી કારનકદીિી િરૂઆત  કરી અિ ે જ્યોનતષિા 

જાણકારોિા સાંપકિ  દ્્રવારા તથા ૧૯૭૬ થી ૧૯૭૮ દરમ્યાિ  આ અાંગ ેસાંિોધિમાાં સતત પ્રવૃનતિીલ રહી 

પોતાિા જ એક સહ -  કમચાિરી  શ્રી િૈષધ પી. માાંકર્િા પ્રોત્સાહિ થી લોક પ્રકાિિ લીમીટેર્િા 

ગુજરાત સમાચાર દૈનિકિા શ્રી બહુમલી િાાંનતલાલ િાહિા સાંપકિમાાં આવ્યા અિ ે૧૯૭૮ માાં ગુજરાત 

સમાચાર દ્્રવારા પ્રકાનિત બપોરિા દૈનિક “ લોક સમાચાર “ માાં  “આપિા ગ્રહો ” િી દૈનિક કોલમિી 

સાથે સાથે પ્રસાંગોપાત બિાવોિી જ્યોનતષિી  દ્રનષ્ટ્એ અગાહીઓ આપિાવી અિ ેમેગેિીિોમાાં લેખો 

લખવાિી િરૂઆત કરી હતી. ૧૯૮૦િા અરસામાાં ગુજરાત સમાચાર દ્્રવારા પ્રકાનિત થતા “ 

આસપાસ ” અઠવાનર્કમાાં સાપ્તાનહક રાિી ભનવષ્યિી સાથે સાથે “ દેિ પરદેિિુાં ભાવી ” િીષિક હેઠળ 

દેિ – પરદેિિી ઘટિા ઓાં નવિ ે, રાજકીય પનરનસ્થનત અિ ેવ્યનકતઓ નવિ ે, િામાાંનકત નફલ્મી  

વ્યનકતઓ, િામાાંનકત નિકેટરો  નવિ ેઅિ ેિેર બજાર ભનવષ્ય સાંબધી આગાહીઓ લખી જ ેપ્રસાંગો 

સચોટ પુરવાર થતી રહી. ૧૯૮૩ માાં રસાયેલી વલ્ર્ કપ  નિકેટમાાં ફાઈિલમાાં પ્રવેિેલ વેસ્ટઇન્ર્ીિ અિ ે

ભારતીય નિકેટ ટીમ વચ્ચેિી મેચ માટે ભારતિી જીત માટે આગાહી “ ગુજરાત સમાચાર ” દૈનિકમાાં 

આપી હતી જ ેસચોટ પુરવાર થતા પ્રનસનધધ માાં એકા એક પરીવતિિ આવ્યુાં. ગુજરાત સમાચાર દ્્રવારા 

પ્રકાનિત આસપાસ ઉપરાાંત શ્રી વ્યાપાર સમાચાર અિે ગુજરાત સમાચાર પાંચાાંગમાાં પણ  પોતે લખયુાં, 

દરમ્યાિમાાં જ્યોનતષ સાંલગ્ન નવનવધ સાંસ્થાઓિા સાંપકિમાાં આવ્યા અિ ેજ્યોનતષ ભૂષણ , જ્યોનતષ 

વાચસ્પનત , જ્યોનતષ નિરોમણી જવેી માિદ પદવીઓ હાસલ કરી. અનપ્રલ થી જુિ ૨૦૦૩ દરમ્યાિ 

રરે્ીઓ નવનવધ ભારતી ઉપર પ્રસાનરત થતા “ગ્રહોિા ગગિમાાં  ” કાયિિમમાાં પણ પ્રસાંગોપાત નવષયિી 

જ્યોનતષ નવષયક જાણકારી અિ ેશ્રોતાઓ દ્્રવારા મેળવેલા પત્રોિા  પ્રત્યુતર જ્યોનતષ અિ ેટેરતેિા 

સમન્વય દ્્રવારા આપ્યા છે. જ્યોનતષ  નવદ્યામાાં કોઈ જ સાંપૂણિ િથી. પોતાિા જ્ઞાિ અિે અિુભવિા  

આધાર ેઅાંતઃ સ્કરુણા સમન્વયથી ફલાદેિ આપી િકાય છે અિ ેજ્યોનતષ એ શ્રધધાિો નવષય છે કેમ કે 

નવજ્ઞાિ જવેા સચોટ પનરણામો સાંપુણિ રીતે િા આપી િકાતુાં હોવાથી સો વ્યનકતમાાં સાચા પર્ી અિેક 

લોકોિા નવશ્વાસ સાંપાદિ કરી િકાય પરાંતુ કોઈ એક વ્યનિમાાં ખોટા પુરવાર થતા આ તમામ 

શ્રધધાિા સાંબાંધોિે ક્ષિવાર માાં તોર્ી િકાતા હોવાથી પોતે આિા નવધાથી જ અિ ેહમેિા સાંિોધિકાર 

રહ્યાિુાં માિે છે. 


