
*ઓમિક્રોન જ્યોમિષની દ્રષ્ટિએ* 

વર્લ ડ્ હરે્લથ ઓર્ગેનાઇઝેશન ેજણાવ્યું હતયું કે ચ િંિાના નવા કોરોનાવાયરસ પ્રકાર 

'ઓમિક્રોન' થી સુંબુંમિિ એકુંદર વૈમિક જોખિ "ખબૂ ઊંચયું" છે. મવિના જયદા જયદા 

ભાર્ગોિાું ઓમિક્રોન કેસો િળી આવિાું, ઘણા દેશોએ જોખિ િરાવિા દેશો પર 

મયસાફરી પ્રમિબુંિો લાદ્યા છે. ભારિિાું, કેન્દ્દ્રીય નાર્ગરરક ઉડ્ડયન િુંત્રી જ્યોમિરારદત્ય 

મસિંમિયાએ જણાવ્યું હતયું કે વયાપારી આંિરરાટરીય ફ્લાઇટ્સ ફરી શરૂ કરવાના 

સુંદભડિાું પરરસ્થથમિ પર નજીકથી નજર રાખવાિાું આવી રહી છે. ઓમિક્રોનથી 

પહલેાથી જ પ્રભામવિ દેશોને ભારિે રસી અન ેિેર્કલ કીિના સુંદભડિાું િેિનો િેકો 

પણ ઓફર કયો હિો.  

 દચિણ આરિકાિાુંથી િળી આવેલા કોરોના ના નવા  વેરરઅન્દ્િ મયદે્દ મવિભરિાું હ્કુંપ  

િ ી ર્ગયો છે.  મવિ આરોગ્ય સુંથથા ( હૂું  )એ આ વેરરઅન્દ્િ ને ઓમિક્રોન નાિ આપ્યું છે.  

દચિણ આરિકાથી કણાડિક આવેલા બ ેલોકો  કોરોના પોચઝરિવ હોવાનયું જણા્યું છે અને 

િેિના સેમ્પલ જજનોિ મસકવન્દ્સીંર્ગ લેબ િેષ્થિિંર્ગ  િાિે િોકલી આપવાિાું આવયા છે. 

દચિણ આરિકા, હોંર્ગકોંર્ગ અન ેબોત્સવાના  પછી હવે ચિિન અને જિડનીિાું ઓમિક્રોન 

વેરરઅન્દ્િને મનયુંત્રણ કરવા  દય મનયાભરના દેશો સાવ ેિ થઈ ર્ગયેલા છે અને મવદેશથી 

આવિા  મયસાફરોના RT-PCR  િેથિ કરવાની કાયડવાહી હાથ િરવાિાું આવેલી છે.  

ભારિના કેન્દ્દ્રીય આરોગ્ય િુંત્રાલય દ્વારા કયલ 47 દેશ ની યાદી  જાહરે કરવાિાું આવી 

છે જ્યાુંથી આવિા પ્રવાસીઓએ વીક્સીનના બુંને ્ોઝ લઇ લીિા હોવા  છિાું  િેિનો 

િેથિ કરવાિાું આવશે. 

જ્યોમિષની દ્રષ્ટિએ કોરોનાવાયરસ મવશે  છેર્લલા બ ે વરસિાું અવારનવાર અવલોકન 

ફરી  ફળાદેશ જણાવવાિાું આવ્યું છે જેિાું નોંિપાત્ર બાબિ શમનના  િકર રામશિાું 

ર્ગો ર ભ્રિણન ે િાનવાિાું આવેલયું છે  જેની અસર પયનઃ ઓમિક્રોન થવરૂપે આવી છે.   



ઓમિક્રોન મવશે જ્યોમિષની દૃષ્ટિએ ફળાદેશ જણાવી શકાય કે  હાલિાું 29 એમપ્રલ 

2022 સયિી  સાવ ેિી રાખવાની જરૂર  રહશે.ે  24 જાન્દ્્યઆરી 2020 ના  િકર રામશિાું 

શમનના પ્રવેશથી  કોરોના વાયરસ ની શરૂઆિ થઈ  હિી અને િેના વક્રી -િાર્ગી  

ર્ગો ર ભ્રિણ દરમિયાન  પ્રથિ િથા બીજી લહરે આવી  હિી.  હજય  શમન 29 એમપ્રલ 

2022 સયિી  િકર રામશિાું ભ્રિણ કરિો હોવાથી ઓમિક્રોન  થવરૂપે ત્રીજી લહરે ની 

શરૂઆિ  દચિણ આરિકાથી થઈ હોવાથી  29 એમપ્રલ 2022 સયિી  સાવ ેિી રાખવાની 

જરૂર રહશેે. િદ્દઉપરાુંિ  ૧૨ જયલાઇ 2022 થી  વક્રી  શમન િકર રામશિાું  પ્રવેશિા  17 

જાન્દ્્યઆરી 2023 સયિી  રહિેો હોવાથી આ સિય દરમિયાન   ોથા લહરે ની સુંભાવના 

નકારી શકાિી નથી.  કોરોનાવાયરસ નયું ઓમિક્રોન થવરૂપ  12 જયલાઈ 2022 પછી  વધય 

અસરકિાડ  મનવા્ી  શકે.   

જ્યોમિષની દૃષ્ટિએ અવલોકન કરિા જણાવી શકાય કે  2022 ના વષડિાું ઓમિક્રોન 

વેરરયન્દ્િ  થી સાવિાન  રહવેાની જરૂર છે. આરિકા િળી આવેલા વેરરયન્દ્િ િાું  સૌથી 

વધય  મ્્યિેસન્દ્સ  થયા હોવાથી િે વિારે ખિરનાક છે. 29 એમપ્રલ ૨૦૨૨ સયિી નો  

સિય અને 12 જયલાઈ 2022 થી 17 જાન્દ્્યઆરી 2023  જેિાું મવશેષ કરી 12 જયલાઈ 

2022 થી   23 ઓક્િોબર 2022 દરમિયાન  વધય સાવ ેિી રાખવાની જરૂર બનશ.ે  

સુંિેપ િાું  29 એમપ્રલ 2022 સયિી નો  સિય અને 12 જયલાઈ 2022 થી   23 ઓક્િોબર 

2022  દરમિયાન કોરોનાના  નવા વાયરસ ઓમિક્રોન ની  અસર વિાડઈ શકે  અને આ 

સિય દરમ્યાન  સરકારી િાર્ગડદમશિકાનયું લોકોએ  પરેૂપરૂયું  પાલન કરવયું રહિાવહ રહશેે. 

                                                         - ઈન્દ્દ્રિુંત્રી 


