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ભારતનું નવું બંધારણ અમલમાં આવ્યું તેનાં ૭૩ વષર્ પછી બંધારણ સવ�પરી ક� સંસદ? તેનો િવવાદ ઉગ્ર બની રહ્યો છ�. ૧૯૫૦ની ૨૬ �ન્યુઆરીએ બંધારણ અમલમાં આવ્યું તે પછી તે બંધારણ પ્રમાણે લોકસભાની ચૂંટણીઓ યો�ઈ હતી અને સંસદ અ�સ્તત્વમાં આવી હતી. આ રીતે સંસદને બંધારણનું સંતાન કહી શકાય. કોઈ સંતાનને પોતાના માબાપની ક��ડળીમાં ફ�રફાર કરવાનો અિધકાર હોઈ શક� ખરો? તેમ થઈ શક� ખ�ં? જે બંધારણનો ઉપયોગ કરીને શાસક પક્ષ સત્તા પર આવ્યો હોય, તે સત્તાનો ઉપયોગ કરીને તે બંધારણનો નાશ કરી શક� ખરો? દ�શની સંસદ પ્ર�ના ચૂંટાયેલા પ્રિતિનિધઓ દ્વારા રચાતી હોય છ�, માટ� તેને નવા કાયદાઓ ઘડવાનો અને જૂના કાયદાઓમાં સુધારાઓ કરવાના અિધકારો તો આપવામાં આવેલા જ છ�. અગાઉ માનવામાં આવતું હતું ક� સંસદ મૂળભૂત અિધકારો પર તરાપ મારી શક� નહ�. સુિપ્રમ કોટ� સંસદનો તે અિધકાર પણ માન્ય કય� હતો, પણ તેની સાથે લ�મણર�ખા પણ દોરી આપી હતી ક� સંસદ બંધારણના મૂળભૂત ઢાંચામાં ફ�રફાર કરી શક� નહ�. આ મૂળભૂત ઢાંચો એટલે શું? તેની પણ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા સુિપ્રમ કોટ� ક�શવાનંદ ભારતી ક�સમાં બાંધી હતી. હવે આપણી સરકાર તે મૂળભૂત ઢાંચામાં પણ ફ�રફાર કરીને ભારતને િહન્દુ રા� �હ�ર કરવા માગે છ�, માટ� પ્રચાર થઈ રહ્યો છ� ક� બંધારણ નહ� પણ સંસદ સવ�પરી છ� અને સંસદને બંધારણના મૂળભૂત ઢાંચાને ખતમ કરવાનો પણ અિધકાર છ�.ભારતનું બંધારણ ઘડાયું ત્યાર� તેમાં નાગ�રકોને ક�ટલાક મૂળભૂત અિધકારો આપવામાં આવ્યા હતા. તેમાં સંપિત્ત ધારણ કરવાના અિધકારનો પણ સમાવેશ થતો હતો. ભારતની ચૂંટાયેલી સરકારોને પ્રાર�ભથી જ આ મૂળભૂત અિધકાર ખૂંચતો હતો. ભારતના પ્રથમ વડા પ્રધાન પં�ડત જવાહરલાલ નેહ�એ ૧૯૫૦માં જમીનદારી નાબુદીના કાયદાઓ ઘડીને આ મૂળભૂત અિધકાર ઉપર આક્રમણ કયુ� હતું. ૧૯૭૦ના દાયકામાં સુિપ્રમ કોટ� સરકારની િવ�દ્ધમાં ક�ટલાક ચુકાદાઓ આપ્યા હતા. ૧૯૬૭ના ગોલકનાથ ક�સમાં સુિપ્રમ કોટ� સંપિત્ત ધરાવવાના મૂળભૂત અિધકારની રક્ષા કરી હતી. ૧૯૭૦માં આર.સી. ક�પરના ક�સમાં બેન્કોનું રા�ીયકરણ કરવાનાં પગલાંને રદ કરવામાં આવ્યું હતું. માધવરાવ િસંિધયાના ક�સમાં રા�ઓનાં સાિલયાણાં રદ કરવાનાં પગલાંને ગેરબંધારણીય ગણાવવામાં આવ્યું હતું. આ બધા ચુકાદાઓને ઉલટાવી નાખવા તત્કાલીન વડાં પ્રધાન ઇ�ન્દરા ગાંધીએ બંધારણમાં ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૯ નંબરના સુધારાઓ કરાવીને સંપિત્ત ધરાવવાના અિધકાર સિહતના ક�ટલાક મૂળભૂત અિધકારો પર તરાપ મારી હતી. ગોલકનાથ ક�સમાં સુિપ્રમ કોટર્ના ૧૧ જ�ની બેન્ચે ઠરાવ્યું હતું ક� સરકાર ક� સંસદ સંપિત્ત ધરાવવાના અિધકાર સિહતના કોઈ પણ મૂળભૂત 

અિધકારને રદ કરી શક� નહ�. આ ચુકાદો તત્કાલીન વડાં પ્રધાન ઇ�ન્દરા ગાંધીને માન્ય નહોતો. દરિમયાન ક�રળની સરકાર� જમીન સુધારણાના કાયદામાં ક�ટલાક ફ�રફારો કરીને એડનીર મઠની જમીન પર સરકારનો કબ� જમાવી દીધો હતો. એડનીર મઠના સ્વામી ક�શવાનંદ ભારતીએ આ કાયદાને ક�રળની હાઇ કોટર્માં પડકાય� હતો. હાઇ કોટર્માં તેઓ હારી ગયા હતા. તેમણે ક�રળના કાયદાને સુિપ્રમ કોટર્માં પડકારતી વખતે ઇ�ન્દરા ગાંધીની સરકાર� કર�લા ૨૯મા બંધારણીય સુધારાને પણ પડકાય� હતો, જેમાં જમીન સુધારણા કાયદાને કોટ�ના 

અિધકારક્ષેત્રની બહાર ગણવામાં આવ્યા હતા. ક�શવાનંદ ભારતી દ્વારા સુિપ્રમ કોટર્માં બંધારણના ૨૪, ૨૫ અને ૨૬ નંબરના સુધારાને પણ પડકારવામાં આવ્યા હતા.તત્કાલીન વડાં પ્રધાન ઇ�ન્દરા ગાંધી માટ� આ ક�સ પ્રિતષ્ઠાનો મુદ્દો બની ગયો હતો. ત્યાર� સુિપ્રમ કોટર્ના ચીફ જ�સ્ટસ એસ.એમ. િસક્ર� હતા. તેમણે ક�શવાનંદ ભારતી ક�સની સુનાવણી માટ� ૧૩ જ�ની બેન્ચ બનાવી હતી, જે મોટામાં મોટી બેન્ચ હતી. તેની સમક્ષ ૬૮ �દવસ માટ� સુનાવણી ચાલી હતી. ક�સના મુખ્ય મુદ્દાઓ બાબતમાં સુિપ્રમ કોટર્ના જ�માં પણ તીવ્ર મતભેદો હતા. ચીફ જ�સ્ટસ સિહતના સાત જ� સરકારની િવ�દ્ધમાં હતા તો છ જ� સરકારની તરફ�ણમાં હતા. ૧૩ જ� દ્વારા ૧૧ તો ચુકાદાઓ આપવામાં આવ્યા હતા. બહુમતી સાત જ� દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો ક� સંસદ મૂળભૂત અિધકારોમાં ફ�રફાર કરી શક� છ�; પણ ભારતના બંધારણના મૂળભૂત ઢાંચાને બદલી શકતી નથી. આ મૂળભૂત ઢાંચો ક્યો? તેની વ્યાખ્યા પણ ક�શવાનંદ ભારતી ક�સમાં કરવામાં આવી હતી. સુિપ્રમ કોટર્ના મતે ભારતનું બંધારણ લોકશાહી, પ્ર�સત્તાક, સમવાયી અને િબનસાંપ્રદાિયક છ�. કોઈ પણ સરકાર 

ક� સંસદ તે ઢાંચામાં ફ�રફાર કરી શકતી નથી. સુિપ્રમ કોટર્નો ચુકાદો ક�શવાનંદ ભારતીની િવ�દ્ધમાં આવ્યો હતો, કારણ ક� સુિપ્રમ કોટ� મૂળભૂત અિધકારોમાં ફ�રફાર કરવાના સંસદના અિધકારને માન્ય કય� હતો. � ક� આ ચુકાદો સરકારની પણ િવ�દ્ધમાં હતો; કારણ ક� સુિપ્રમ કોટ� ૩૬૮મી કલમ મુજબ બંધારણમાં ફ�રફાર કરવાના સંસદના અિધકારને મયાર્�દત બનાવી દીધો હતો. આ ક�સમાં ક�શવાનંદ ભારતીના વક�લો તરીક� નાની પાલખીવાલા અને સોલી સોરાબ� હતા. ક�શવાનંદ ભારતીના ક�સમાં પક્ષકાર તરીક� ભારતની ક�ટલીક ક�પનીઓ પણ �ડાઇ હતી. વક�લોની ફ� તેમણે ચૂકવી હતી.૧૯૫૦ની ૨૬ �ન્યુઆરીના રોજ ભારતનું જે બંધારણ અમલમાં આવ્યું તેમાં આજ �દન સુધીમાં ક�લ ૧૦૫ સુધારાઓ થઇ ચૂક્યા છ�. ક�ટલાક સુધારાઓ નાગ�રકોને વધુ અિધકારો આપવા માટ� કરવામાં આવ્યા છ� તો ક�ટલાક સુધારાઓ નાગ�રકોના અિધકારો ઝૂંટવીને સરકારને વધુ સત્તા આપવા માટ� કરવામાં આવ્યા છ�. બંધારણમાં સુધારા બાબતમાં પ્ર�ના હાથમાં કોઇ સત્તા નથી. તે સત્તા સંસદના અને સુિપ્રમ કોટર્ના હાથમાં છ�. ક�શવાનંદ ભારતી ક�સમાં સંસદની સત્તા પર સુિપ્રમ કોટર્ દ્વારા િનયંત્રણો લાદવામાં આવ્યાં હતાં તેને કારણે તે ક�સ યાદગાર બની રહ્યો છ�. તાજેતરમાં સુિપ્રમ કોટર્ના અને હાઈ કોટર્ના જ�ની િનમણૂક બાબતમાં સુિપ્રમ કોટર્ના કોલેિજયમ અને ક�ન્દ્ર સરકાર વચ્ચે જે ગજગ્રાહ ચાલી રહ્યો છ�, તેના મૂળમાં પણ ભાજપનો અને સંઘપ�રવારનો િહન્દુ રા�નો એજન્ડા છ�. � ભારતને િહન્દુ રા� �હ�ર કરવું હોય તો બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો જ બદલવો પડે, કારણ ક� સુિપ્રમ કોટર્ની વ્યાખ્યા મુજબ ભારત લોકશાહી, પ્ર�સત્તાક, સમવાયી અને સેક્યુલર દ�શ છ�. કોઈ પણ સેક્યુલર દ�શને કોઈ રીતે િહન્દુ રા� �હ�ર કરી શકાય નહ�. � સંસદ દ્વારા ભારતને િહન્દુ રા� �હ�ર કરવામાં આવે તો તેને સુિપ્રમ કોટર્માં પડકારવામાં આવે. સુિપ્રમ કોટર્ ક�શવાનંદ ભારતી ક�સના ચુકાદા મુજબ આ સુધારો રદ કયાર્ િવના રહ� નહ�.  � સુિપ્રમ કોટર્ના બહુમતી જ� સરકારના સમથર્નમાં હોય તો સરકાર સુિપ્રમ કોટર્ની મંજૂરીપૂવર્ક પણ ક�શવાનંદ ભારતી ક�સના ચુકાદાને ઉથલાવી શક� અને પછી બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો પણ બદલી શક�. કોલેિજયમ િસસ્ટમને કારણે ક�ન્દ્ર સરકાર પોતાના માનીતા જ�ને સુિપ્રમ કોટર્માં લાવી શકતી નથી. માટ� કાયદા પ્રધાન �કરણ �રિજજુ સતત કોલેિજયમ િસસ્ટમ પર પ્રહારો કરી રહ્યા છ�. જે �દવસે કોલેિજયમ િસસ્ટમ ખતમ થશે તે �દવસે સુિપ્રમ કોટર્ની સ્વાયત્તતાનો પણ અંત આવશે. પછી સુિપ્રમ કોટર્ સરકારનો પાલીતો પોપટ બની ગયા િવના રહ�શે નહ�.
સુિ�મ કોટ�ના મતે ભારતનું બંધારણ લોકશાહી, �જાસત્તાક, સમવાયી અને 

િબનસાં�દાિયક છ�. કોઈ પણ સરકાર ક� સંસદ તે ઢાંચામાં ફ�રફાર કરી શકતી નથી

બંધારણના મૂળભૂત ઢાંચામાં ફ�રફાર કરવાનો સંસદને અિધકાર છ�?BUSINESS િમ�BUSINESS િમ�

વાિણજ્ય પ્રિતિનિધ તરફથી
અમદાવાદ, તા. 24: ગઇકાલે 

વોલસ્ટ્રીટમા ંતે�નો દોર રહ�તા ંઆજે 
ભારતીય શેરબ�રમા ં પોિઝ�ટવ 
ખુલ્યા હતા, બાદમા ં બેઉતરફ� 
વધઘટ રહ્યા બાદ ભારતીય 
શેરબ�રમા ંસને્સકે્સ અન ેિનફ્ટીમાં 
સામસામી રાહ સાથ સપાટ બધં રહ્યા 
હતા. વોલસ્ટ્રીટમા ંખાસ કરીન ેટ�કનો 
શેરોમા ંત�ે �વા મળી હતી અને 
તનેી પાછળ ભારતીય શેરબ�રમાં 
પણ આઇટી-ટ�કનો શેરોમાં લવેાલી 
�વા મળી હતી. આવનારા �દવસોમાં 
આઇટી-ટ�કનો શરેો એકટીવ �વા 
મળશે, તમેા ં ધીમે ધીમે સિક્રયતા 
�વા મળી રહી છ�. જમેા ં ત�ે 
ગુથંાઇ રહી છ�, આવનારા �દવસોમાં 
વધુ ત�ેમય રહ� તવંુે અનુમાન 
કરવામા ંઆવી ર� ંછ�. આજે મા�િત 
સુઝકુ�ના ત્રી� કવાટર્રના પ�રણામ 
�હ�ર થયા હતા, જે અપેક્ષા કરતાં 
ઘણા સારા પ�રણામ આવ્યા છ� અને 
નફો 132 ટકા જટેલો વધ્યો છ�, 
આમ મા�િત સઝુુક�ની આગવેાની 
હ�ઠળ ઓટો શેરોમા ંતે� �વા મળી 
હતી. આજ ે શેરબ�રમા ં ઓટો 
શેરોમા ં નવેસરથી ખરીદીએ ત�ે 

�વા મળી હતી. આજ ે ભારતીય 
શેરબ�રમા ંઓટો, આઇટી અને 
કન્ઝયમુર ડયરુ�બલ શેરોમા ંલેવાલી 
રહ�તા સધુયાર્ હતા, જ્યાર� પીએસયુ 
બેન્ક, મેટલ્સ અને ફામાર્ શેરોમાં 
ઉપલા સ્તર�થી વેચવાલીનંુ દબાણ 
�વા મળ્યંુ હતંુ.

સેન્સેક્સ 37 પોઇન્ટ સુધય�, 
જ્યાર� િનફ્ટી 0.25 પોઇન્ટ ઘટી
ભારતીય શરેબ�રમા ંસને્સકેસ 

37.08 પોઇન્ટ એટલ ેક� 0.06 ટકા 
વધીને 60978.75 પોઇન્ટના સ્તર� 
બંધ રહ્યા હતા. આજે ઇન્ટ્રાડમેાં 
સને્સકે્સ 61266.06 પોઇન્ટ સધુી 
ઉછળ્યા હતા, આમ, સતત બી� 
�દવસ ેસને્સકે્સ ઇન્ટ્રાડેમા ં 61000 

પોઇન્ટને પાર કય� હતો, પર�ત ુતે 
ટક� શક્યો નહતો. જ્યાર� નીચામાં 
60849 પોઇન્ટ સધુી ઘટયો હતો. 
િનફ્ટીમા ંબેઉતરફ� વધઘટ� છ�લ્લે 
સપાટ બધં રહ્યા હતા. 

આજે િનફ્ટી 0.25 પોઇન્ટ ઘટીને 
18118.30 પોઇન્ટના સ્તર� બધં રહી 
હતી. આજ ે ઇન્ટ્રાડમેા ં િનફ્ટીએ 
18200 પોઇન્ટની સપાટી ક�દાવીને 
18201.25 પોઇન્ટ સ્તર સધુી વધી 
હતી, જ્યાર� નાચમા ં18079 પોઇન્ટ 
સધુી ઘટી હતી. બને્ક િનફ્ટી 87.80 
પોઇન્ટ એટલ ેક� 0.21 ટકા ઘટીને 
42733.45 પોઇન્ટના સ્તર� બંધ 
રહ્યા હતા. આજ ેઇન્ટ્રાડમેા ં બેન્ક 
િનફ્ટીએ ફરી એકવાર 43000 
પોઇન્ટની સપાટી ક�દાવી હતી, પણ 
ઉ�ચામાં બંધ રહી નહતી. બીએસઇ 
ખાતે �ટ મોબાઇલમા ં20.96 ગણા, 
ઝેન્સર ટ�કનોલો�મા ં7.01 ગણા, 

સવેુન ફામાર્મા ં 3.56 ગણા, સ્ટાર 
હ�લ્થમા ં 3.04 ગણા અને તાતા 
એલેક્સીમા ં 2.9 ગણા કામકાજ 
ન�ધાયા છ�. એનએસઇ ખાત ે �ટ 
મોબાઇલમા ં21.34 ગણા, મડેપ્લસ 
હ�લ્થમા ં10.1 ગણા, ઝને્સર ટ�કનોમા ં
8.65 ગણા, હ�પીએસ્ટ માઇન્ડમા ં
7.79 ગણા, ઇન્ડોકો ર�મડેીઝમા ં6.91 
ગણા કામકાજ ન�ધાયા છ�. 

બ્રોડર માક�ટમા ંવેચવાલી ચાલ ુ
રહી, માક�ટ બ્રડેથ નરમ

લાજર્ક�પ શેરોમા ં અ�સ્થરતાના 
પગલે આજ ે બ્રોડર માક�ટમા ં પણ 
વેચવાલી �વા મળી હતી અને 
મોટા ભાગના પસદંગીના શેરોમા ં
વેચવાલીનંુ દબાણ રહ�તા ઘટયા 
હતા. જેના લીધે બીએસઇ િમડક�પ 
ઇન્ડકે્સ 0.30 ટકા અને સ્મોલક�પ 
ઇન્ડેક્સ 0.43 ટકા ઘટાડા સાથે બધં 
રહ્યા હતા. જનેા લીધે માક�ટ બ્રડેથ 
નબળુ ં ર�ં હતુ.ં બીએસઇ ખાત ે
1536 શેરો વધ્યા હતા, જ્યાર� 1971 
શેરો ઘટયા હતા અને 143 શેરો 
યથાવત રહ્યા હતા.

આજે મા�િતની આગવેાની હ�ઠળ 
ઓટો શેરોમા ંલવેાલીએ િનફ્ટી ઓટો 
ઇન્ડેક્સ 1.23 ટકા વધ્યો હતો, જે 
છ�લ્લા બ ેટે્ર�ડંગ સસેન્સમાં 2.07 ટકા 
વધ્યો છ�. જેમા ંસોના બીએલડબલ્યુ 
3.55 ટકા, ટયુબ ઇન્વેસ્ટમને્ટ 1.97 
ટકા, બ�જ ઓટો 1.74 ટકા, 
બોશ 0.73 ટકા, આઇશર મોટર 
0.72 ટકા, સમવધર્ના મધરસન 
ઇન્ટરનશેલ 0.68 ટકા, ટીવીએસ 
મોટર 0.22 ટકા અન ેએમઆરએફ 
0.15 ટકા વધ્યા હતા. 

જ્યાર� સૌથી વધુ મા�િત સઝુકુ� 
3.35 ટકા ઉછળ્યો હતો, જેના સુદંર 

પ�રણામોથી આજે આ શેરમા ંકરન્ટ 
�વાયો હતો. બી� તરફ, ભારત 
ફોજર્ એક ટકા, મિહન્દ્રા એન્ડ 
મિહન્દ્રા 0.34 ટકા અને અશોક 
લેલેન્ડ 0.2 ટકા ઘટાડા સાથ ેબંધ 
રહ્યા હતા.

સેન્સેક્સ 37.08 60978.75િનફ્ટી -0.20 18118.30 બેન્ક િનફ્ટી -87.90 42733.40

ક�પનીનું નામ ટકાવારી ભાવતાતા મોટસર્ 3.37 422.15મા�િત સુઝુક� 3.35 8698.80બ�જ ઓટો 1.74 3686.50HCL ટ�કનો 1.49 1137.85િબ્રટાનીયા 1.34 4396.05
ક�પનીનું નામ ટકાવારી ભાવએકસીસ બેન્ક 2.41 910.20ડો. ર�ડ્ડીઝ લેબ 1.96 4252.75િહન્દાલ્કો 1.93 484.65પાવરગ્રીડ 1.84 220.95ગ્રાસીમ 1.72 1603.20

ક�પનીનું નામ ટકાવારી ભાવએકસીસ બેન્ક 2.50 910.05પાવરગ્રીડ 1.76 221.00તાતા સ્ટીલ 1.35 120.35કોટક બેન્ક 1.31 1759.90લાસર્ન 1.18 2207.05

િનફ્ટી
ટોપ ગેઇનસર્

ટોપ લુઝસર્

ટોપ લુઝસર્

ક�પનીનું નામ ટકાવારી ભાવતાતા મોટસર્ 3.34 422.10મા�િત સુઝુક� 3.27 8698.60એચસીએલ ટ�કનો 1.47 1137.65એચડીએફસી બેન્ક 1.35 1695.30એચડીએફસી  0.92 2766.00

સેન્સેક્સ
ટોપ ગેઇનસર્

ભારતીય શેરબજારમાં બેઉતરફી વધઘટ વચ્ચે 
સેન્સેક્સ-િનફ્ટીમાં સામસામી રાહ જોવાયા

મારૂિતના જબરજસ્ત પ�રણામની પાછળ શેરોમાં જોરદાર ઉછાળો

રૂિપયામાં વધુ ઘટાડો ચાલુ, 31 પૈસા ઘટયો
વાિણજ્ય પ્રિતિનિધ તરફથી

અમદાવાદ, તા. 24. કરન્સી બ�રમાં આજે ડોલરની સામે �િપયામાં 
વધુ ઘટાડો ચાલુ રહ�વા પામ્યો હતો. આજે ડોલરની સામે �િપયો 
સતત બી� �દવસે તૂટયો હતો અને આજે વધુ 31 પૈસા તૂટીને 
81.71ના સ્તર� બંધ રહ્યા હતા. જ્યાર� ગત સેસન્સમાં ડોલરની સામે 
�િપયો 81.40ના સ્તર� બંધ રહ્યો હતો. અન્ય કરન્સીઓમાં યુરો 
88.76, પાઉન્ડ 100.64, ઓસ્ટ્રેિલયન ડોલર 57.32, �પાનીઝ 
યેન 0.6279 અને સ�ગાપોર ડોલર 61.91ના સ્તર� બંધ રહ્યા હતા.

Öõá Ú½ß çðßÖ
15 ìÀáùÞë Ûëä

çÙÃÖõá (15 ìÀ.) 2780

çÙÃÖõá (15 ìá.) 2680

çÙÃÖõá (Õ áí) 890

ÀÕëçíÝë (15 ìÀ.) 2280

ÀÕëçíÝë (15 ìá.) 2180

ÀÕëçíÝë (5 ìá.) 760

çßçíÝð_ Öõá 2690

ÀùÕßõá   2750

äÞVÕìÖ Cëí 1970

çÞÎáëäß 2450

ÖáÖõá 5400

ìØäõá 2590

ÜÀë³ Öõá 2500

çùÞë-Çë_Øí çðßÖ
(ËõZë çìèÖ)

VËëLÍÍý çùÞð_ 59030
Öõ½Úí çùÞð_ 58240
ØëÃíÞë-22 ÀõßõË 56080
ØëÃíÞë-Úí±õç±ë´ èùáÜëÀý  57850
çùÞëÞë_ ãÚVÀíË 590300
Çë_Øí(999) 69800
Çë_Øí ìçyë 71300

ÝëÞý Ú½ß çðßÖ Þßõå / ÜðÀõå CëíäëYëë
ÕþÎðá/çëáëçß/ÀõÕáùÞ wë.

30/24 Úþë³Ë 279.00

30/36 ±õÎÍí 296.00

áùÀá

62/36 ì¿QÕ 141

68/36 136

72/36 ì¿QÕ 135

90/36 ì¿QÕ 129.50

84/48 ì¿QÕ 129.50

30/14 ì¿QÕ 193

80/72   ßùËù. 133

80/36   ßùËù. 132

150/48Úþë³Ë  120

75/36      ÓÓ 125

50/36     ÓÓ 137

50/48 SD/¿õÕ 195

RIL ìßáëÝLç 

90/36   ì¿QÕ 132

114.13  ßùËù ---

100 ËõZë 131

äõáÞùÞ (°±õçËí çë×õ)

80/72 ßùËù 133.50

80/72 ÎùSÍß 148

160 ÍíVÀõË 156

--- ---

80/108   ÓÓ 139

----- ---

80/72 OáõÀ ßùËù 148

ÃëÍýÞ

49/24 ±õÎÍíäëÝ 132

30/14 ì¿QÕ 198

62 ì¿QÕ 143

68 ì¿QÕ 137

72 ì¿QÕ 136

75 ì¿QÕ 135

80 ì¿QÕ 130.50

80/72 ßùËù 134

30/24 Úþë³Ë ---

30/36 ±õÎÍí ---

°±õçËí çë×õÞë Ûëä 3516446
2599974

26 જાન્યુઆરીએ માક�ટ બંધ હોઈ આજે બજાર બહુ જ અ�સ્થર રહી શક� છ�
િનફ્ટી ફ્યચુર: છ�લ્લો બંધ 18128.20 

અમ ે અમારા હકારાત્મક ��ષ્ટકોણની 
પનુર�ુક્ત કરીએ છીએ અન ેરીસ્ક મનેજેમને્ટ 
પર ધ્યાન આપવાની સલાહ આપીએ છીએ. 
નીચનેી તરફ 18050 પર ધ્યાન રાખવંુ અને 
રોકાણ કરી રાખવંુ. ઉપરની તરફ 18219 સુધી 
જવાની અપકે્ષા રાખવી, તેન ેવટાવશેતો તે 
18295 સુધી જશે!

એિશયન પઈેન્ટ: છ�લ્લો બંધ 2811.05 
સ્ટોપ લોસ રૂ. 2780 રાખી લાંબા સમય માટ� 
રાખવો. ઉપરની તરફ શેર રૂ. 2842, રૂ. 
2890 સુધી જશે. ટ��ક સમયમાં ત ેરૂ. 2950ના 
માક�ન ેવટાવી જશે.

એચએએલ: છ�લ્લો બંધ 2541.20 સ્ટોપ 
લોસ રૂ. 2520 રાખી ��ડસર્ આ શેરની ખરદી 
કરી શક� છ�. ઉપરની તરફ શેર રૂ. 2582 
સુધી જઈ શક� છ�, તને ેવટાવશે તો શેર રોક�ટ 
ગિતએ રૂ. 2610 સુધી જશે.

ટ�ક એમએએચ: છ�લ્લો બંધ 1068.65 
ટ��ક્નકલી શેર િવસ્ફોટ માટ� તૈયાર છ� જે 
શેરન ેરૂ. 1082 પર લઈ જશે તને ેવટાવશે 
તો શેર રૂ. 1095 સુધી જશે. સ્ટોપલોસ રૂ. 

1056 રાખવો.
ક�નફીન હોમ: છ�લ્લો બંધ 564.10 ચાટ� 

આ શેરમાં અમકુ મોટી ખરીદીનો સંક�ત કરે 
છ�. સ્ટોપ લોસ રૂ. 555 રાખી શેર ખરીદી 
રોકાણ કરી રાખવુ.ં શેર ઝડપથી રૂ. 577 સુધી 
જશે તને ેવટાવશે તો શેર રૂ. 588 સુધી જશે!

એચડીએફસી બને્ક: છ�લ્લો બંધ 1691.25 

કોઈ પણ ઘટાડો ખરીદી માટ� સારી તક છ�. 
સ્ટોપ લોસ રૂ. 1672 રાખી ખરીદી કરવાની 
ભલામણ કરીએ છીએ. આ શેર રૂ. 1717 સુધી 
જશે જો તને ેવટાવશે તો રૂ. 1740 સુધી જશે.

બજાજ ઓટો: છ�લ્લો બંધ 3689.75 સ્ટોપ 
લોસ રૂ. 3651 રાખી ઘટાડા પર લોંગ રમવું 
અપર ટાગ�ટ રૂ. 3734, તને ેવટાવશે તો શેર 
રૂ. 3780 સુધી જશે!

ટાટા મોટર: છ�લ્લો બંધ 422.75 આ શેર 
બહુ જ િવસ્ફોટક લાગ ેછ�. સ્ટોપ લોસ રૂ. 415 
રાખી ઓપિનગં બેલ પર તનેી ખરીદી કરી 

શકાય. શેર ઝડપથી ઈન્�ાડ�માં રૂ. 430  સુધી 
જશે તને ેવટાવશે તો શેર રૂ. 437 સુધી જશે!

રોકાણકારો માટ�ના શરે
અદાણી િવલમાર: છ�લ્લો બંધ 572.65 

રોકાણ કરવા માટ�નો સમય છ�! સ્ટોપ લોસ 
રૂ. 550 રાખી ઘટાડા પર ખરીદી કરવી, અપર 
ટાગ�ટ રૂ. 630 રાખવો, તને ે વટાવશે તો 
આવનારા મિહનાઓમાં રૂ. 700 સુધી જશે!

એસયબુીઈએક્સ: છ�લ્લો બંધ 37.90 
લોંગ ટમર્ આઉટલુક સાથે રોકાણકારો માટ� 
આ સારુ ંરોકાણ છ�. સ્ટોપલોસ રૂ. 35 રાખી 
શેર ખરીદી રોકાણ કરી રાખવુ,ં આવનારા 
મિહનાઓ માટ� અપર ટાગ�ટ રૂ. 50 છ�.

લ્યોડ સ્ટીલ (એલએસઆઈએલ): 
છ�લ્લો બંધ 22.55 અમન ેલાગ ેછ� ક� વતર્માન 
સપાટી પર રોકાણકારો આમાં રોકાણ કરી 
મી�ડયમ ટમર્માં લાભ મળેવી શક� છ�. સ્ટોપ 
લોસ રૂ. 20 રાખી શેરની ખરીદી કરી રોકાણ 
કરી રાખવંુ. અમારો તાત્કાિલક ટાગ�ટ રૂ. 27-
30 છ�!

નોંધ: ભલામણો ટ��ક્નકલ િવ�ષેણ પર 
આધારીત છ�. ���ડ�ગમાં નકુસાનનુ ંજોખમ છ�.

સ્�ીપ સ્ક�ન
સુિનલ બહેકી

અદાણી એન્ટર�ાઈઝીસનો એફપીઓ 27મીએ
સુરત: અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝીસ િલિમટ�ડ ("AEL" અથવા ‘‘ક�પની’’) 27 �ન્યુઆરી, 2023ને શુક્રવાર� એની ફધર્ર પ�બ્લક ઓફ�ર�ગ ("FPO") રજૂ કરશે, જે અંતગર્ત આંિશક ચુકવણીના આધાર� ક�લ 20,000 કરોડના ઈિક્વટી શેર FPO ઈિક્વટી શેરના સંબંધમાં ક�લ સબ�સ્ક્રપ્શન અને ફાળવણી તથા તમામ કોલ મનીની પ્રાપ્તની ધારણા પર ઈશ્યુ થશે.


