 ૃથ્લી ય તભાયો નંફય કેટરાભો?

મભત્રો થોડા લષ શેરા બાયતભાં લસ્તી ગણતયીન ં કાભ  ૂરં થય.ં ગજયાત ની લવતી છ કયોડ
ને ાય કયી ગઈ અને આ લવતી લધાયો વતત લધી યહ્યો છે .બાયત ની લવતી કદાચ થોડા
લોભાં વલા અફજ થઇ જળે.વભગ્ર મલશ્વની લવતી ની લાત કયીએ તો તે આંકડો વાત
અફજને આંફી ગમો છે .દય યોજ કદકે ને ભ ૂવકે લવતી લધી યશી છે .
મભત્રો વાત અફજનો આંકડો તો આણે લષ 2011 ભાં ાય કયી ગમા છીએ.આ આંકડો ચોક્કવ
કઈ તાયીખે ાય થમો તે તભાયે જાણવ ં છે ? જાણી રો- વાત અફજ નો આંકડો 31 ઓક્ટોફય
2011 તાયીખે અને GMT વભમ મજફ 5 કરાક,49 મભનીટ અને 16 ભી વેકન્ડે આ મલશ્વની ધયતી
ય વાત અફજભી વ્મક્ક્તન ં કીરકીરાટ વાથે આગભન થય ં શત.ં
મભત્રો નલાઈ રાગી ને? તભને થત ં શળે કે આટરી ચોક્કવ ભાહશતી હં ક્ાં આધાયે કશી યહ્યો છં?
અયે મભત્રો આ લાત બફરકર વાચી છે અને લધ નલાઈ ની લાત તો એ છે કે જમાયે  ૃથ્લી ય
તભાયો જન્ભ થમો ત્માયે આ  ૃથ્લી ય તભાયો કમો ક્રભ શતો તે ણ જાણી ળકામ છે .ચારો
ત્માયે આ મલે થોડી ઊંડાણ  ૂલષક ભાહશતી ભેલીએ
 ૃથ્લી ય તભાયો નંફય કેટરાભો?
આ જાણલા ભાટે વૌ પ્રથભ નીચે આેર રીંક ય ક્ક્રક કયો.એક વયવ ભજાન ં ેજ ખરળે.આ
ેજ ય તભે તભાયી જન્ભ તાયીખ એન્ટય કયળો એટરે તભાયા જન્ભ વભમે  ૃથ્લી ય જીલંત
વ્મક્ક્તઓ અને અત્માય સધીના તભાભ ભાનલોભાં તભાયો કર ક્રભ કેટરાભો તે જાણલા
ભળે.આ ેજ ય આ ફધી ગણતયી કેલી યીતે કયલાભાં આલી છે તે ણ તભે જાણી ળકળો.

શલે જો તભે લધ આગ લધલા ભાંગતા શો તો જો તભે તભાયા દે ળ ન ં નાભ જણાલળો તો
તભાયા દે ળની લવતીને રગતી તભાભ ભાહશતી ભેલી ળકળો.જો તભે દે ળ ભાં બાયત રખળો
તો બાયતની લવતી મલે ભાહશતી પ્રાપ્ત કયી ળકળો.
આગ લધતા જળો તો બાયતભાં સ્ત્રી અને રની જીલન વંબાલના મલે ણ જાણી
ળકળો.અને અંતે તભને એ ણ જાણલા ભળે કે તભે આ ેજ ય ભાહશતી તાવી યહ્યા છો એ
વભમ ગાાભાં કેટરી લસ્તી લધી તેનો ચોક્કવ આંકડો ણ ભેલી ળકળો.
 ૃથ્લી ય તભાયો નંફય કેટરાભો? એ જાણલા ભાટે અશી ક્ક્રક કયો
લવતી અને ફીજા ઘણા આંકડાન ં અડેળન - રાઇલ!
ફયાફય આ ક્ષણે મલશ્ર્લની લવતી કેટરી છે ? આ લષભાં અને આજના હદલવે જન્ભ અને મ ૃત્યની
વંખ્મા કેટરી? આ લષ કર કેટરી કાય કે વામકરન ં ઉત્ાદન થય ં ? કેટરાં કમ્પપ્યટવષ લેચામાં ?
કેટરાં નલાં સ્તકો પ્રકામળત થમાં ? આજના હદલવે કેટરાં અખફાયોન ં મલતયણ થય ં ? કેટરા
ઇભેઇર ભોકરામા , ગ ૂગર ય કેટરી લાય વચષ કયલાભાં આવ્ય ં

? આલા કેટકેટરામ આંકડા ,

આણે લેફેજ ય જોતા શોઈએ એ વભમે ફદરાતા જામ એ યીતે

, વતત અડેટ થતા

આંકડા તભે જોઈ ળકો છો અશીં નકયી આંકડાની પેકંપેકી નથી. દયે ક ભાહશતી ભાટે , તેને રગતા
આંકડા ક્ાંથી ભેલલાભાં આવ્મા છે તે સ્રોત અને તેની બરિંક જાણી ળકામ છે . આ વાઇટને
અભેહયકન રાઇબ્રેયી એવોમવએળને ફેસ્ટ ફ્રી યે પયન્વ લેફવાઇટ્વભાંની એક તયીકે વંદ કયી છે .
ફીફીવી ન્ય ૂઝ , લામડષ ભેગેબઝન , યનાઇટે ડ નેળન્વ કોન્પયન્વ ઓન વસ્ટે ઇનેફર ડેલરભેન્ટ
લગે યે ણ ોતાના કન્ટે ન્ટ પ્રોલાઇડય તયીકે વંદ કયી છે .
આ ફધ ં જાણલા ભાટે

અશી ક્ક્રક કયો

વાત અફજ રોકો એક ેજ ય!
ભાની ળકામ છે ? લર્લ્ડોભીટવષ વાઇટના વર્જકોએ જ નાભે એક વાઇટ રોન્ચ કયી છે , જેભાં
એમળમા, આહફ્રકા, અભેહયકા, યયો લગે યેભાં યશેતી દયે ક વ્મક્ક્તને એક નાનકડા ભાનલબચત્ર
તયીકે યજૂ કયીને, એક જ લેફેજ ય આલાં ૭ અફજ ભાનલબચત્રો મ ૂક્ાં છે ! વાઇટ ય
જણાવ્મા અનવાય, આ એક જ ેજ અંદાજે ૧.૬ હકરોભીટય ઊંચ ં અને ૮૦૦ ફૂટ શોળં છે અને

આખા ઇન્ટયનેટ યન ં આ કદાચ વૌથી મલળા લેફેજ છે . ેજની નીચે અને જભણી તયપના
સ્ક્રોર ફાય તાવતાં ખ્માર આલળે કે ેજ લાસ્તલભાં વખ્ખત ભોટં છે . તેની એક શયોભાં
 ૂયા ૪૦,૦૦૦ ભાનલબચત્રો મ ૂકેરાં છે . જો ેજ ખયે ખય આટ ં ભોટં શોમ તો આણે સ્ક્રીન ય
એને વશેરાઇથી જોઈ કઈ યીતે ળકીએ? ેજ રોડ થતાં કેટરી લાય રાગે, બ્રાઉઝય ક્રેળ કેભ ન
થામ? લગે યે વલારોના જલાફ આતાં, વાઇટ ય રખ્ય ં છે કે આખ ં ેજ પક્ત ૧૩ કેફીના એક
કોડથી તૈમાય કયલાભાં આવ્ય ં છે અને ેજ યનાં ફધાં ભાનલબચત્રો લાસ્તલભાં એક જ બચત્ર
યીપ્રોડયવ થત ં શોલાથી ેજ રોડ થતાં લાય રાગતી નથી. વાઇટનો દાલો છે કે જો કોઈ વ્મક્ક્ત
ેજ ય મ ૂકેરા દયે ક ભાણવને ગણલા ફેવે અને દય વેક્ધડે ફે ભાણવ ગણી કાઢે તોમ વાત
અફજ ભાણવ ગણતાં તેને ૧૧૦ લષ રાગે . શા, તભે ેજ સ્ક્રોર કયીને જદા જદા ભાનલબચત્ર
ય ભાઉવ રઈ જઈ તેનો ક્રભ જાણી ળકો છો.

આ ભાહશતી ભાટે

અશી ક્ક્રક કયો
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