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મભત્રો  
આ રેખની મખુ્મ ઘટના  લાત કયીએ  શરેા ઘટના ના બૌગોલરક કાયણ મલે થોડુું જાણી રઈએ  

 

પથૃ્લીના ગોાને ઉતય-દલિણ ધ્રલુોને જોડતા ઉબી રીટીના 360 યેખાુંળ ભાું લશેંચી દેલાભાું આવ્મો છે. લર્ુુ 
શભેળા 360 અંળનુું શોમ છે.દદલવ 24 કરાકનો શોમ,ભાટે સમુૂ દય કરાકે 360/24=15 યેખાુંળ જેટરો ખવે છે.અને 
24 કરાક એ યીતે પયુા થામ છે.અને તાયીખ ફદરામ છે.તાયીખનો અને લાયનો ફદરાલ તો જગતના દયેક 
દેળભાું તેના બૌગોલરક સ્થાન મજુફ સમૂોદમ તથા સમુાુસ્ત ને ધ્માન ભાું યાખી ભધયાતે થતો યશ ેછે ણ 
આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે તાયીખ પથૃ્લીના ક્ાું બાગભાું ક્ાયે ફદરામ તેનુું ફધા દેળોને રાગ ુડર્ ુું એકાદ 
વીભાુંદકત ધોયણ શોવુું જોઈએ 

 

ઈ.વ.1884 ભાું ભેરી ઇન્ટયનેળનર ભેયીડીમન કોન્પયન્વે આવુું ધોયણ નક્કી કર્ુું.ઈંગ્રેન્ડભાું ગ્રીનીચના 0 યેખાુંળ 
ની પલુૂ અને મિભ તયપ 15 અંળના કુર 24 ટાઈભ ઝોન નક્કી કયલાભાું આવ્મા.દયેક તયપ 12 ટાઈભ ઝોન 
થમા,જેભની મભરન યેખા વભાન 180 યેખાુંળ ને આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખા ગણી તમાું તાયીખ ફદરલી એલો 
ધાયો ાડલાભાું આવ્મો.મિભ તયપ જર્ ુું મલભાન કે જશાજ દદનાુંક યેખા ઓુંગ્મા છી એક દદલવ ઉભેયે,જમાયે 
પલુૂ તયપ પ્રલાવ ખેડર્ ુું મલભાન કે જશાજ એક દદલવ ફાદ કયી દે.પ્રથભ દકસ્વાભાું યમલલાયના ઉભેયા લડે 
વોભલાય કયલો ડે,તો ફીજા દકસ્વાભાું વોભલાયની ફાદફાકી લડે યમલલાય કયલો યહ્યો 
 

 
 

પ્રળાુંત ભશાવાગયને ફે બાગે લશેંચતી આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખા ગ્રીનીચના 0 અંળ યેખાુંળ જેલી વીધી 
નથી.લાુંકી ચકુી છે કેભ કે ઉતયભાું યમળમાનો તેભજ અભેદયકાનો કેટરોક વીભાલતી પ્રદેળ 180 યેખાુંળ ની 
આયાય નીકે છે.અભેદયકાનો 1800 દકભી રાુંફો એલર્ુુંમળમન ટાપ ુવમશૂ અને યમળમાના વાઈફેદયમા નો 400 

દકભી પ્રદેળ તે યેખાુંળ ની ફીજી તયપ આલે છે.આ પ્રદેળોભાું ફાકીના દેળ કયતા જુદી તાયીખ શોમ તે લશીલટી 

http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in/


યીતે પાલે નદશ,એટરે ફુંને દેળોએ ોતાની સમુલધા ખાતય આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખાને ભયોડી છે.ફીજુ ું કે 
મલષલુવતૃ થી ળરુ કયીને છેક દિીણ સધુી ક્ામ ભોટા દેળો નથી,ણ ટાપ ુરૂી નાના દેળો અનેક 
છે.આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખા તે ૈકી ભાુંડ ફેએક દેળોને કાે છે,એટરે વૌએ ોતોતાની વગલડ મજુફ 
આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખા ને તેભના સ્થામનક મલસ્તાય પયુતી ડાફે-જભણે ખવેડી છે. 
 

શલે આણે મૂ લાત ય આલીએ.પ્રળાુંત ભશાવાગયના વભોઆ નાભ ના દેળે આ આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખા 
ને નલી યીતે ભયોડી છે.આ ટાપનુ ુું િેત્રપ 2860 ચોયવ દકભી છે.લસ્તી આળયે 220000 જેટરી છે.આ દેળે 
આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખા ને નલો લાુંક આપ્મો તેને રીધે આ દેળના પ્રજાજનો ગરુુલાય,29 ડીવેમ્ફય,2011 ની 
યાતે્ર સતુા અને વલાયે જાગ્મા તમાયે ળમનલાય,31 ડીવેમ્ફય,2011 ની તાયીખ શતી.વભોઆના યશીળો ભાટે 30 

ડીવેમ્ફય,2011 શકુ્રલાય નો દદલવ જ આવ્મો નદશ.તેઓ જાણે કે ટાઈભ રાલેર કયીને 24 કરાક શરેાના 
બમલષ્ટ્મભાું આલી ગમા.વભોઆ દેળે આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખાને કેલી યીતે ભયોડી તે નીચેના લચત્ર ભાું જુઓ. 
 

 
 

આ જાતનો પેયપાય દેળ ભાટે કેટરીક વભસ્માઓ ખડી કયે તે લાત તો સ્લાબામલક છે.વભોઆની લસ્તીભાું 30 

દડવેમ્ફયે 767 જણાનો જન્ભ દદલવ,43 રોકોની રગ્ન મતથી .આલતી શતી.વયકાયે તેભને વરાશ આી કે એલા 
પ્રવુંગોની ઉજલણી 29 ભી અથલા 31 ભી દડવેમ્ફયે કયી નાખો.શોટર ભાું યશતેા મુટકો અને મરુાકાતીઓ 
ાવેથી ભેનેજભેન્ટે 30 ડીવેમ્ફય,શકુ્રલાય નુું બાડુું ન રેલાનુું ણ કહ્ુું. આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખાને પલુૂ તયપ 
ખવેડલા જતા વભોઆ દેળે મુટન ના ખાતે ભોટો રાબ ગભુાલી દીધો.ધયતી યનો છેલરો સમુાુસ્ત અતમાય 
રગી વભોઆ ભાું જોલા ભતો શતો.આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખાભાું પેયપાય થલાથી એ લાત યશી નદશ.આભ છતાું 
વભોઆ ના લડા પ્રધાન આળાલાદી છે.અભેદયકાના લારીણા શઠેનો અભેદયકન વભોઆ તયીકે ઓખાતો 
ાડોળી ટાપ ુઆંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખાની પલુૂ તયપ જ યહ્યો છે.ફુંને લચ્ચે અંતય પક્ત 125 દકભી નુું છે.આથી 
મરુાકાતીઓ મલભાન દ્વાયા પ્રલાવ ખેડીને વભાન તાયીખે વત્તાલાય યીતે લાયાપયતી ફે લખત જન્ભદદલવ 
ભાનલી ળકે છે.આ જાતનો ભોકો પથૃ્લી યના ફીજા રોકોને ભે નદશ. 
 



 
 

1892 થી ળરુ કયી 2011 સધુી વભોઆ ની મિભ ફાજુએ વાય થતી દદનાુંક યેખાને 119 લે પલુૂ ફાજુએ 
ખવેડલાનુું મખુ્મ કાયણ આ યહ્ુું-વભોઆ ઔદ્યોલગક યીતે છાત એલો કૃમ પ્રધાન દેળ છે.આમાત-મનકાવ ય 
તેના અથુતુંત્ર નો કાયોફાય ચારે છે.મનકાવ અને આમાત ની ફાફતે તેનુું આમથિક દશત ઓસ્રેરીમા અને ન્ર્ ુ
ઝીરેન્ડ વાથે ફહુ ગાઢ યીતે વુંકામેલુું છે. 
 

અતમાય સધુી ફનર્ુું એવુું કે વભોઆની ઘદડમા ઓસ્રેરીમા કયતા  કરાક અને ન્ર્ ુઝીરેન્ડ કયતા 23 કરાક 
ાછ શોલાને રીધે વપ્તાશભાું ભાત્ર ચાય દદલવો જ તે દેળો વાથે વ્માાયી કાયોફાય ચરાલી ળકાતો 
શતો.વભોઆભાું શકુ્રલાય શોમ તમાયે ન્ર્ ુઝીરેન્ડ ભાું ળમનલાય ની યજા અનવુાય વ્માાયી એકભો ફુંધ યશ ેઅને 
વભોઆભાું યમલલાય ની યજા લખતે ઓસ્રેરીમાભાું વોભલાય શોલાથી ધુંધાકીમ પ્રવમૃત્ત ચાલ ુશોમ એલી સ્સ્થમત 
શતી.ઓસ્રેરીમા-ન્ર્ ુઝીરેન્ડ યમલલાય ાે તમાયે વભોઆ ભાું કાભ કાજ નો દદલવ શોલા છતાું એ દેળો વાથે 
વ્માાયી રેલડ દેલડ કયી ળકે નદશ.આભ વપ્તાશભાું ત્રણ દદલવો ફાતર જતા શતા અને કાભકાજ અથે ભાત્ર 
ચાય દદલવ ફાકી યશતેા શતા.આ ઉયાુંત વભોઆના 170000 રોકો ઓસ્રેરીમા-ન્ર્ ુઝીરેન્ડ ભાું લસ્મા શતા 
તેભને ણ "ભની રાન્વપય" લખતે ખફુ જ તકરીપ ડતી શતી.વૌથી મલલચત્ર મલયોધાબાવ તો યજા ભાણલા 
વભોઆ જતા ઓસ્રેરીમા-ન્ર્ ુઝીરેન્ડના રોકો અનબુલતા શતા.આજે તેઓ પ્રેન ભાયપત યલાના થામ અને 
થોડા કરાક ફાદ ગઈ કારે વભોઆ શોંચતા શતા!!! 
 

આ છે આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાુંક યેખાની મલલચત્રતા.................!!!!! 
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