
 

 

બાયત ના standard વભમ વલળે અજાણી ભાહશતી 
 

નભસ્કાય વભત્રો  
આજ યોજ અશી બાયતના standard વભમ વલળે થોડી ભાહશતી ભેલીએ.19 ભી વદીભાાં થમેરા ગ્રીનવલચ ભીન 
ટાઈભના ધોયણ ને બાયતે લોથી અનાલેર છે.આ ધોયણ મજુફ થૃ્લીના ગોાને 24 ટાઈભ ઝોનભાાં 
વલબાજીત કયલાભાાં આલેર છે.કાયણ કે હદલવના કરાકો 24 છે.થૃ્લીનો ગોો 360 અંળ નો છે.દય 15 અંળ 
યેખાાંળે એક ટાઈભ ઝોન યચામ છે.ગ્રગ્રનલીચ થી લૂવભાાં બાયતનો ટાઈભ ઝોન ાાંચભો છે,જેનો અથવ એ છે કે 
બાયતભાાં સમૂોદમ અને સમુાવસ્ત ાાંચેક કરાક લશરેા થામ છે.જો કે બાયત નુાં કે્ષત્રપ એટલુાં ભોટુાં છે કે ાાંચભા 
ટાઈભ ઝોનભાાં આખો દેળ વભાતો નથી.લૂવના યાજ્મો છઠ્ઠા ઝોનભાાં આલી જામ છે.આથી બાયતે ાાંચ અને છ 
ની વયેયાળ કાઢીને ઘહડમાને ગ્રગ્રનલીચ કયતા વાડા ાાંચ કરાક લશરેી ગોઠલેર છે.ઉતય પ્રદેળના વભયઝાયુ 
ના વભમને તેણે આખા દેળ ભાટે અનાવ્મો છે. 

 
 

 

ખયેખય અશી જ તકરીપ ઉબી થઇ છે.આખુાં બાયત એક જ ટાઈભ ઝોન ભાાં શોલા છતાાં આવાભનો લૂવ બાગ 97 

અંળ યેખાન્ળે છે,જમાયે ગજુયાતનો ચ્છછભ બાગ 67 અંળ યેખાાંળે છે,આ ફાંને લછચે 30 અંળ નો પયક છે.જો 15 

યેખાાંળે એક ટાઈભ ઝોન ફનતો શોમ તો એ યીતે બાયત ભાટે એક નહશ ણ ફે ટાઈભ ઝોન શોલા જોઈએ. 
 

વભત્રો આ એક ટાઈભ ઝોન ને રીધે લે બાયતને કયોડો રૂવમાનુાં નકુળાન થામ છે.ઉયાાંત ઉજાવની કટોકટી 
વનલાયલા ભાટે ણ લશરેા ભોડા બાયતે ફે ટાઈભ ઝોન અનાલલા જોઈએ.ટાઈભ ઝોન કેલી યીતે અવય કયે તે 
શરેા જોઈએ,બાયતના કયોડો રોકો સમૂોદમ કે સમુાવસ્ત મજુફ ોતાની દૈવનક પ્રવવૃિ ગોઠલતા નથી.તેઓ 
ઘહડમાના કાાંટા મજુફ આ ફધુાં ગોઠલે છે.ચ્છછભ બાયતની તરુનાએ લૂવભાાં સમુાવસ્ત એક-દોઢ કરાક લશરેો 
થઇ જામ છે.સમૂવ પ્રકાળ મજુફ જુઓ તો આવાભના યશલેાવીઓ ગજુયાતના યશલેાવીઓ કયતા ફે કરાક ાછ 
જીલે છે.ફે કરાક ભોડા ઉઠે છે અને ફે કરાક ભોડા સલેુ છે.હયણાભે કુદયતી પ્રકાળના ઉજાવનો તેઓ યેુયુો 



રાબ ભેલતા નથી.જાગતા શોમ ત્માયે તેઓ કરાકો સધુી લીજી લામાવ કયે છે જેને રીધે લૂવભાાં લીજીની 
ફહુ ખેંચ યશ ેછે. 
 

શલે ધાયો કે લૂવ ભાટે ફીજો એક ટાઈભ ઝોન નક્કી કયલાભાાં આલે તો શુાં પયક ડે તેની લાત કયીએ.લૂવ ભાટે 
દયેકે ોતાની ઘહડમાના કાાંટાને ભાત્ર થોડો પેયલલા વવલામ ફીજુ ાં કઈ કયલાની જરૂય નથી.આભ કયીને ણ 
કયોડો રૂવમાની લીજ ફચત કયાલી ળકામ તેભ છે.આની ાછ નુાં રોજીક એકદભ વય જ છે કે વયેયાળ 
ભાણવ ોતાની હદનચમાવ વયેયાળ હદલવના પ્રકાળ મજુફ કયે છે.આદત મજુફ દયેક ભાણવ ોતાનુાં કાભ 
અંધકાય કે ઉજાવ ને વાભે યાખી નહશ ણ ઘહડમાના કાાંટા ને વાભે યાખી કયે છે.જેને રીધે સમૂોદમ છી 
ક્યાયેક ઘણા કરાક સધુી ોતે થાયીભાાં સતુા યશ ેછે અને સમુાવસ્ત છી ઘણા કરાકો જાગતો યશ ેછે.અનો 
ભતરફ એ થામ કે વલાયના કુદયતી ઉજાવનો વભમ ઊંઘભાાં અને યાત્રીના કુદયતી અંધકાયભાાં જાગલાભાાં 
કરાકો વલતાલી ઉજાવનો વ્મમ કયે છે.આલો હશવાફ વભગ્ર દેળનો કયીએ તો આ આંકડો કયોડો રૂવમા સધુી 
શોંચી જામ છે.આના ઉામ ભાટે બાયતે લશરેી તકે લૂવ બાગ ભાટે અરગ ટાઈભ ઝોન ફનાલી દેલો જોઈએ 
જેથી તે ત્માના સ્થાવનક કુદયતી ઉજાવ અને અંધકાય મજુફ ોતાની ઘહડમાના કાાંટાને વેટ કયી ોતાની 
દૈવનક હિમા કયી ઉજાવ ફચત કયી ળકે. 
 

આ મજુફ જોલા જઈએ તો ખયેખય "TIME IS MONEY " કશલેત વાચા અથવભાાં સગુ્રચતાથવ થામ!!! 
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