
ಸೂಯರ್ ನಿಜಕೂ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಉದಯಿಸುತಾ್ತನೆಯೇ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ಸಂಕ್ರಮಣ : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು, ಉತ್ತರ ೕಳಾಧರ್ದಲಿ್ಲ ಹಗಲು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರ
ದೀಘರ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಮಕರ ಸಂಕಾ್ರಂತಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಭೂಮಿಗೆ
ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ವೀಕಿ್ಷ ಸಬಹುದು - 
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ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳು : ಸೂ ೕರ್ದಯ/ಸೂಯಾರ್ಸ್ತದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ವೀಕಿ್ಷ ಸಲು ಸ್ಥಳ, ಕಂಪಾಸ್ (ಆಯಸಾ್ಕನ್ತ
ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್, ಇದು ಬೈಲ್ ೕನ್ ಗಳಲೂ್ಲ ಲಭ್ಯ )

: ಸೂ ೕರ್ದಯ (ಮತು್ತ /ಅಥವಾ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮ) ದ ಸಾ್ಥನ

ಪ್ರ ೕಗ
ಸೂ ೕರ್ದಯ (ಮತು್ತ /ಅಥವಾಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮ)ವನು್ನ ನ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧ ರಂದು ಸೂ ೕರ್ದಯ ಅಥವಾ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಕೂ ಮುನ್ನ ವೀಕ್ಷ ಣೆಯನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿ. ದಿಕೂ್ಸಚಿಯನು್ನ ಸೂ ೕರ್ದಯದ ವೇಳೆ ಪೂವಾರ್ಭಿಮುಖವಾಗಿಯೂ
ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಶಿ್ಚಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೂ ಇಟು್ಕ ದಿಗಂತವನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿ 
ವೀಕಿ್ಷ ಸಿ

ಅಳತೆ ದಿಕೂ್ಸಚಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣನ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಇಡಿ. ಸೂ ೕರ್ದಯದ ವೇಳೆ ದಿಗಂತದಿಂದ
ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುವುದನು್ನ , ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮನದ ವೇಳೆ ಕೆಳಗೆ ೕಗುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ.
ಸೂಯರ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ  (ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಳುಗದಿರುವುದನು್ನ ) ಎನು್ನವುದನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ!

ಡಿಸೆಂಬರಿನಲಿ್ಲ ಸೂ ೕರ್ದಯ
ಕೃಪೆ : ವಿಜಯ್ರವಿಕುಮಾರ್

ನಿಮ್ಮದಿಕೂ್ಸಚಿಯಲಿ್ಲ ಸೂ ೕರ್ದಯವಾಗುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಇರುವ (ಅಥವಾ
ಸೂಯಾರ್ಸ್ತವಾಗುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಇರುವ) ೕನವನು್ನ ಅಳೆಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಹಂಚಿ ಳಿ್ಳ
ನಿಮೂ್ಮರಿನ ಪಿನ್ ೕಡ್, ಅ ಂಶ, ಸೂ ೕರ್ದಯ/ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನದ ಸಮಯ, ನೀವು ಅಳೆದ

ೕನ ದಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜಿನಲಿ್ಲ ಇರುವ ಗೂಗಲ್ ಫಾರಮಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ. .

ದಿನಾಂಕ : ೨೦ ಡಿಸಂಬರ್ ೨೦೨೧
ಸಂಪಕರ್ : asi.poec@gmail.com @asipoec



ಸೂಯರ್ ನಿಜಕೂ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಉದಯಿಸುತಾ್ತನೆಯೇ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ಸಂಕ್ರಮಣ : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು, ಉತ್ತರ ೕಳಾಧರ್ದಲಿ್ಲ ಹಗಲು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರ
ದೀಘರ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಮಕರ ಸಂಕಾ್ರಂತಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಭೂಮಿಗೆ
ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ವೀಕಿ್ಷ ಸಬಹುದು - 
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ಇದರಿಂದಏನನು್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು?
ದಕಿ್ಷಣತಮದಸೂ ೕರ್ದಯ/ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧ರಂದು ಸೂ ೕರ್ದಯದ ವೇಳೆ ಪೂವರ್ದಿಂದ (ಸೂಯಾರ್ಸ್ತದ ವೇಳೆ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ)
ನೀವು ಅಳೆಯುವ ೕನವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೂ ೕರ್ದಯ (ಅಥವಾ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತ ) ಆಗುವ
ಅತ್ಯಂತ ದಕಿ್ಷ ಣತಮ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

N

S
ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ

ಕಕರ್ ರೇಖೆ

ಮಕರ ರೇಖೆ

ಏಕೆ? ಸೂ ೕರ್ದಯದ ವೇಳೆ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಹಾಗು
ಸೂಯಾರ್ಸ್ತದ ವೇಳೆ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ನದಲಾ್ಲಗುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವು
ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ೕಗುತಾ್ತ
ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ಈ ೕನದ ಮಾಪನದಿಂದ ನೀವು ಸಮಭಾಜಕ
ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಷು್ಟ ದೂರ ಇರುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಹಾಗಾದರೆಸೂಯರ್ನುಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯಾವಾಗಹುಟು್ಟತಾ್ತನೆಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲಯಾವಾಗ
ಮುಳುಗುತಾ್ತನೆ?
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಸೂ ೕರ್ದಯ/ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತದ ದಕಿ್ಷ ಣತಮ ಬಿಂದು. ಇದರ ನಂತರ
ಸೂ ೕರ್ದಯ/ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತದ ಬಿಂದುವು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ( ೕನದ ಪ್ರಮಾಣ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ). ಹಾಗಾದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಸೂಯರ್ನು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟತಾ್ತನೆ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುತಾ್ತನೆಯೆ? ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರತಮ ಸೂ ೕರ್ದಯ/ಸೂಯಾರ್ಸ್ತ ಎಂದು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಇದನು್ನ ನೀವೇ ಕಂಡು ಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೂ ೕರ್ದಯ/ಸೂಯಾರ್ಸ್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ. ೕನದ
ಬದಲಾವಣೆಯನು್ನ ದಾಖಲಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆಯಲು ದಿಗಂತದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾ್ಥಯಿ ವಸು್ತಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ (ಉದಾ. ಬೆಟ್ಟ , ಮರ, ಕಟ್ಟಡ)

ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ!
ಭೂಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತ
ಕೃಪೆ: ಅ ೕಕ್ಮಾದವ್ಗನೆ

W

ಪಾಲಕಾ್ಕಡ್, ಕೇರಳ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತ
ಕೃಪೆ: ಪ್ರಣವ್ ೕರಾಗ್

W

ದಿನಾಂಕ : ೨೦ ಡಿಸಂಬರ್ ೨೦೨೧
ಸಂಪಕರ್ : asi.poec@gmail.com @asipoec


