
ਕੀ ਸਰੂਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹ?ੈ

ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆਇਨੰਤ : 21 ਦਸੰਬਰ
ਿਦਸੰਬਰ ਆਇਨੰਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਿਵਚੱ ਿਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ
ਲੰਬੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਦਨ, ਸਰੂਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿੌਪਕ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲੰਬਵਤ
ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਹਰੋ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਦਖੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
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https://bit.ly/3GHSfYg

ਸਮੱਗਰੀ : ਸਰੂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼, ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ (ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ) (ਦੇ ਨੜ)ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਪੰਾਸ (ਚੁੰਬਕੀ ਜਾਂ ਿਡਜੀਟਲ) |
ਮਾਪ : ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ (ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ) ਦਾ ਸਥਾਨ

ਪ੍ਰਯੋਗ
ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣਾ ਦਖੋੇ
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਖੇਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ।ੋ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ
ਵਲੇੇ ਪੂਰਬ ਵਲੱ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣੇ ਕਪੰਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ ਲਈ ਪੱਛਮ)।
ਆਪਣੇ ਰਖੁ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦਖੋੇ।
ਮਾਪ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਪੰਾਸ ਰਖੋੱ। ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਖੋੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰੂੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ ਵਲੇੇ ਦਰੂੀ ਤਕੱ ਹਠੇਾਂ ਜਾਣਾ)। ਤੁਸੀਂ ਵਖੋੇਗੇ ਿਕ ਸਰੂਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਿਵਚੱ ਨਹੀਂ
ਚੜ੍ਹਦਾ (ਜਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਪੱਛਮ ਿਵਚੱ ਡੁਬੱਦਾ ਹ)ੈ!

ਦਸੰਬਰ ਿਵਚੱ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨਾ
CC: ਿਵਜੇ ਰਵੀਕੁਮਾਰ

ਆਪਣੇ ਕਪੰਾਸ 'ਤ,ੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਣੋ (ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ) ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪੋ।
ਆਪਣੇ ਿਨਰੀਖਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ
ਵੈੱਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕੀਤੇ ਗਗੂਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ:ੋ ਿਪਨਕਡੋ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼, ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ/ਸਰੂਜ,
ਿਨਰੀਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਕਣੋ | .

ਤਾਰੀਖ਼: : 22-12-2021
ਸੰਪਰਕ : asi.poec@gmail.com @asipoec
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ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਖੇ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ
ਸਭ ਤੋਂ ਦਖੱਣੀ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨਾ (ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣਾ)
ਿਜਸ ਕਣੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਲੇੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ (ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ ਵਲੇੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ) ਮਾਪਦੇ
ਹ,ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਰੂਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਖੱਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ (ਜਾਂ ਡੁਬੱਣ) ਿਬੰਦੂ ਹ।ੈ
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ਿਕਉ ਕਣੋ ਿਵਚੱ ਅੰਤਰ, ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਲੇੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ (ਜਾਂ ਸਰੂਜ
ਡੁਬੱਣ ਵਲੇੇ ਪੱਛਮ) ਿਵਚੱ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਇਨੰਤ ਿਵਚੱ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੱਧ ਰਖੇਾ ਤੋਂ ਹਰੋ ਉਤਰ ਵਲੱ ਜਾਂਦੇ ਹ।ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਇਨੰਤ 'ਤੇ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ (ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ)
ਲਈ ਮਾਿਪਆ ਕਣੋ ਦਆੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਿਕਨੰੀ ਦਰੂ ਉਤਰੀ ਹ?ੋ

ਕੀ ਸਰੂਜ ਕਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚੱ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚੱ ਡੁਬੱਦਾ ਹ?ੈ
ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆਇਨੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦਖੱਣੀ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ/ਸਰੂਜ ਿਬੰਦੂ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੂਜ
ਚੜ੍ਹਨ/ਡੁਬੱਣ ਿਬੰਦੂ ਉਤਰ ਵਲੱ ਵਧਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਕੀ ਸਰੂਜ ਕਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚੱ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੱਛਮ ਿਵਚੱ ਡੁਬੱਦਾ ਹ?ੈ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ/ਡੁਬੱਣ ਕਦੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ
ਤੁਸੀਂ ਦਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਮਹੀਨ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸੇ ਿਬੰਦੂ ਤੋਂ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱਣ
ਦੇ ਿਬੰਦੂ ਿਵਚੱ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕੇ ਿਨਰੀਖਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਦਰੂੀ 'ਤੇ ਕੁਝ
ਸਿਥਰ ਸੰਦਰਭ ਿਬੰਦਆੂਂ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਹਾੜ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੁਖੱ) ਰਖੱਣ ਿਵਚੱ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
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CC: ਆਲੋਕ ਮੰਡਵਗਨ
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