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http://www.daytimeastronomy.com - General information and how to perform 
experiments in the daytime using the Sun, including Transit observations
http://www.sunderstanding.net/index.html - Navnirmiti site on how to observe 
& measure the Transit
http://www.transitofvenus.org/ - General Information
http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/ - times, tracks and more, 
for your town
http://www.sunderstanding.net/filterindia.htm – to obtain solar filters in India
http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus - to download this book 
in  more than 10 languages ! 
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Measuring the Universe with a string and a stone – Transit of Venus experiment, 
by Dr. Vivek Monteiro, Navnirmiti (http://www.sunderstanding.net)
Transit of Venus, by Dr. B.S. Shylaja, Navakarnataka Publications
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NOTE ! 
If you are living in the Americas, 

the Transit of Venus will occur on the 

evening of June 5th instead ! 



ఆ ���న �క�� �� చూడ����� ��ల�మం�� ఇప�ట�నుం�ే తయ�రవ�త����ర�.  ఈ �క�గ�హం ఒక నల�� �ందువ�ల��ా 

���నం�ా సూర��� వలయ���� దగ�ర�ా ఆ�ాశంల� కద� ��ళ�త�ం��. �క�గ�హం ����ే మన���ట� ? అ�, ��ల� మం�� 

��� గ���ం� ఆల��స� ు���ర�. �క� గ�హం సూర��� ప��మ�ణంల�  1/30  వంత�

న ఉం�� సూర��� ��ట����� 8 గంటల సమయ��� �సు��ంట�ం��

ఖ��ళ �ాస�� �త�ల� ���� 

 “భ���� �ేర�వల� అ����ా �క�గహం” �

అ� �ిల�స� ు���ర� (ఇకనుం�� ���� సంఘటన�ా 

ఈ �ా�సంల� �ిల��� �ం ) 

గడ�న 250 సంవత��ాలల� పల� 

అ�వృ�� � �ెం��న �ే�ాల� తమ �ే�ా��� 

�ెం��న పఖ� ��త ఖ��ళ �ాస�� �త�లను 

పంప�త�����

ఈ ఖ��ళ �ాస�� �త�ల�  ఈ సంఘటనను ప����ంచ����� పర�త��ా ం��లక�, సమ���� ల మధ�క�

��ళ�త����ర�. ఈ �ే�ాల�� ఈ సంఘటనను ఎందుకంత పమ� �ఖం�ా ���స� ు���� ?  

ఈ సంఘటనను �ట� �దట ఇత��, తన �త�� ��� క��ి  ప����ం��డ�. అ��ే ఇత�

గణనల�  ���� తప� పక� ల�నల� ఉ����. ఇతను తన ప���లనల ఆ��రం�ా  సూర�����

భ���� మధ� దూరం 96 ��య� ��.� అ�  ల����ం��డ�. ఇతను ఎం�� అదు�త���న 

�ాస�� �త� , తన 17  ఏట�� గ��ల క��లను ల����ంచగ��ాడ�. ఇత�� ��ప� ��� మ��య� నూ�ట�

 �� మధ� అనుసం��న కర��ా ���ంచవచు�, �ా� దురదృష�వ�ాత�� 22 ఏట�� మరణ�ం��డ� 
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r ��� ��సం మనమ� 1631 సంవత��ా��� ������� వస� ుం�,�  ఎందుకంట� ఈ సంవత�రం ల��� 

జ����� ��ప� �  �క�గహం, ��శంబ�  6, 1631 న మన భ�గ����, సూర�����  మధ� �ాబ���ంద�� �

 ఊ��ం��డ�, �ా� దురదృష�వ�ాత�� య���� ల�ఇ��  �ా�� సమయంల� సంబ�ంచడం

 వలన ���� ప����ంచల�క ��య�ర�

Jerem
iah Ho

rro
cks

ఈ క�మం ల� ఈ ' భ���� �ేర�వల�అ����ా �క�గ�హం”

 అ�� సంఘటన  తర��ాత 1639  నవంబ� 24 న

 జర�గ�త�ంద�  క�మంల� ఒక య�వ �ాస�� �త�  జ������ 

హ�ా� �� ఈ సంఘటన  �య�త���న సమయం తర��ాత

 జతల��ా ����� సంభ�స� ుంద� ల����ం��డ�

�� 6  వ �ే��న ఒక ��� త� రక���న  

సూర�గహణం  �క�గహం మన భ�గ����, 
� � �

సూర�����  మధ� �ాబ���ం�� 



1678 ల� ���� (���� ��కచుక�ను కను��న� 
�ాస�� �త�  )  అ�� �ే�ాలను తన �ాస�� �త�లను సంఘటనను  
ప����ంచ�����  పప� ంచం నల� �ెర�గ�ల� పంపమ� ���ాడ�  

 ...with his 
Universal Law of Gravitation, 

ఈ ��రక�ట�ంబం ఎంత ��ద���  

అప�ట��� �ా���� �ె��ిం�� �ట� మధ�గల �ా��� 

ధూ�ాల� మ�త�� �  అంట� ��ధ గ�ల �

మధ� గల దూరం

 ..esrevinU eht erusaem ot e.. blt  ah bee d y ulwo

��ండ� మ�డ� శ��బ� �ల తర��ాత న���� ల మధ� దూరం, మ��య� మన �ాలప�ంత ప��మ�ణం �ట�� �జ���� 

గణ�ంచ����� సూర�����, భ���� మధ� గల దూ�ా��� పమ� �ణం�ా �సు�����ర� . ఇ�ెంత మ�ఖ�� 

� ��ప�డ� �ెల�సు.

�ావ�న ఈ ��ండ� మ�త�� � మన�� 
�ావ�న ఈ ��ండ� మ�త�� � మన�� 

సూర����� మధ� వ��ా�. 
సూర����� మధ� వ��ా�. 
�ావ�న ఈ ��ండ� మ�త�� � మన�� 

సూర����� మధ� వ��ా�. 

 distance  

 from the

 sun (A.U.) 

Mercury 0.4

Venus 0.7

Earth 1

Mars 1.5

Jupiter 5.2

Saturn 9.5

.

"... I recommend it therefore, again 
and again, to those curious
 Astronomers, who ... diligently
apply themselves with all their 
might to the making 
of this observation.''

గ��ల� సూర��� చుట�� 

�ర�గ���� 

earthearthearth

venusvenusvenus

mercurymercurymercury

jupiterjupiterjupiter

saturnsaturnsaturn

marsmarsmars

0.7 au

sunsunsun

1 au
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5.2 au

9.5au

Newton then came along...��ప� � మ�ందు�ా�� తన �యమ�లల�  

గ��ల� ఏల� కదుల���� క��ల�

ఎల� ఉంట�� ఎంత ��గం��

ఉంట�� అన��  �వ��ం��డ�  

1.5 au

Planets

ఇ� ��ప� � �యమ�ల� ఎల� ప��ే��ా�  �వ��ం��డ�. 

ఖ��ళ�ాస�� �త�ల� ఈ �యమ�లను ఉప���ం� 

ఇ�� ���� ��ల ��.� ��ద���

 ల��� ఒక ��య� ��.� 

��ద��� ?  ల�క ఇం�ా ��ద���

?   �దల�ౖన  �షయ�లను

      �ెల�సు��వ����� 

        ఉప���ం��ర� 

 �

 A

 A

 A

 A

 A  A

 A



ఈ సంఘటన� ఖ��తం�ా ��లవ����� మ�� ���� అవ����ల� క��� ఉ����. 

ఇ� జతల� జతల��ా, 110 సంవత��ాల��క�ా�� జర�గ����  

అంట� ప��  జత 8 సంవత��ాల��క�ా�� జర�గ�త�ం��. ���� అందుబ�ట�ల� 

ఉన� ప�� ే�ాలల� ఇ�� క��ిం�ే�� �ాద� ���  �ె��ాడ�

భ�ష�త� �ల� 1761, 1769, 1874 ,1882, 2004 మ��య� 2012  

ల� జర�గ���య� ��� పక� ట�ం��డ�. 
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0 =

we measure this ! 
the angular distance between 
the position of venus on 
the sun as seen from e1 and e2 
at the same time

we can now compute this.

 (earth-sun)/ 

we can measure this too !!

����  ఆల�చన ��ల� సరళ���న��, �ర� ఒక ���ల�ల� పయ� �ణం �ేస�ూ �క� 

 దగ�రల�� ఒక ప���ల� � ల��� ఒక క��ంట� స�ంబ��� చూ�ినట� ���,ే ���ల� కద�న ���� � 

మన ��ానం మ�ర�త�ం�� అల��� ఈ ప���ల� � క��ంట� స�ంబం దూరంల�� ఏ�ో ఒక  పక� ృ�దృశ�ంల��

 ��గం�ా కనపడ����(���� �� చూడం�� ).అల��� భ�� ��ౖ ��ధ ప�� ే�ాలల� “భ���� �ేర�వల�

 అ����ా �క�గ�హం” అ�� ఈ సంఘటనను ప����ం�ే  ఖ��ళ�ాస�� �త�ల� �క�� �, 

సూర��� ��ౖ ��ర� ��ర� ��ా ం��ల��ందం� �ా గ��� ��� ార�. అ��ే �ారందర� ఒ�� 

సమయంల� సూర��� ��ౖ ఏ ��ా ంతం ల� �క�� � గ��� �ం���� న�దు �ేయమ� 

����  ���ాడ�.  

౩౦౦ సంవత��ాల ���తం ఒ�� సమయంల� భ�� ��ౖ ��ధ ప�� ే�ాల నుం�� భ���� �ేర�వల� అ��� �క�గహం అ�� సంఘటనను  �

��లవడం ��ల� కష�ం�ా ఉం�ే��. �ావ�న అత�� ఈ సంఘటనను ఒ�� సమయంల� ప����ం����న అవసరం ల�� ఒక ప���� 

క��� ఆల��ం��డ�. అ��� ఈ అ�� ప��త�లల� ఈ భ���� �ేర�వల� అ��� సంఘటన�  ����ండ�  ఖ��తత�ం�� ��ల�ాల� 

�ె��ాడ�

(earth-venus)
X earth-venusearth-sun distance =

3.4

��ల� సరళ���న ����ణ�� మనక� భ�� మ��య� �క�� ���  గల దూ�ా��

  �ె�య�ేయకలదు, అందుక� 1 A.U. � ��.� �ె�య�ే��ార�



ఉ��హరణక�, 1761 ల� ఆం�� �య�ల�ౖన మ��స� మ��య� 

��క�� సుమ����  ��వ�లక� ��ల� �ల�ప�న ���ం� �ార� ఈ ����ా�� �ా���నం �ేసు�����ర�

ఇల�ంట� �ాట�ల� మ�� ��ా��త���న�� ���ం� 

ఖ��ళ�ాస�� �త�   గ��ల�� జ���� హయ��ిం� 

�� బ��� ి�� � � జ�ంట�� �ే � గలస���

 ( అవ�ను ఇ�� ఒక��� ���� ) కథ. 

ఈ సంఘటన జర�గ�త�న�ప�డ� అతను ��ందు 

మ�సమ�దం�  మధ�ల� తన పడవల��� ఉ���డ�. అలల

 ��������   ఊగ�త�ం�ే పడవల� ఈ సంఘటన గ���ం�

 స���� ా  ఏ� �ెల�సు��ల�క��య�డ�. ఎం�� 

దృఢ�త� ��ైనందున  తదుప�� 1769 ల� జ���� ఈ సంఘటన

 ��సం ��ందూ మ�సమ�దం�  మ��య� ��� ప��సర 

��ా ం��లల� �ాచు��� ఉ���డ�. అల��� ఎ��� ����ాలను

 సంద���ంచ��డ�

�దట సంబ�ం�న ప��  ��లగ� సంఘటనలల�� ఒక సంఘటన �� ��ల� �ే�ాల� మ�ఖ�ం�ా

 ఇం��ాం�, ��ా ��,అ�����ా మ��య� ర�ా��ే�ాల� పల� బృం��ల�� అ���షణ�య�తల� � �ేపట���

ఈ అ���షణ�య�తల� � ��గం�ా �ాస�� �త�ల� ��ల� �ే�ాలక� ���� �ర�. 18 వ శ��బ�ంల� జ����న 

ఈ అ���షణ�య�తల� � ���� ��లల �ాట� ��న�ా�ా�, �ా� ఇ� ��ల� వరక� �ఫలమయ���

ఇతడ� 1761 ల� ఈ సంఘటన� ��లవ����� 

�ాం���ే���� బయల��ే�ాడ� ఇతడ� ��రత�ేశం 

�ేర���క మ�ం�ే ఆ నగ�ా�� ఆం�� �య�ల� 

�ే����ంచు�����ర� �ెల�సు�����డ�

అల��� ���ం� �ార� ఈ �ాస�� �త�ల���ాట� పయ� �ణ�ం�న

 11 మం��� వ��ం��ర�



అల� 11 సంవత��ాల� �ాట� ����� తన స�స�ల���న  ��ా �� 

��ళ��ాఆశ�ర�కరం�ా,  ��ను చట�బ��ం�ా మరణ�ం�నట� �  తన

 ��ర� మ�� ��ాహం �ేసు��న� �షయం తన ఆస� ులను తన 

బంధువ�ల� �ోచు��న�ట� � �ెల�సు�����డ�. ఆ ���ల� � ఖ��ళ 

�ాస�� �త�  �ావడం ��ద�  ��ాశక� గ����ే�� అంశం 

�ా� ��ల� మం�� అదృష�వంత�ల�, 1761 మ��య�  1769 ప���లనల 

వలన సూర����� భ���� మధ� గల దూ�ా�� 153  + /- 1

��య� ��.� �ా ���ా��ం��ర�. గంటక� 1000 ��.� ��గం�� 

పయ� �ణ�ం�ే �మ�నం, 17 సంవత��ాల� �ాట� పయ� �ణం �ే�ి 

సూర��ణ� � �ేరగలదు. అ��� ఈ అంచ�� స���న�ే�� ల��� అ��

 ఒక అ����� �����ాగ���ం�� 

ఈ అ������� �ారణం �క�గహ వలయం భ�� వలయం�� క��� �

సమయ��� ఖ��తం�ా ల����ంచల�క ��వడం

అ��ే  �క�గహం మ��య� సూర��� వలయ�ల� ఒక�����కట� స����ం�నప�డ� ఒక �

నల�ట� ��ర�గ�దలను చూడవచు� . ఇ�� ఒక ��షంల� అదృశ�ం అవ�త�ం��. �ర� ����

 ����ండ� ప��ధులల� స���� ా ���ా��ంచల�క ��య�ర�. ఇ�� ��ల� �ర����హం క���ం�ే అంశం

పల� ����ాల� �����న తర��ాత �ి��ీ���  

��శ�ా క��ల�డ� �ా� అప�ట��� �ి��ీ��� � 

తమ ఆ��నంల���  �ెచు���న� �ా���  �ార�

 ఇత�� అక�డనుం�� ��నుకక�  పంప�ా అల�

 ఇతను �వ���� �ాం���ే�����  �ేర������డ�.

1769

1761
ఈ సంఘటన జరగ����� మ�ం�ే �ాం���ే����� 

 �ేర������డ�. �ేర���న� ��ంట��

 ఒక గ��య�రం మ��య� దూరద���� 

ట������ స�యం�� ఒక �న� ప

����ధ��లయ��� ఏర�����డ�. 

�ా� ఈ  సంఘటన జ����న ��� ఆ�ాశం ��ఘ�వృతం అ��ం�� 



బ� �� ��� � ప�� ��ా�� �వ��ంచ����� ��ల �ి�� �ం��ల� పయ� ��ం��� �ా� 2005 

సంవత�రంల� ఆ�� ిక� బ� �����   మ��య� ���� �ం� ఆ� స� ఆ��రం�ా వ��న 

�ి�� �ంతం �జయవంత���న�� 

1874 ల� జ����న భ���� �ేర�వల� అ��� 
�క�గహం అ�� సంఘటన ��సం ఎంద���
 ఖ��ళ �ాస�� �త�ల� ఆస�� ��ా ఎదుర�చూ�ార�. ఇ��
 �����ళ�ల� అంత��ా�యం�ా �ాస�� �త�ల జ����న 
 సమ����ా��� ఉ��హరణ�ా �ెప�వచు�. ����� 
ఇం��య� క��� ఒక �ార� ��ానం అ�ం��, అల���
 ��రత�ేశ భ���గం నుం�� ��ల� మం�� య����
 �ాస�� �త�ల� ఈ సంఘటనను ప����ంచగ��ార�

Nursinga Row, Nursinga Row, 
VizagVizag
Nursinga Row, 
Vizag

Path
ani 

Path
ani 

Samanta,
Samanta,

PuriPuri

Path
ani 

Samanta,

Puri

Raghunathachary
, 

Raghunathachary
, 

MadrasMadras
Raghunathachary

, 

Madras

ఇట��� �ెం��న �ియట��  ���� ���� బ�ం�ా� ల�� 
మ��� �ప�� నుం�� జ��� ��ా ���  ట����ం� ర���� 
నుం�� ��ర�� �ాగ�� �ె��ౖ� నుం�� ఇం�ా మ��ంత 
మం�� �ాస�� �త�ల� ప����ం��ర�

Muddapur Observatory

 
pamphlet translated 

in Urdu by Ragunathachary

ఒక ప�� ాశవంత ���న ��ల�గ�క� అ�మ�ఖం�ా మన ��ండ� ��ళ� �ను దగ����ా 

�ే�ి ఉం�నప�డ� ఆ ��ండ� ��ళ� �� క��� ప�� ేశంల� ఒక వం�ెన ల�ంట��� 

ఏర�డ�త�ం��, భ���� �ేర�వల� అ��� �క�గహం అ�� ఈ సంఘటన  �

జ���� సమయంల� ��ండూ వలయ�ల� దగ�రవ�డం క��� ఇల��� ఉంట�ం��. 

ఇ�� బ� �� ��� � ప�� ��ా�� ��� ఉంట�ం��

300 BC   10000
200 BC   490
180 BC  1210
1635   14000
1639   14000
1659   24000
1672   21700
1771   24000
1895   23440
1909   23420
1941   23466
Modern  23455

tennant,
tennant,

 roorkee 
 roorkee tennant,

 roorkee cpt. strahan,
cpt. strahan,

lahorelahore
cpt. strahan,

lahore

historical estimates of 1 au 
in units of the radius of earth

రఘ����� ���� ,��రత �ేశ ఖ��ళ �ాస�� �త�లల� �����నద��న మ��య� 

స�తంతం� �ా ��లవక���న �ాస�� �త�  ఇతడ� బహ�ల పజ� �దరణ ��ం��న ఒక 

కరప��� �� పచ� ు��ం��డ� .  ఇ�� పల� ��ర�య ��షలల�� � అనువ��ంచబ��న�� 



గడ�న 50 సంవత��ాలల� జ����న �ాం���క అ�వృ�� �వలన మనక� భ����  సూర����� 

 మధ� గల దూ�ా�� ��లవ����� ఈ సంఘటన ��ౖ ఆ��ర ప����న అవసరం ల�దు. 

�ాస�� �త�ల�,�క�గహం ��ంత ���ా��   ప�ావర�నం �ెం��ంచగల  శ�� �వంత���న �ా����

 �ిగ�� ను పంపగలర� 

1961  సంవత�రం �దల���� ఇప�ట� వరక� అ�����ా మ��య� ర�ా� 

��ల� సంఖ�ల� అంత�����కలను �క�గహ ప����దక�లను మ��య� �

మ������ �పం�ార� ���� �క�� �  చుట�� క��ల�నూ మ������ 

�క�� � ��ౖ�� అడ������

మనమ� �క�గ���� అంత�����కల� క���
�

 పంపగ��ామ�. 

మనక� �ాం� �క� ��గం �ెల�సు �ావ�న ఈ శ�� � వంత���న �ిగ�� 

����� ��నుకక� �ావ����� ఎంత సమయం పడ�త�ం�ో కను���వచు�. 

మనమ� భ���� �క�� ��� �� మధ� దూ�ా�� కను���వడం ����ా భ����

సూర����� మధ�   149.597870700  ��య� ��.� దూరమ� 

కను���గ��ార�

1874, 1882,సంవత��ాలల� జ���ిన ప���లనలల� ఖ��ళ �ాస�� �త�ల�   భ��
 సూర��� నుం�� 149.59 +/ - 0.31 ��యన�  ��ల��టర� దూరంల�  ఉంద�  
�ెల�సు�����ర�.



�క�� డ� ఎం�� అ��నుక�ల���న  గహమ� .��� హౌ� ప�� �వం వలన ఆమ�  వ��ాల�, 

� �

 460  ����ల ఉ���గత , ఎ��� ���య��లక���న అ���పర���ల�, గంటక� 300  ��. � 

� �

��గం�� �ాల�ల�, అల��� �రంతరం ఉర�మ�ల� క���న �ా��వరణం ఉంట�ం��. 

ఇ�� ఆ�ా�ా��� స���న స�లం �ాదు.

తర��ాత �ాలం ల� జ�ా�  మ��య� య���� �ే�ాల� క��� అంత��� ��కలను పం�ా� . 

మన��ప�డ� �క�� � ��ౖ గల �ా��వరణం, ���ష��� ి�  ��ల మ����� �షయ�ల� గ���ం�న

 సమ���రం అందుబ�ట�ల� ఉం��.

ప��ాణ�లల� ఈ గ����

 ��ంద�ా���� ���మ�� 

సం���ా��� �ేవత�ా ��������ర� 
ఈ గ��� బ��ల��యన� ు ఇ��ా�� అ��

సు����యన� ు ఇ����� అ�, ఈ��� ియనుల�  

అ�, ��క�ల� అ���� �� అ� ��మన� ు �న� �

మ�యన� ు ��� అ�  ప���యన� ు అ���త అ�,  

ఆ��మ �ాసుల� బ�ర��ం��  అ� మ�ఖ�ం�ా 

మనం ��ర�య�లం �క�� డ�  �ిల���ామ�

Ap
hr

o
di

t
e

sh
uk

ra
 



భ�గ����, సూర����� మ��య� అ�� ఇతరగ�ల మధ� గల దూ�ాల� ��ల� ఖ��తం�ా � �

�ె��ినప�డ� 2012 సంవత�రంల�  జ���� �ేర�వల� అ����ా  �క�గహం'  అ�� సంఘటన  �“భ���� 

ఎందుకంత మ�ఖ�ం 

ఈ �క�� డ� సూర��� మధ� ��గంల��� వ�ే� సమయ���� 

సూ���దయమ�త�ం�� అ��� ప����ంచ����� త��నంత 

సమయం ఉంట���.  ఉదయం 7.02  ���ాల సమయం ల� 

“భ���� �ేర�వల� అ��� �క�గహం” సంఘటన 

�
 క��� సగం ప��� �అ� ఉంట�ం�� 

Its disk 
will touch 

the Sun 
internally 

at 10:05 am 

and will be 
completely 
outside the Sun's 
disk at 10:22 am. 

�జ���� ���� గంటల�ాట� మన మ�ంద�� హ�ం���ా తన క��ల� నడ�స�ూ ��త� 

 ఉం�ే  మన ��ట�గ��� చూడడం ఎం�� సుందర���న �షయం �

this planet took 2.5 hrs to 
cross its parent star

సంఘటను చూ�� 

అవ�ా�ా��

 జ�ర�డ�వకం��

 తర��ాత�� మ�� 

105  సంవత��ాల 

తర��ాత మ�త�� �

 జర�గ�త�ం�� 

న����� ల  చుట��  ష�మ�ర��ా 763 గ�ల� ���గ�త� ఉన�ట� � గత ���� �

సంవత��ాలల� కను�����ర�

ఇ�ో ������త�క ���న �షయం. ఈ సంఘటనను  �ాస�� �త�ల� మ�తం�   ప��� ��ా మ����ణం నుం�� 

చూస� ు���ర� 

����ప��ా 230  గ�లను ఈ—ప���ల� కను�����ర� మనక� ఆ న���� ����

 మధ�ల� ఒక గహం వ��న ���� � గంటల �ాట� న�తం�  తన ప�� ా�ా�� 1 % �

వరక� ��ల��య�� క��ిం�ే�� .న���� ల� ఈ ప�� ా�ా�� 

��ల��వ���� కను���వడం  ��ల� కష����న ప�  ��� ��సం �ార� �ే��

 ప�� �ాలను ఈ సంఘటనను అధ�యనం �ేయడం  వలన ��ర�గ� పర���ార� 

kepler 6
b 6 �ే��న ఈ సంఘటన జరగడం ల�ద� 

���ం� సూర��� నుం�� వ�ే� �ాం�� 
��ల���ార�

త����ా భ���� సూర����� మధ� �క�� � ఉ���� గ��� �ంచ����� పయ� ����ార� 

�ార� �జం�ా�� �క�� �� ఆ�ష����� ార� ������� �ం 



సూర��డ� ఉద�ం�ే త�ర�� ��క��� స�ష�ం�ా ���ంచగ��� ఒక మం� 

స�ల��� ఎను���ం�� 

���� ��రత �ేశ 

నగ�ాలక� సూ���దయ 

��ళల� ��హ� 

ఉదయం  4.30 

 ���ాల� 

��గప�� 5.30 

���ాల�  వ�ోద�ా 

  5.52 ���ాల�

� దగ�రల� గల న�త�� ాలను ల��� 

క���ాల ఖ��ళ క�� ఏ��ౖ�� ఈ 

“భ���� �ేర�వల� అ��� �క�గహం” �

చూడ����� సదు�ాయ�ల� 

క��ం����� కను���ం�� 

దూరదర��  ����ా సూర��� ప�� �ంబ��� 

ఒక �ా��తం ��ౖ ప�ేల� అమ��� ���� 

ప����ంచడం ఒక సుర��త���న  మ�ర�ం. 

అల��� ��ర�ాట�న క��� దూరదర�� ����ా 

��ల�వ�ే ��రణ�లను క��� చూడవద�ు

ల��� ఒక ��ల�� �ిల�� � 

ఉప���ంచం�� .

“భ���� �ేర�వల� అ��� �క�గహం “ను ���ంచ�����  �
��ల� మ���ాల� ఉ���� 

20  ��ం.� �� ా�� ి� బం�� ఒక ���� �సు��ం��. ��� 
మధ�ల� 1 ఇంచు ప��మ�ణంల� ఒక రం��� �� �ెయ�ం��. 
����� ఒక అ�� ��� అమ��� �� ా�� ి� ట�� �� అ���ంచం��.  
���� ఒక �ాత � ��ౖ �ా� ల��� ఒక  ��ల� � ట�� ��ౖ ఉం� 
��� ����ా సూర��ణ� � ఒక �కట��ా ఉన� గ��ల���
 ప�ావర�నం �ెం��ంచం��.  మ��ంత మం� ప�� �ంబం
 ��సం  ఈ బం��� అమ���న అద�ం మ�ందు 
�న� రంధం�  (4,5 �.�) గల �ా������ ఉంచం��

సూర��ణ� � పత� ��ం�ా త�ేకం�ా చూడకం��  అల��� ఎల�ంట� 

దర�ణ�లను, అ�� �లను �����ంచకం��. 

� కళ�క� �ాశ�తం�ా అ�ాయం కల�గవచు� 

ల��� అంధత�ం ఏర�డవచు� 





����ప� ౧౦ కంట� ఎక��వ ��షలల� ఈ �ే ప�స�కం అందుబ�ట�ల� ఉం�� ����  ����ప� ౧౦ కంట� ఎక��వ ��షలల� ఈ �ే ప�స�కం అందుబ�ట�ల� ఉం�� ����  

http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus ����ా గ��ంచం�� �http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus ����ా గ��ంచం�� �

ఈ సంఘటనను ���ం�న తర��ాత  �అను���ాలను, ఈ సంఘటనను ���ం�న తర��ాత  �అను���ాలను, 

��ట�లను nirujmohanr@gmail.com �ర���మ�క� పంపం�� ��ట�లను nirujmohanr@gmail.com �ర���మ�క� పంపం�� 

����ప� ౧౦ కంట� ఎక��వ ��షలల� ఈ �ే ప�స�కం అందుబ�ట�ల� ఉం�� ����  

http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus ����ా గ��ంచం�� �

ఈ సంఘటనను ���ం�న తర��ాత  �అను���ాలను, 

��ట�లను nirujmohanr@gmail.com �ర���మ�క� పంపం�� 

ఈ సంఘటన జ���� సమయంల�

 సూర��ణ� � పత� ��ం�ా �ా� 

ఎల�ంట� దర�ణ�లను, అ�� �లను 

ఉప���ం� �ా� చూడకం�� 

 � కళ�క� �ాశ�తం�ా అ�ాయం కల�గవచు� ల��� అంధత�ం ఏర�డవచు� 

సుర��తం�ా ఈ శ��బ�ప�  “భ���� �ేర�వల� సుర��తం�ా ఈ శ��బ�ప�  “భ���� �ేర�వల� 

అ����ా �క�గ�హం “ సంఘటనను ���ంచం�� అ����ా �క�గ�హం “ సంఘటనను ���ంచం�� 

సుర��తం�ా ఈ శ��బ�ప�  “భ���� �ేర�వల� 

అ����ా �క�గ�హం “ సంఘటనను ���ంచం�� 
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