
 
ચાો ગ્રષણને શમજીએ 

મમત્રો તા-06/03/2016 ના રોજ શંણૂણ સયૂણ ગ્રષણ થળાન  ંછે જે ભારતમાથંી દેખાે નહષ.આ ગ્રષણ એ ખગોલીય 
ઘટના છે અને ાલા કક્ષાએ મળદ્યાથીઓને આના મળવે માહષતી આળી જરૂરી છે જેથી આજે હ ં અષી સયૂણ ગ્રષણ 
મળવે થોડી માહષતી રજ  કરી રહ્યો છં.આ માહષતી નો ઉયોગ કરી તમે ાલા કક્ષાએ બાલકોને ગ્રષણ દેખાડી 
કો અને ળધ  માહષતી આી કો 
મમત્રો સયૂણ ગ્રષણ ષમેા અમાશ ના હદળશે થાય છે જયારે ચદં્ર ગ્રષણ નૂમ ના હદળશે.આમ છતા ંણ દર 
અમાશે અને દર નૂમે ગ્રષણ થત  ંનથી તેન  ંકારણ એ છે કે ગ્રષણ થળા માટે સયૂણ,ચદં્ર અને થૃ્ળી એક શીધી 
રેખામા ંઆળળા જરૂરી છે.અને આ ત્રણેય એક જ શમત મા ંષોળા ણ જરૂરી છે તો જ ગ્રષણ થાય.આવ  ંદર 
અમાશે અને નૂમે થત   ંનથી. 
 

સયૂણ ગ્રષણ-આ શમયે સયૂણ અને થૃ્ળીની ળચ્ચે ચદં્ર આળી જળાથી ચદં્ર નો ડછાયો થૃ્ળી ર ડે છે તેટા 
ભાગ મા ંસયૂણ દેખાતો નથી એટે સયૂણ ગ્રષણ થય  ંએમ કષળેાય 

 

ચદં્ર ગ્રષણ-આ શમયે સયૂણ અને ચદં્રની ળચ્ચે થૃ્ળી આળી જળાથી થૃ્ળીનો ડછાયો ચદં્ર ર ડે છે એટે 
ચદં્રનો તેટો ભાગ દેખાતો નથી જેને ચદં્ર ગ્રષણ કષ ેછે.અષી આણે સયૂણ ગ્રષણ મળવે મળગતે માહષતી મેલળીએ  

 

સયૂણ ગ્રષણ ના પ્રકારો  
1-અંત: સયૂણ ગ્રષણ  

2-કંકણ આકારન  ંસયૂણ ગ્રષણ  

3-શંણૂણ સયૂણ ગ્રષણ  

4-મમશ્ર પ્રકાર  

 

1-અંત: સયૂણ ગ્રષણ  

જયારે ચદં્ર નો થોડો ભાગ કે અમ ક ભાગ સયૂણ ને ઢાકેં છે ત્યારે આ પ્રકારન  ંગ્રષણ થાય છે અને નીચે મ જબ ના 
ચચત્ર મા ંઆે છે તેળો સયૂણ દેખાય છે  

 
 



આ પ્રકારના ગ્રષણ ળખતે ચદં્ર ની માત્ર પ્રછાયા જ થૃ્ળીના અમ ક ભાગ ર ડે છે જે નીચે ની ઈમેજમા ંજોઈ 
કાય છે. 

 
 

જયારે આળા પ્રકારન  ંગ્રષણ થાય છે ત્યારે ચદં્ર કેળી રીતે સયૂણને ઢાકેં છે તે નીચેની ઈમેજમા ંબતાળે છે  

 
 

2-કંકણ આકારન  ંસયૂણ ગ્રષણ  

આ પ્રકારના સયૂણ ગ્રષણ ળખતે ચદં્રની છાયા અને પ્રછાયા બનેં જયા ંભેગા થતા ષોય ત્યા ંઆ પ્રકારન  ંગ્રષણ 
જોળા મલે છે જેમા ંચદં્ર સ યણની મોટા ભાગની શાટીને ઢાકંી દે છે અને માત્ર સ યણની હકનારી પ્રકામત રષ ેછે 
જેથી કંકણ જેળી આકૃમત બને છે.જ ઓ નીચેની ઈમેજ  

 
 

 
 



 
 

 
 

3-શંણૂણ સયૂણ ગ્રષણ  

જયારે ચદં્ર ળડે શંણૂણ રીતે સયૂણ ઢંકાઈ જાય અને થૃ્ળી રથી તે દેખાતો બધં થઇ જાય ત્યારે આ પ્રકારન  ં
ગ્રષણ બને છે.જ ઓ નીચેની ઈમેજ  

 
 

 
 

 
 



4-મમશ્ર પ્રકાર  

અષી આ પ્રકાર ના નામ મ જબ અષી દરેક જગ્યાએથી અગ અગ પ્રકારના ગ્રષણ જોળા મલે છે એટે તેને 
મમશ્ર પ્રકાર કષ ેછે જેમ કે ભારતમાથંી કોઈ ગ્રષણ શંણૂણ ગ્રષણ ષોય તો બીજા દેમા ંતે ગ્રષણ શંણૂણ ના ણ 
ષોય અને બીજા જ કોઈ પ્રકારન  ંષોય.જ ઓ નીચેની ઈમેજ  

 
 

 
 

અષી એક જ ગ્રષણ બે અગ અગ જગ્યાએ અગ અગ પ્રકારન  ંદેખાય છે. 
 

મમત્રો તા-09/03/2016 ના રોજ જે સયૂણ ગ્રષણ થળાન  ંછે તેની થોડી માહષતી મેલળી ઈએ.આ હદળશે શંણૂણ સયૂણ 
ગ્રષણ થળાન  ંછે જે ઇન્ડોનેમયામાથંી ળધ  શારી રીતે દેખાે.UTC શમય મ જબ કેટા ળાગે ગ્રષણ ર  થે 
અને કેટા ળાગે ણૂણ થે તેમજ થૃ્ળીના ક્ા ંભાગ માથંી જોઈ કાે તે જોળા માટે નીચેની ચિંક ર ક્લક 
કરી માહષતી મેલળો  
 

થૃ્ળીના ગોલા ર ગ્રષણ જોળા માટે અષી ક્લક કરો 
નકા ર ગ્રષણ જોળા માટે અષી ક્લક કરો 
 

દ મનયાના ક્ા ંભાગો રથી આ ગ્રષણ ને જોઈ કાે તેની માહષતી નીચેની ઈમેજ મા ંજ ઓ  
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