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Workshop on  

ZERO SHADOW DAY 
 
 
ಜ ಾಹ  ಾ  ೆಹರು ಾ ಾಲಯವ  ಾ ಗ ಾ  ‘ಶ ನ  ೆರ ನ ನ’ ಷಯದ ಬ ೆ ಎರಡು 

ನದ ಕಮ ಟವನು  23 ಮತು 24 ಏ  2021 ರಂದು ೆ.11 ಂದ ಮ.1 ಗಂ ೆಯವ ೆ ೆ ಆ ೈ  

ಮೂಲಕ ಏಪ ಸು ೆ. ‘ಶ ನ  ೆರ ನ ನ’ ೆ  ಸಂಬಂಧಪಟ ಭೂ ಯ ಆವತ ೆ ಮತು ಪ ಭಮ ೆ, 

ಅ ಾಂಶಗ ಾದ ಸಮ ಾಜಕ ವೃತ, ಕ ಾ ಟಕ ವೃತ ಮತು ಮಕರ ಸಂ ಾಂ  ವೃತ ಇವ ಗಳ 

ಾಮುಖ ೆ, ಸ ೕಯ ಸಮಯದ ಅಳ ೆ ಮುಂ ಾದವ ಗಳ ವರ ೆಯನು  ಈ ಕಮ ಟವ  

ಒಳ ೊಂ ರುತ ೆ. ಶ ನ  ೆರ ನ ನವನು ಧ ಪದ ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮ ಸುವ ದು ಮತು 

ೆರಳ ಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂ ಯ ಸುತಳ ೆಯನು ೆ ಾ ಾರ ಾಡುವ ದೂ ಸಹ ೇ ರುತ ೆ.   

 
Jawaharlal Nehru Planetarium, Bengaluru, is organising a two-day online 
workshop for high school students on 23rd and 24th April 2021 between 
11:00 am and 1:00 pm. It will cover the concepts related to Zero Shadow 
Day such as rotation and revolution of the earth, importance of specific 
latitudes such as equator, Tropics of Cancer and Capricorn and measurement 
of local time.  
 
ಾಗವ ಸು ೆಯನು  ಬು  ೖ ೆ ೕ ಾಲ ಾಣದ ಮೂಲಕ ತ ಾ ರೂ.100/- ಗಳನು ಾವ  

ೋಂ ಾ ಸಬಹುದು. ದಲು ಬಂದ 35 ಾ ಗ ೆ ಅವ ಾಶ. ಾಯ ಕಮದ ೊಂ ಯನು 

ೋಂ ಾ ತ ಅಭ ಗ ೆ ಮುಂ ತ ಾ  ಸ ಾಗುವ ದು.  

Interested students may register through bookmyshow website by paying the 
fee of Rs.100/- per head.  Registration is on first come first served basis, 
limited to 35 numbers. The link to the programme will be provided to the 
registered participants in advance.  
 

ೆ ನ ವರಗ ಾ  ದೂರ ಾ /Further details may be obtained from Jawaharlal Nehru 
Planetarium on 2237 9725 / 2226 6084 or www.taralaya.org 

 


