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SEPTEMBER 2018 

ಗಮನಿಸಿ:   
 12ರಂದು ಶುಕ್ರ ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 

 14ರಂದು ಗುರು ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 

 17ರಂದು ಶನಿ ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 

 20ರಂದು ಮಂಗಳ ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 

 

ಸೂರ್ಯ:  ಸಿಂಹರಾಶಿಯಂದ ಕ್ನ್ಾಾರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 
  ವಿಷುವದಂಶ 10:40ರಂದ 12:24  

ಕಾರಂತಿ  +80 221 ರಂದ -20 411 ಕೆೆ 
23ರಂದು ಶರದ್ವಿಷುವ 

    
ಚಂದರ: 3ರಂದು ಚಾಂದರಮಾಸದ ಕೊನ್ೆರ್ ಪಾದ  

9ರಂದು 23:31ಕೆೆ ಅಮಾವಾಸ್ೆಾ 
16ರಂದು ಮೊದಲ ಪಾದ 
25ರಂದು 08:22ಕೆೆ ಹುಣಿ್ಣಮೆ 
8 ರಂದು ಅಪಭೂ: 20 ರಂದು ಪುರಭೂ 

ಗರಹಗಳು: 
ಬುಧ: ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಮುಂಜಾವುಗಳಲಿಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ 
 21ರಂದು ಸೂರ್ಯನ್ೊಂದ್ವಗೆ ಉಚಛ ರ್ುತಿ 

8ರಂದು ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 
                 

ಶುಕ್ರ: ಮುಸಸಂಜೆ  ಕ್ನ್ಾಾರಾಶಿರ್ಲಿಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ 
12ರಂದು ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 
21ರಂದು ಗರಷಠ ಪರಕಾಶ 
2ರಂದು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮೀಪ 
 
 

ಮಂಗಳ:  ರಾತಿರಯಡೀ ಧನುರಾಶಿರ್ಲಿಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 
20ರಂದು  ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 

 
ಗುರು:     ಮುಸಸಂಜೆ ತ್ುಲಾರಾಶಿರ್ಲಿಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ 
 14ರಂದು ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 
  

ಶನಿ: ರಾತಿರಯಡೀ ಧನುರಾಶಿರ್ಲಿಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ 
17 ರಂದು ಚಂದರನಿಗೆ ಸಮೀಪ 

 
ರ್ುರೆೀನಸ್: ಮೆೀಷರಾಶಿರ್ಲಿಿದೆ. 27ರಂದು ಚಂದರನಿಂದ 40.8 ಅಂತ್ರ 

 

ನ್ೆಪಚೂನ್: ಕ್ುಂಭರಾಶಿರ್ಲಿಿದೆ. 23ರಂದು ಚಂದರನಿಂದ 20.4 ಅಂತ್ರ  

 

September 2018 

 
Watch out: 

 Venus close to Moon on 12th dusk 

 Jupiter close to Moon on  14th dusk 

 Saturn close to moon on 17th dusk 

 Mars close to Moon on 20th  

 

Sun:   Moves from Leo to Virgo 

          Right Ascension changes from 10:40 to 12:24 

          Declination changes from +80 22’ to -20 41’ 

         Autumnal Equinox on 23rd 

                  
Moon:  Last quarter on 3rd     

New Moon on 09th at 23:31 

First quarter on 16th  

Full moon on 25th at 08:22 

At Perigee on 08th, Apogee on 20th    

 

Planets: 

Mercury:  Visible at dawn in the beginning of the 

Month 

 In Superior conjunction of Sun on 21st   

                          Close to Moon on 08th  

  

Venus:  Visible at dusk in Virgo 

 Close to Moon on 12th  

 Greatest illumination on 21st  

 Close to Spica on 2nd 

 

Mars:  Visible throughout the night in 

Sagittarius 

Close to Moon on 20th  

   

Jupiter:  Visible at dusk in Libra  

 Close to Moon on 14th   

  

Saturn:  Visible throughout the night in 

Sagittarius 

 Close to Moon on 17th   

  

Uranus:            40.8N of Moon on 27th in Aries  

          

                

Neptune:     20.4N of Moon on 23rd in Aquarius 

  

 

www.heavens-above.com gives predictions for the visibility of comets, asteroids and artificial satellites
 

 

http://www.heavens-above.com/

