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ಅ ೋಬ  2017 
ಗಮ :   

 17ರ ಮುಂ ಾವ  ಬುಧ-ಚಂದ  ಸ ೕಪ 

 18ರ ಮುಂ ಾವ  ಶುಕ -ಚಂದ  ಸ ೕಪ 

 24ರ ಮುಸಂ ೆ ಶ -ಚಂದ  ಸ ೕಪ 
 

ಸೂಯ :  ಕ ಾ ಾ ಯ ನ ೆ. 

  ಷುವ 12:29 ಂದ 14:21 ೆ  ಬದ ಾಗುತ ೆ 

ಾಂ ಯು  -30 101 ಂದ -100 051 ೆ   

  

ಚಂದ :  6ರಂದು 00:10 ೆ  ಹು .  

12ರಂದು ಾಂದ ಾಸದ ೊ ೆಯ ಾದ 

20ರಂದು 00:42 ೆ  ಅ ಾ ಾ ೆ .  

25ರಂದು ಅಪಭೂ: 9ರಂದು ಪರಭೂ 

27ರಂದು ಾಂದ ಾಸದ ದಲ ಾದ  

ಗಹಗಳ : 

ಬುಧ: ಾಣುವ ಲ. 8ರಂದು ಸೂಯ ೊಂ ೆ 

ಉಚಯು  
                 

ಶುಕ : ಮುಂ ಾ ನ  ಂಹ ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ 

18ರಂದು ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 
 

ಮಂಗಳ:  ಮುಂ ಾ ನ  ಂಹ ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ 

 7ರಂದು ಅಪರ  

17ರಂದು ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 
  

ಗುರು:     26ರಂದು ಸೂಯ ೊಂ ೆ ಯು  

 5ರಂದು ಾ  ನ ತ ೆ  ಸ ೕಪ 

  

ಶ : ಮುಸಂ ೆಯ  ಧನು ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ 
 

ಯು ೇನ : 6ರಂದು ಚಂದ ಂದ 40.2 ಅಂತರದ   

ೕನ ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ 
 

ೆಪ : 30 ರಂದು ಚಂದ ಂದ 00.9 ಅಂತರದ   

ಕುಂಭ ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ  

 
 

October 2017 
 
Watch out: 

 Mars close to Moon on 17th dawn 
 Venus close to Moon on 18th dawn 
 Saturn close to Moon on 24th dusk 

 
 
Sun:   In the direction of Virgo 

Right Ascension changes from 12:29 to 
14:21 
Declination changes from -30 10’ to  
-140 05’ 

                            
Moon:  Full moon on 6th at 00:10 

Last quarter on 12th      
New Moon on 20th at 00:42 
First quarter on 27th      
At Perigee on 9th, Apogee on 25th    

 
Planets: 
Mercury:  Not Visible 

In superior conjunction of Sun on 
18th   

  
Venus:  Visible at dawn in the direction of 

Leo 
 Close to Moon on 18th  
 
Mars:  Visible at dawn in the direction of 

Leo  
At aphelion on 7th  
Close to Moon on 17th 

   
Jupiter:  In conjunction with Sun on 26th  
  
 
Saturn:  Visible at dusk in the direction of 

Sagittarius 
    
Uranus:            40.2N of Moon on 6th in Pisces. 
          
                
Neptune:     00.9N of Moon on 30th in 

Aquarius 
  

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


