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ಜೂ  2020 
ಗಮ :   
 8 ರಂದು ಗುರು ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ  

 9 ರಂದು ಶ  ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 

 15 ರಂದು ಮಂಗಳ ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 

 24 ರಂದು ಶುಕ  ಮತು ಬುಧ ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 
 
 
 

ಸೂಯ :  ವೃಷಭ ಾ ಂದ ಥುನ ಾ ೆ ಚ ಸುತ ೆ. 

  ಷುವದಂಶ 04:33 ಂದ 06:33  

ಾಂ   220 051 ಂದ 230 091 ೆ  

  21 ರಂದು ದ ಾಯನ ಆರಂಭ   

 

ಚಂದ :  1ರಂದು ದಲ ಾದ 

6ರಂದು 00:42 ೆ  ಹು   

13ರಂದು ಾಂದ ಾಸದ ೊ ೆಯ ಾದ  

21ರಂದು 12:11 ೆ  ಅ ಾ ಾ ೆ , ಕಂಕಣ ಸೂಯ ಗಹಣ 

15 ರಂದು ಅಪಭೂ: 3 ರಂದು ಪರಭೂ 

ಗಹಗಳ : 

ಬುಧ: ಂಗಳ ಆರಂಭ ನಗಳ ಮುಸಂ ೆಯ  

ಥುನ ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ 

22 ರಂದು ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 
                 
ಶುಕ : ಂಗಳ ೕ ಾಧ ದ ಮುಂ ಾವ  ವೃಷಭ ಾ ಯ  

ಾಣುತ ೆ 

 3 ರಂದು ಸೂಯ ೊಂ ೆ ೕಚ ಯು  

19 ರಂದು ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 
 

ಮಂಗಳ:  ಮುಂ ಾ ೆ ಾಣುತ ೆ  

 ಮಕರ ಾ ಂದ ಕುಂಭ ಾ ೆ ಚ ಸುತ ೆ  

15ರಂದು  ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 

 

ಗುರು:     ಮುಂ ಾವ  ಧನು ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ  

 8 ರಂದು ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 
  

ಶ : ಮಕರ ಾ ಯ  ಮುಂ ಾವ  ಾಣುತ ೆ 

 9 ರಂದು ಚಂದ ೆ ಸ ೕಪ 

  

ಯು ೇನ : ೕನ ಾ ಯ ೆ. 17ರಂದು ಚಂದ ಂದ 3.90 ಅಂತರ 
 

ೆಪ : ಕುಂಭ ಾ ಯ ೆ. 12ರಂದು ಚಂದ ಂದ 4.50 ಅಂತರ  

 
 

 

 
June 2020 

 
Watch out: 

 Jupiter close to Moon on 08th  
 Saturn close to Moon on 9th  
 Mars close to Moon on 15th 
 Venus and Mercury close to Moon on 24th 

 
 
 

Sun:   Moves from Taurus to Gemini 
          Right Ascension changes from 04:33 to 06:33 
          Declination changes from 220 051 to 230 091  

          Summer solstice on 21st 
                           
Moon:    

First quarter on 1st  
Full moon on 06th at 00:42 
Last quarter on 13th  
New Moon on 21st at 12:11, Annular 
Solar eclipse 
At Perigee on 03rd and 30th, Apogee on 
15th    

 
Planets: 
Mercury:   Visible at dusk during the beginning of 

the month in Gemini. Close to Moon on 
22nd. 

   
Venus:  Visible at dawn for the second half of 

the month in Taurus. In inferior 
conjunction of Sun on 3rd. Close to 
Moon on 19th.  

 
Mars:  Visible at dawn. Moves from Capricorn 

to Aquarius. 
Close to Moon  on 15th.  

   
Jupiter:  Visible at dawn in Sagittarius 
 Close to Moon on 08th . 
  
Saturn:   Visible at dawn in Capricorn. Close to 

Moon on 09th.  
  
Uranus:            3.90N of Moon on 17th in Aries. 
          
                
Neptune:     4.50N of Moon on 12th in Aquarius. 
  
 

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


