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ಏ   2022 
ಗಮ :   
 

 02 ರಂದು ಬುಧ- ಶ  ಸ ೕಪ   

 20 ರಂದು ಬುಧ ಗಹದ ಗ ಷ ೋ ೋನ , 28 ರಂದು ಚಂದನ ಸ ೕಪ    

 28 ರಂದು ಶುಕ , ಬುಧ, ಶ  ಮತು ಚಂದ  ಒಂದು ಸಣ ಗುಂಪ  

 30 ರಂದು ಗುರು ಚಂದ  ಸ ೕಪ 

 

ಸೂಯ : ೕನ ಾ ಂದ  ೕಷ ಾ ೆ  ಚ ಸುತ ೆ 

ಷುವದಂಶ 00:39 ಂದ 02:30 ೆ  ಬದ ಾಗುತ ೆ  

ಾಂ   40 141 ಂದ 140 501 ೆ  ಬದ ಾಗುತ ೆ 

ಚಂದ :    

1 ರಂದು 11:54 ೆ  ಅ ಾ ಾ ೆ  

09 ರಂದು ಾಂದ ಾಸದ ದಲ ಾದ 

17 ರಂದು 00:25 ೆ  ಹು   

23ರಂದು ಾಂದ ಾಸದ ೊ ೆಯ ಾದ 

07 ರಂದು ಅಪಭೂ: 19 ರಂದು ಪರಭೂ 

 

ಗಹಗಳ : 

ಬುಧ: ಂಗಳ ೊ ೆಯ  ಮುಸಂ ೆಯ  ಾಣುತ ೆ. ೕನ 

ಾ ಂದ vrishabha ಾ ೆ ಚ ಸುತ ೆ. 29 ರಂದು 

ಗ ಷ ೋ ೋನ .    

 
                 

ಶುಕ : ಮುಂ ಾ ೆಯ  ಾಣುತ ೆ. ಮಕರ ಾ ಂದ ೕನ 

ಾ ೆ ಚ ಸುತ ೆ .  

27 ರಂದು ಶುಕ , ಗುರು ಮತು ಚಂದ  ಒಂದು ಸಣ ಗುಂಪ  

 

ಮಂಗಳ: ಮುಂ ಾ ೆಯ  ಾಣುತ ೆ. ಮಕರ ಾ ಂದ ಕುಂಭ 

ಾ ೆ ಚ ಸುತ ೆ. 25ರಂದು ಚಂದ ೆ  ಸ ೕಪ 

                            

ಗುರು:     ಮುಂ ಾ ೆಯ  ಾಣುತ ೆ. ಕುಂಭ ಾ ಂದ ೕನ 

ಾ ೆ ಚ ಸುತ ೆ 

 5 ರಂದು ಸೂಯ ೊಂ ೆ ಯು . 

 30ರಂದು ಚಂದ ೆ  ಸ ೕಪ. 
  

ಶ : ಮುಂ ಾ ೆಯ  ಮಕರ ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ. 

    

ಯು ೇನ : 03 ರಂದು ಚಂದ ಂದ 0.570 ಅಂತರದ  

ೕಷ ಾ ಯ  ಾಣುತ ೆ. 

 

ೆಪ : 27ರಂದು ಚಂದ ಂದ 3.710 ಅಂತರದ  ಕುಂಭ ಾ ಯ  

ಾಣುತ ೆ. 

 

 

 
April 2022 

Watch out: 

 Mercury close to Saturn on 02nd. 
 Venus greatest elongation on 20th, close to Moon 

on 28th 
 Venus, Mars, Saturn and Moon- a small group on 

28th 
 Jupiter close to Moon on 30th    

 
 

Sun:   Moves from Pisces to Aries 
          Right Ascension changes from 00:39 to 02:30 
          Declination changes from 40 141 to 140 501 

          

              

Moon:    
New Moon on 01st at 11:54  
First quarter on 09th   
Full moon on 17th at 00:25 
Last quarter on 23rd   
At Apogee on 07th, Perigee on 19th  

 
Planets: 
Mercury:   Visible at the dusk towards the end of 

the month. Moves from Pisces to 
Taurus. Greatest elongation on 29th. 

  
  
Venus:  Visible at dawn. Moves from 

Capricornus to Pisces. 
Venus, Jupiter and Moon – a small      
group on 27th. 

  
 
Mars:  Visible at dawn. Moves from 

Capricornus to Aquarius. 
 
    
Jupiter:  Visible at dawn. Moves from Aquarius 

to Pisces. 
 In conjunction with Sun on 5th. 
 Close to Moon on 30th. 
  
Saturn:  Visible at dawn in Capricornus.  
  
  
Uranus:            0.570N of Moon on 03rd in Aries. 
          
Neptune:     3.710N of Moon on 27th in Aquarius. 
  
 

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