
Manmatha Varusham (Eclipse 2015-16) 
மன்மத வ ட(2015-16) கிரஹணங்கள் 

 இந்த ஆண்  4 கிரஹணங்கள் மியில் நிக ம். இைவ ைறேய பகுதி சூரிய கிரஹணம்,  சூரிய கிரஹணம்,  சந்திர கிரஹணம், 
றநிழல் சந்திர கிரஹணங்களாகும்.  

a. 13.9.2015 பகுதி சூரிய கிரஹணம் - இந்தியாவில் ெதரியா  
b. 28.9.2015 சந்திர கிரஹணம் ெசன்ைனயில் 14 நிமிடங்கள் மட் ம் றநிழல் கிரஹணமாக ெதரி ம் 
c. 09.3.2016  சூரிய கிரஹணம் ெசன்ைனயில் பகுதி சூரிய கிரஹணமாக உதயத்திற்கு பின் 28 நிமிடங்கள் ெதரி ம் 
d. 23.3.2016 றநிழல் கிரஹணம் மாைலயில் 68 நிமிடங்கள் ெதரி ம் 

இதில் 9.3.2016 நிக ம் சூரிய கிரஹணம் மட் ேம அ ஷ்டானத்தில் உண்  
 

 
இந்த பகுதி சூரிய கிரஹணம் ெசன்ைனயில் ெதரியா  - அ ஷ்டானமில்ைல 
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Penumbral Eclipse of the Moon of 2016 March 23  
Delta T:  68.7s 

MADRAS (CHENNAI Location:  E 80°15'00.0", N13°04'00.0",0m 
(Longitude referred to Greenwich meridian) 

                                         Moon's         Position 
                            UT1      Altitude  Azimuth     Angle 
                         d  h   m        °         °          ° 
Moonrise (18:19 IST)             23 12:49       ----      90.5      ----- 
Moon exits penumbra(19:27 IST)    23 13:57.4     15.3      94.5      241.1 
      
         Penumbral Duration:   1h 08.0m    Penumbral Magnitude:   0.801 

 
இந்த றநிழல் சந்திர கிரஹணம் ெசன்ைனயில் ெதரி ம் 

இ  றநிழல் கிரஹணம் எனேவ அ ஷ்டானம் இல்ைல 
மாைல 6:19 மணிக்கு சந்திரன் கிரஹண ேதாஷத் டன் உதயமாகி இர  7:27 மணி அளவில் கிரஹணம் நீங்கி காட்சி அளிப்பார் 

இந்த கிரஹணத்தால் வழக்கமான நிலவின் ஒளி சற்  மங்கலாக ேதான் ம். 
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ேம ம் விபரங்க க்கு Tambaram Astronomy Clubன் 

சிறப்  இைணயத்ைத பார்ைவயிட ம் 
http://www.prohithar.com/tac 




