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Aadi Month (Kara Varsham 2011) Auspicious Dates
ஆடிமாதம் (கர வ ஷம்2011) சுபம் ெசய்திட உகந்த நாட்கள்
ஆடி மாத பிறப் :
தி க்கணிதம்: ஆடி தல் ேததி (17.7.2011) ஞாயி அன் அதிகாைல 3:18 மணி அளவில் சூரியன் கடக இராசியில் பிரேவம்
வாக்கியம்: ஆடி தல் ேததி (17.7.2011) ஞாயி காைல 9:46 மணி அளவில் சூரியன் கடக இராசியில் பிரேவசம்
ஆவணி மாத பிறப் :
தி க்கணிதம்: 17.8.2011 (ஆடி 32) தன் கிழைம காைல 11:49 அளவில் சூரியன் சிம்ம ராசி பிரேவசம்
*வாக்கியம்: 17.8.2011(ஆடி 32) தன் கிழைம மணி 21:08 அளவில் சூரியன் சிம்ம பிரேவசம்
*குறிப் : சூரியன் மைற க்கு பிறகு ராசி பிரேவசம் நைடெப வதால் ம நாள் 18.8.2011 வியாழன் கிழைம ஆவணி

தல் ேததி என ெகாள்ள ம்

»»» ஆடி அமாவாைச: 30.7.2011 சனிக்கிழைம
காைலயில்
ன்ேனார்கள் நிைனவாக தர்பணம் ெசய்
ெசய்ய ம். தர்பணம் ெசய் ைவக்கும் ேராகித க்கு த வ

பின்னர் அ கில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் அன்னதானம்
கு தட்சைன(சம்பளம்) அ தானம் அல்ல !

»»» ஆடிப்ெப க்கு: 3.8.2011 தன்
நீர்நிைலகளில் தீபம் ஏற்றி சுமங்கலிகள், தி மண நிைலயில் உள்ள கன்னிப்ெபண்கள் வழிபா நடத்திட மிக ம் உகந்த நாள்
அன் வீட்டில் சுமங்கலி ைஜ ெசய் ஏைழ சுமங்கலிக க்கு அல்ல ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் உள்ள ெபண்க க்கு டைவ
தானம் ெசய்ய ம். அல்ல ஏைழ பள்ளி மாணவிக க்கு சீ ைட வாங்கி தர ம்

»»» ஆடி வாஸ்

நாள்: 27.7.2011 தன் கிழைம
மி ைஜ(வாஸ்
ைஜ)ைய ஆடி மாதத்தில் ெசய்திட மிக ம் உகந்த நாள் (வாஸ் விற்கு உகந்த திதி, நட்சத்திரம் உள்ள நாள்)
வாஸ் ேநரம்(ெசன்ைன மட் ம்)

நித்திைர கைலதல்
தந்த சுத்தி
6:41 தல் 6:59 வைர 6:59 தல் 7:17 வைர 7:17
*இதில் 7:35 தல் 8:11 வைர உள்ள ேநரம் வாஸ்
ைஜயில்
எமகண்டம் இ ப்பி
வாஸ்

கணிதம்:

குளியல்
தல் 7:35 வைர

*வி ந் ண
7:35 தல் 7:53 வைர

7:53

*தாம் லம்
தல் 8:11 வைர

க்கிய ேநரமாகும்.

ம் வாஸ்

ைஜ ெசய்யலாம்.

வாஸ் ேநரம் சூரிய உதயம் வங்கி 2 நாழிைகயில் வாஸ் ேநரம் வங்குகிற .
ெசன்ைனக்கு சூரிய உதயம்: 5:53
சூரிய அஸ்தமனம் 18:38
ெமாத்த பகல் ெபா
= (அஸ்தமனம் 18:38 - உதயம் 5:53)12 மணி 45 நிமிடம்
2 நாழிைக = (2U60)/2.5 = 48 நிமிடம்
வாஸ் ேநரம் வக்கம் = சூரிய உதயம் 5:53 + 48 நிமிடம் = 6:41
வாஸ் ேநரம் டி = வாஸ்
வக்க ேநரம் + 90 நிமிடம் =8:11 . வாஸ் ேநரம் 5ல் 1 பங்கு = 18 நிமிடம் =( 90/5) நிமிடம்

எமகண்டம் கணிதம்
எமகண்டம் காலம் சூத்திரம்: பகல் ெபா தில் 8ல் 1 பங்கு, தன் கிழைம எனில் 2ஆம் பங்கு
ெமாத்த பகல் ெபா
= சூரிய உதயம் தல் அஸ்தமனம் வைர உள்ள ேநரம் = (அஸ்தமனம் 18:38 - உதயம் 5:53) = 12 மணி 45 நிமிடம் = 765 நிமிடம்
765 ஐ 8ல் வகுக்க 95½ நிமிடம் வ ம் அதாவ ஒ பாகம் 95½ இதில் ½ நிமிடத்ைத
மதிப்பாக எ க்க 96 நிமிடங்கள் வ ம்
எமகண்டம் வக்கம் : சூரியம் உதயம் 5:53 + 96 நிமிடங்கள் = 7:29
எமகண்டம் டி = 7:29 + எமகண்ட காலம் (பகல் 8ல் 1பங்கு ) = 9:05
ஆக எமகண்டம் ேநரம் 7:29 தல் 9:05 வைர ஆகும்

»»» ஆவணி அவிட்டம்: 13.8.2011 சனிக்கிழைம

இந்த ஆண் ஆவணி அவிட்டம் சந்திரமான மாஸ அடிப்பைடயில் ஆடி 28 சனிக்கிழைம 13.8.2011 அன் வ கிற .
ம நாள் காயத்திரி ஜபம் ெசய்ய ம். சாம ேவதிகள் 31.8.2011 தன் அன் உபாகர்மாைவ கைடபிடிக்க ம்.

சங்கல்பம்:
கர வ ஷம், தட் ணாயனம், க்ரீஷ்ம
ெஸௗபாக்ய ேயாகம், பத்திைர கரணம்

, சிராவண மாஸம், சுக்ல பட்சம் ெபௗர்ணமி, சிரவண நட்சத்திரம், ஸ்திர வாரம்,

காயத்ரி மந்திரம்
ஓம் | ர் வஸ்ஸூவ: | தத்ஸ வி ர்வேரண்யம் | பர்ேகா ேதவஸ்ய தீ மஹி | திேயா ேயா ந பிரேசாதயாத் ||
ॐ भूभव
ुर् : स्वः ।

भग दे वस्य धीमिह ।

तत ् सिवतुवरर् े ण्यं ।
िधयो यो नः

चोदय त ् ॥

ெபா ள்: ஓம் காரமாக இ க்கும் எந்த பரமாத்மா நம் ைடய த்தி சக்திகைள
இைறவைன சிறந்த ேஜாதிஸ்வ பத்ைத தியானிப்ேபாம்.

ண் கிறாேரா அந்த அைனத் ம் பைடக்கின்ற

»»» ஸ்ரீவரலட்சுமி விரதம் 12.8.2011 ெவள்ளி
இந்த ஆண்

ஆடி மாத இ தியில் வ ம் ெபௗர்ணமி க்கு

ன்னர் வ ம் ெவள்ளியன்

வரலட்சுமி விரதம் வ கிற

வரலட்சுமி ைஜ ெசய்ய மிக ம் உகந்த நல்ல ேநரம்
அஷ்டம சுத்தி ைடய சிம்ம லக்னத்தில் காைல 6:30 தல் 8:30 வைர அல்ல மதியம் 12:30 ேமல் 2:30 வைர நன் .
சந்திரன் உதயமாகும் ேவைளயான மாைல 5:26 மணிக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபட ம்.
ஏைழ சுமங்கலிக க்கு அல்ல ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் உள்ள ெபண்க க்கு டைவ தானம் ெசய்ய ம்

»»» நாக ச ர்த்தி 3.8.2011 தன் & நாக பஞ்சமி 4.8.2011 வியாழன்
ஜாதகத்தில் நாக ேதாஷம், களத்திர ேதாஷம், கால சர்ப ேதாஷம், ராகு, ேக ேதாஷம் உள்ளவர்கள் இந்த நாட்களில் ர்ைக
வழிபா , நாக வழிபா ெசய்தல் நன் .
ஜாதகத்தில் ராகு, ேக தைச நடந்தா ம் நாக வழிபா ெசய்தல் நன்
அ கில் இ க்கும் பாம் பண்ைணக்கு அல்ல உயிரியல் ங்கா ெசன் பாம் வளர் க்கு நிதி உதவி ெசய்யலாம்.
“ பாம் இல்லாத ற்றில் பாைல ஊற் வைத விட ஏைழ குழந்ைதக்கு பால் ப டர் வாங்கி த வ மிக ம் ண்ணியமானதாகும்.”
»»»»» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »»»»»
ஜூைல ேததி, சர்வேதச ேநரம் July Date & UTC Time

ஆகஸ்ட ேததி, சர்வேதச ேநரம் Augest Date & UTC Time

20 2 தன் அதிகபட்ச மீள் ேகாணம் Mercury greatest elong E(27)
21 22 சந்திரன் ெதாைல நிைல Moon at apogee
23 21 கு சந்திர க்கு அ கில் Jupiter 4.9S of Moon
27 2 சந்திரன் மீவடநிைல Moon furthest North (23.3)
27 16 ெசவ்வாய் சந்திரன் ேசர்க்ைக Mars 0.5N of Moon Occn
28 23 தன் மகம் நட்சத்திரம் அ கில் Mercury 3.1S of Regulus
30 9 சுக்கிரன் சந்திர க்கு அ கில் Venus 4.1N of Moon

1 8 மகம் நட்சத்திரம் சந்திர க்கு அ கில் Regulus 5.2N of Moon
1 10 தன் சந்திர க்கு அ கில் Mercury 1.3N of Moon
2 6 தன் நிைலப் நிைலயில் Mercury stationary
2 21 சந்திரன் அன்ைம நிைல Moon at perigee
5 1 சித்திைர சந்திர க்கு அ கில் Spica 2.3N of Moon
8 4 சித்திைர த க்கு அ கில் Mercury 5.0S of Regulus
8 8 ேகட்ைட சந்திர க்கு அ கில் Antares 3.5S of Moon
8 23 சந்திரன் மீெதன் றம் Moon furthest South (-23.2)
16 12 சுக்கிர ெவளிநிைல அஸ்தமனம் Venus superior conjunction
16 23 த சுக்கிரன் சமீபம் Mercury 5.9S of Venus
17 1 தன் உள்நிைல அஸ்தமனம் Mercury inferior conjunction

ஆடி மாத சுப நாட்கள் விளக்கம்
குறிப் :
 ஆடி மாதத்தில் அமாவாைசக்கு பிறகு சாந்திரமான ஆவணி (சிராவண) மாதம் வ வதால் ெத ங்கு, கன்னடம் ேபசுபவர்கள் தி மணம் உட்பட அைனத்
நிகழ்ச்சிகைள ம் அமாவாைசக்கு பிறகு ெசய்யலாம்
 சூரிய மாத அளைவ கைடபிடிக்கும் தமிழர்கள், மைலயாளிகள் ஆடி மாதத்தில் தி மணம், வீ குடி குதல் தவிற மற்ற சுப நிகழ்ச்சிகைள ெசய்யலாம்

ஆடி1 ஞாயி 17.7.2011
அதிகாைல தல் பகல் 11 மணி வைர மட் ம் நன்

அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

ஆடி 2 திங்கள் 18.7.2011 - சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:30 - 6 மற் ம் மாைல 4:30 - 6:00 கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்
ஆடி 3 ெசவ்வாய் 19.7.2011
அதிகாைல 4:30 ேமல் 6:00 மணி

ன்னர் மட் ம் சங்கடஹர ச ர்த்தி - கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்

ஆடி 4 தன் 20.7.2011
மாைல 5 மணிக்கு ேமல் நன் , மஞ்சள் நீராட்

விழா, சீமந்தம், அரங்ேகற்றம் ெசய்திட நன்

ஆடி 5 வியாழன் 21.7.2011
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் நன் . அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

ஆடி 6 ெவள்ளி 22.7.2011
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் நன் . அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

ஆடி 9 திங்கள் 25.7.2011 ஆடிகி த்திைக
தி
க க்கு மிக ம் உகந்தநாள்
ஆடி 11 தன் 27.7.2011 வாஸ் நாள் - சுபநாள்
நாள்
வ ம் நன் . அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

ெவற்றி ேவல் !
வீர ேவல் !!

ஆடிக்கி த்திைக
25.7.2011
திங்கள்

ஆடி 12 வியாழன் 28.7.2011 பிரேதாஷம் அன் தி வாதிைர நட்சத்திரம் வ வ சிவ க்கு மிக ம் உகந்த நாளாகும்
அதிகாைலயில் சூரிய உதயம் ன்னர் மட் ம் த்திர ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்
ஆடி 14 சனிக்கிழைம 30.7.2011ஆடி அமாவாைச
ன்ேனார்கள் நிைனவாக தான தர்மங்கள் ெசய்திட, தர்ப்பணம் ெசய்திட நன்

சுப

வளர் பிைற

வக்கம்

இதன் பிறகு வ ம் நாட்களில் சாந்திரமான பஞ்சாங்கம் அடிப்பைடயில் தி மணம், கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்.

ஆடி 18 தன் 3.8.2011 ஆடிப்ெப க்கு - நாக ச ர்த்தி
மிக நல்ல நாள், நாள்
வ ம் நன் , அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
வளர்பிைற ச ர்த்தி என்பதால் அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் ெசய்தி ட நன் .
வாைடைக வீ குடி க உகந்த நாள்
ஆடி 19 வியாழன் 4.8.2011 - நாக பஞ்சமி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . அைனத்
ஆடி 20 ெவள்ளி 5.8.2011
அதிகாைலயில் சூரிய உதயம்

ன்னர் பிரம்ம

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

கூர்த்த காலத்தில் கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்

ஆடி 23 திங்கள் 8.8.2011 - சுப நாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . மிக நல்ல நாள்
ஆடி 25 தன் 10.8.2011
அதிகாைல 4:30 ேமல் காைல 6:00 மணி

ன்னர் மட் ம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன் .

ஆடி 26 வியாழன் 11.8.2011 - மாைலயில் மட் ம் நன்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா, சீமந்தம், அரங்ேகற்றம் ெசய்திட நன் .
ஆடி 27 ெவள்ளி 12.8.2011 வரலட்சுமி விரதம் - சுபநாள்
அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன் . அைனத்
ஆடி 28 சனிக்கிழைம 13.8.2011 - ெபௗர்ணமி
ஆவணி அவிட்டம்
சூரிய அஸ்தமனத்தில், சந்திர உதயகாலத்தில்
அன் கிரிவலம் வர உகந்த நாளாகும்.

சுபங்க

வங்கி இர

ஆடி 30 திங்கள் 15.8.2011
அதிகாைல தல் இர 9 மணி வைர நன் , அைனத்

ம் ெசய்யலாம்

2.8.2011
ெசவ்வாய்
கிழைமயில் வ ம்
ஆடிப் ரம்
அம்ம க்கு
மிக ம்
விேசஷமான

நிசி வைர ெபௗர்ணமி வியாபித்தி ப்பதால் சனிக்கிழைம

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

ஆடி 32 தன் 17.8.2011 சங்கடஹர ச ர்த்தி
நாள்
வ ம் நன் - அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நல்ல நாள்

»»» ஆடி மாத மாைல ேநர சுப நாட்கள்: ( நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்
 20.7.2011 தன்
 4.8.2011 வியாழன்

 21.7.2011 வியாழன்
 8.8.2011 திங்கள்

விழா, சீமந்தம், அரங்ேகற்றம்)

 22.7.2011 ெவள்ளி
 11.8.2011 வியாழன்

 27.7.2011 தன்
 3.8.2011 தன்
 15.8.2011 திங்கள்  17.8.2011 தன்

»»» ஆடி மாத விரத நாட்கள்
 ஆடிப்ெப க்கு 3.8.2011 தன்
 ெபௗர்ணமி 13.8.2011 சனி
 நாக பஞ்சமி 4.8.2011 வியாழன்
 சுக்ல ச ர்த்தி 3.8.2011 தன்
 ஆடிகி த்திைக 25.7.2011 திங்கள்
 சிவராத்திரி 29.8.2011 ெவள்ளி

 ஆடி அமாவாைச 30.7.2011 சனி
 ஆடிப் ரம் 2.8.2011 ெசவ்வாய்
 வரலட்சுமி விரதம் 12.8.2011 ெவள்ளி
 ஆவணி அவிட்டம் 13.8.2011
 சங்கடஹர ச ர்த்தி: 18.7.2011 திங்கள் & 19.7.2011 ெசவ்வாய்.
 சஷ்டி 4.8.2011 வியாழன் & 5.8.2011 ெவள்ளி
 பிரேதாஷம் 28.7.2011 வியாழன், 11.8.2011 வியாழன்

» || ெசவ்வாய் கிழைமயில் வ ம் ஆடிப் ரம் மிக ம் விேசஷமான

|| »

ேவண் ேகாள்
» ஆடி மாதத்தில் கைல நிகழ்ச்சிகைள நடத் ம் கிராமிய பைறேமளம், பம்ைப. உ க்ைக, கரகாட்டம், மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், சிலம் ,
ெத க்கூத் கைலஞர்கைள பாராட்டி, ெகௗரவித் நன்கு சன்மானம், ெவகுமானம் அளித் அவர்களின் வாழ்வில் ஒளிேயற்றி வ ைம
நிைலயில் உள்ள கைலஞர்கள் வாழ உத ங்கள்.
» ஆடி மாதம் மட் ேம அவர்களின் வ வாய் ஈட் ம் மாதம் மற்ற மாதங்களில் உணவிற்ேக ேபாரா ம் நிைலயில் உள்ளார்கள்.
» கிராமங்களில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வா ம் பகுதியில் உள்ள அம்மன் ேகாவி க்கு உதவி ெசய்
இந்
ேகாவில்கைள
னர்நிர்மானம் ெசய்ய ம், மின்விளக்கு தின ம் ஒளிவிட ம் நிதி உதவி ெசய் ங்கள்.
» ஏழ்ைம நிைலயில் உள்ள கிராமிய சாரிகைள ெகௗரவித் நல்ல சன்மானம் தா ங்கள்.

ஆடி மாதம் கர வ டம்

TV
TV
TV
TV
TV

01
05
06
11
13

17.7.2011 ஞாயி
21.7.2011 வியாழன்
22.7.2011 ெவள்ளி
27.7.2011 தன்
29.7.2011 ெவள்ளி

கீழ்கண்ட ஆடி மாத

TV
V
TV
TV
TV
TV

18
19
23
27
30
32
01
07
14
15
16
22
25
29
30

03.8.2011 தன்
04.8.2011 வியாழன்
08.8.2011 திங்கள்
12.8.2011 ஞாயி
15.8.2011 திங்கள்
17.8.2011 தன்

02
05
12
13
19
20
22
30

வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

19.9.2011 திங்கள்
22.9.2011 வியாழன்
29.9.2011 வியாழன்
30.9.2011 ெவள்ளி
6.10.2011 வியாழன்
7.10.2011 ெவள்ளி
9.10.2011 ஞாயி
17.10.2011திங்கள்

ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற

கூர்த்த நாட்கள்

V
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT

தன்
திங்கள்
திங்கள்
தன்
திங்கள்
ஞாயி
திங்கள்
தன்

19.10.2011
24.10.2011
31.10.2011
02.11.2011
07.11.2011
13.11.2011
14.11.2011
16.11.2011
பா

6.00 – 7.30
9.00 – 10.30
6.00 – 7.30
9.00 – 10.30
9.00 – 10.30

கடகம்
கன்னி
கடகம்
கன்னி
கன்னி

ச ர்த்தி
பஞ்சமி
தசமி
ச ர்தசி
விதிைய
ச ர்த்தி

உத்திரம்
அஸ்தம்
அ ஷம்
உத்திராட
சதயம்
உத்திரட்

அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

9.00 – 10.30
9.00 – 10.30
9.00 – 10.30
9.00 – 10.30
9.00 – 10.30
9.00 – 10.30

பஞ்சமி
தசமி
தி திைய
ச ர்த்தி
பஞ்சமி
ஏகாதசி
ச ர்தசி
தி திைய
ச ர்த்தி

ேரவதி
மி கசீ
உத்திரம்
அஸ், சித்
சுவாதி
உத்திராட
சதயம்
ேரவதி
அசுவனி

சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்

10.00-10.30
6.00-7.30
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30

லாம்
சிம்ம
கன்னி
கன்னி
கன்னி
லாம்
லாம்
லாம்
கன்னி

சப்தமி
தசமி
விதிைய
தி திைய
தசமி
ஏகாதசி
திரேயாத
பஞ்சமி

ேராகிணி
னர்ப ச
சித்திைர
சுவாதி
உத்தி, திஓ
அவிட்டம்
சதயம்
மி கசீரி

அமிர்
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்

6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
9.00-10.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30

கன்னி
லாம்
லாம்
லாம்
வி ச்சி
வி ச்சி
வி ச்சி
லாம்

சப்தமி
வாதசி
பஞ்சமி
சப்தமி
வாதசி
தி திைய
தி +ச
பஞ்+சஷ்டி

னர் ச
உத்திரம்
லம்
உத்திராட
உத்திரட்
ேராகிணி
மி கசீரி
னர் சம்

சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த

9.00 – 10.30
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30

த

கன்னி
கன்னி
கன்னி
கன்னி
லாம்
லாம்

கூர்த்த நாட்கள்

ஐப்பசி மாதம் (கர வ டம்)

02
07
14
16
21
27
28
30

அமிர்
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த

கூர்த்த நாட்கள்

18.8.2011 வியாழன்
24.8.2011 தன்
31.8.2011 தன்
01.9.2011 வியாழன்
02.9.2011 ெவள்ளி
08.9.2011 வியாழன்
11.9.2011 ஞாயி
15.9.2011 வியாழன்
16.9.2011 ெவள்ளி

ரட்டாசி மாதம் (கர வ டம்)

VT
VT
V
V
VT
T
VT
VT

தி ஓண
உத்திரட்
ேரவதி
மி கசீரி
னர் சம்

கூர்த்தங்கள் ெத ங்கு ேபசுபவர்கள் பயன்ப த்தலாம் - ெத ங்குப்படி சிராவண (ஆவணி) மாஸம்

ஆவனி மாதம் (கர வ டம்)

T
TV
V
TV
TV
TV
TV
TV
TV

ேதய்பிைற விதிைய
ேதய்பிைற சஷ்டி
ேதய்பிைற சப்தமி
ேதய்பிைற வாதசி
ேதய்பிைற ச ர்தசி

ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்

எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com
தங்கள் க த் க்கள் வரேவற்கப்ப கிற
வாழ்க வள டன்

சு
லாம்
வி ட்சி
வி ட்சி
வி ட்சி
த சு
வி ட்சி
வி ட்சி

ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம்
பகல் 1 மணிக்கு ேமல்.
கூர்த்த நாட்களில் ெதாடர் ேநரம்
மா த க்குட்பட்ட
காப் ரிைம © 15.7.2011

