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Aani Month (Kara Varsham 2011) Auspicious Dates

ஆனி மாதம்(கர வ ஷம் 2011) சுப உகந்த நாட்கள்
ஆனி மாத பிறப் :
வாக்கியப்படி: ைவகாசி 32 (15.6.2011) தன் இர 7:22 மணி அளவில் சூரியன் மி ன இராசியில் பிரேவசம்
தி க்கணிதப்படி: ைவகாசி 32 (15.6.2011) தன் மாைல 4:30 மணி அளவில் சூரியன் மி ன இராசியில் பிரேவசம்
» வாக்கியப்படி சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு சூரியன் பிரேவசிப்பதால் ம நாள் 16.6.2011 வியாயன் ஆனி தல் ேததியாகும்
ஆடி மாத பிறப் :
வாக்கியப்படி: ஆடி தல் ேததி (17.7.2011) ஞாயி காைல 9:46 மணி அளவில் சூரியன் கடக இராசியில் பிரேவசம்
தி க்கணிதப்படி: ஆடி தல் ேததி (17.7.2011) ஞாயி அதிகாைல 3:18 மணி அளவில் சூரியன் கடக இராசியில் பிரேவம்

பகுதி சூரிய கிரஹணம்

01 ஜூைல 2011 அன் இந்திய ேநரப்படி பகல் 13:24 தல்
வங்கி 14: 52 வைர சம்பவிக்கும்
இந்த சூரிய கிரஹணம்
மியின் ெதன்
வமான
அன்டார்டிக் பகுதியில் நிகழ்கிற
இந்தியாவி ம் மற்ற நா களி ம் இ
ெதரியா
எனேவ
இந்த கிரஹணம் அ ஷ்டானத்திற்கு உகந்ததல்ல.

Partial Solar Eclipse of July 01
The third solar eclipse of the year takes place at the
Moon's descending node in western Gemini.
This Southern Hemisphere event is visible from a Dshaped region in the Antarctic Ocean south of Africa.
Such a remote and isolated path means that it may very
well turn out to be the solar eclipse that nobody sees.
At greatest eclipse (08:38:23 UT), the magnitude is just
0.0971.
»»»»» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »»»»»
ஜூன் 2011 ேததி
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ஜூைல 2011 ேததி
01
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05
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07
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12
12

மணி (சர்வேதச ேததி, ேநரம்)
18
சுக்கிரன் அ கில் ேராகினி
17
சாயன தட் ணாயனம்
04
சந்திரன் அன்ைம நிைல
05
சந்திரன் அ கில் கு
11
தன் அ கில் ணர் சம்
18
ெசவ்வாய் அ கில் சந்திரன்
17
சந்திரன் அதிகபட்ச வடநிைல
07
சுக்கிரன் சந்திரன்மிகஅ கில்
மணி (சர்வேதச ேததி, ேநரம்)
08
அமாவாைச - சூரிய கிரஹணம்
23
தன் சந்திரன் அ கில்
16
மி சூரிய க்கு ெதாைல நிைல
01
மகம் சந்திர க்கு அ கில்
03
ெசவ்வாய் அ கில் ேராகினி
13
சந்திரன் அன்ைம நிைலயில்
20
சித்திைர சந்திர க்கு அ கில்
02
ேகட்ைட சந்திர க்கு அ கில்
17
சந்திரன் அதிகபட்ச ெதன்நிைல

Venus 4.7N of Aldebaran
Solstice
Moon at apogee
Jupiter 5.1S of Moon
Mercury 4.8S of Pollux
Mars 1.7S of Moon
Moon furthest North (23.4)
Venus 0.1S of Moon
NEW MOON - Eclipse
Mercury 4.9N of Moon
Earth at aphelion
Regulus 5.3N of Moon
Mars 5.4N of Aldebaran
Moon at perigee
Spica 2.4N of Moon
Antares 3.4S of Moon
Moon furthest South (-23.4)

30 ஜூன் 2011 அன்
அதிகாைலயில்
சந்திரன்(57E9N)
சுக்கிர க்கு
(60E00N)மிகஅ கில்
இ க்கும்

விரத நாட்கள்:
கி த்திைக
அமாவாைச

: 28.6.2011 ெசவ்வாய்(ெசவ்வாயில் கி த்திைக வ வ
க க்கு மிக ம் சிறப்பான நாள்)
: தி க்கணிதப்படி 30.6.2011 வியாழன், வாக்கியப்படி: 01.7.2011 ெவள்ளி

ெபௗர்ணமி
: 14.7.2011 வியாழன்
சங்கடஹர ச ர்த்தி : 19.6.2011 ஞாயி
ஏகாதசி
: 27.6.2011 திங்கள், 11.7.2011 திங்கள்
சிவராத்திரி
: 29.6.2011 தன்
பிரேதாஷம்
: 28.6.2011 ெசவ்வாய், 12.7.2011 ெசவ்வாய்

ச ர்த்தி
: 4.7.2011 திங்கள்
சஷ்டி
: 6.7.2011 தன்
ஆனி தி மஞ்சனம் : 7.7.2011 வியாழன்

ஆனி மாதத்தில் சுபம் ெசய்திட உகந்த நல்ல நாட்கள்
ஆனி 4 ஞாயி 19.6.2011
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆனி 5 திங்கள் 20.6.2011
காைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆனி 7 தன் 22.6.2011
காைல 6 தல் காைல 7:30 மணி வைர மட் ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆனி 11 ஞாயி 26.6.2011
அதிகாைல தல் மாைல 4:30 வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆனி 14 தன் 29.6.2011
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆனி 18 ஞாயி 3.7.2011
அதிகாைல தல் நாள் இர 9 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆனி 21 தன் 6.7.2011
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப்

ஆனி 22 வியாழன் 7.7.2011
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் யில் நன்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப்
ஆனி 25 ஞாயி 10.7.2011
அதிகாைல தல் நன்பகல் 12 மணி வைர மட் ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆனி 26 திங்கள் 11.7.2011
மதியம் 12 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப்

ஆனி 28 தன் 13.7.2011
அதிகாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் காைல 7:30 மணி ன்னதாக மட் ம் நன்
ேநத்திரம் ஜீவன் உள்ளதால் நன் , கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்
ஆனி 29 வியாழன் 14.7.2011 இர கிரிவலம்
அதிகாைல தல் காைல 9 மணி வைர மட் ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்.
மாைல சத்யநாராயண ைஜ ெசய்ய உகந்த நாள்
ஆனி 30 ெவள்ளி 15.7.2011 கு
ர்ணிமா
திய கைலகள் வக்க, கல்வி பாடம் வக்க, இைச,
நாட்டியம் பயில மிக நல்ல நாள்
இன்
ணித தி த்தலங்களில், கடலில் குளியல் நன் . (உயிர் பா காப் கவசம் அனிந் குளிக்க ம்)
காைல 9 மணிக்கு ேமல் 10:30 மணி வைர நன் , கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்

மாைல ேநர சுபநாட்கள் (நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற் )
ஞாயி 19.6.2011
தன் 6.7.2011

திங்கள் 20.6.2011
வியாழன் 7.7.2011

ஆனி மாதம் (கர வ டம்) கூர்த்த நாட்கள்
TV 04 19.6.2011 ஞாயி
ேதய்பிைற
TV 05 20.6.2011 திங்கள்
ேதய்பிைற
V
07 22.6.2011 தன்
ேதய்பிைற
V
11 26.6.2011 ஞாயி
ேதய்பிைற
TV 14 29.6.2011 தன்
ேதய்பிைற
TV 18 03.7.2011 ஞாயி
வளர்பிைற
V
25 10.7.2011 ஞாயி
வளர்பிைற
TV 29 14.7.2011 வியாழன் வளர்பிைற

தன் 29.6.2011
திங்கள் 11.7.2011

ஞாயி

3.7.2011

ச ர்த்தி
பஞ்சமி
சப்தமி
தசமி
திரேயாதசி
விதிைய
தசமி
ச ர்தசி

தி ஓண
அவிட்டம்
சதயம்
அஸ்வினி
ேராகினி
சம்
சுவாதி
லம்

அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
7:30 - 9.00

கடகம்
மி னம்
மி னம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்

ஆடி மாதம் (கர வ டம்) கூர்த்த நாட்கள்
TV 01 17.7.2011 ஞாயி
ேதய்பிைற விதிைய
TV 05 21.7.2011 வியாழன் ேதய்பிைற சஷ்டி
TV 06 22.7.2011 ெவள்ளி ேதய்பிைற சப்தமி
TV 11 27.7.2011 தன்
ேதய்பிைற வாதசி
TV 13 29.7.2011 ெவள்ளி ேதய்பிைற ச ர்தசி

தி ஓண
உத்திரட்
ேரவதி
மி கசீரி
னர் சம்

அமிர்
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த

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

கீழ்கண்ட ஆடி மாத

TV
V
TV
TV
TV
TV

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

வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

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

கன்னி
கன்னி
கன்னி
கன்னி
லாம்
லாம்

ஆவனி மாதம் (கர வ டம்) கூர்த்த நாட்கள்
T
01 18.8.2011 வியாழன் ேதய்பிைற
TV 07 24.8.2011 தன்
ேதய்பிைற
V
14 31.8.2011 தன்
வளர்பிைற
TV 15 01.9.2011 வியாழன் வளர்பிைற
TV 16 02.9.2011 ெவள்ளி வளர்பிைற
TV 22 08.9.2011 வியாழன் வளர்பிைற
TV 25 11.9.2011 ஞாயி
வளர்பிைற
TV 29 15.9.2011 வியாழன் ேதய்பிைற
TV 30 16.9.2011 ெவள்ளி ேதய்பிைற

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

18
19
23
27
30
32

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

பா

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

ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல்.
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