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Aavani Month (Kara Varsham 2011) Auspicious Dates
ஆவணி மாதம்(கர வ ஷம்2011) சுபம் ெசய்திட உகந்த நாட்கள்
ஆவணி மாத பிறப் :
தி க்கணிதப்படி: 17.8.2011 தன் கிழைம காைல 11:49 அளவில் சூரியன் சிம்ம ராசி பிரேவசம்
*வாக்கியப்படி: 17.8.2011(ஆடி 32) தன் கிழைம மணி 21:08 அளவில் சூரியன் சிம்ம பிரேவசம்
ரட்டாசி மாத பிறப் :
தி க்கணிதப்படி: 17.9.2011 சனிக்கிழைம காைல மணி 11:48 அளவில் சூரியன் கன்னிராசி பிரேவசம்
*வாக்கியப்படி: 17.9.2011(ஆவணி 31) சனிக்கிழைம அன் மணி 21:48 அளவில் சூரியன் கன்னிராசி பிரேவசம்
*குறிப் : வாக்கியப்படி சூரியன் மைற க்கு பிறகு ராசி பிரேவசம் நைடெப வதால் ம நாள் தல் ேததி என ெகாள்ள ம்
»»»»» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »»»»»
ஆகஸ்ட ேததி, சர்வேதச ேநரம்

ெசப்டம்பர் ேததி, சர்வேதச ேநரம்

17 1 தன் சூரிய ேசர்ைக (அஸ்தமனம்) Mercury inferior conjunction
18 15 சந்திரன் ெதாைல நிைல Moon at apogee
20 9 கு சந்திர க்கு அ கில் Jupiter 4.7S of Moon
21 22 சுக்கிரன் மகம் நட்சத்திரம் அ கில் Venus 0.9N of Regulus
23 11 சந்திரன் மீவட நிைல Moon furthest North (23.1)
25 12 ெசவ்வாய் சந்திர க்கு அ கில் Mars 2.7N of Moon
26 1 தன் நிைலப் நிைல Mercury stationary
28 0 தன் சந்திர க்கு அ கில்Mercury 2.4N of Moon
28 18 மகம் சந்திர க்கு அ கில் Regulus 5.1N of Moon
30 17 கு நிைலப் நிைலJupiter stationary
30 18 சந்திரன் அன்ைமநிைலMoon at perigee

1 9 சித்திைர சந்திர க்கு அ கில் Spica 2.1N of Moon
3 7 தன் மீஉச்ச ேதாற்றம் Mercury greatest elong W(18)
4 14 ேகட்ைட சந்திர க்கு அ கில் Antares 3.7S of Moon
5 4 சந்திரன் மீெதன் றம் Moon furthest South (-23.1)
8 9 னர் சம் ெசவ்வாய் அ கில் Mars 5.9S of Pollux
9 4 தன் அ கில் Mercury 0.6N of Regulus
15 6 சந்திரன் ெதாைல நிைல Moon at apogee
16 15 கு சந்திரன் அ கில் Jupiter 4.6S of Moon

ஆவணி மாதத்தில் சுபம் ெசய்திட உகந்த நல்ல நாட்கள்
ஆவணி 1 வியாழன் 18.8.2011
காைல 6 மணி தல் நாள்
வ ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க

ம் ெசய்ய உகந்த நாள்

ஆவணி 2 ெவள்ளி 19.8.2011
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 மணி வைர மட் ம் நன்
(காைல 6 மணிக்கு ேமல் கரி நாள்)
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்
ஆவணி 6 ெசவ்வாய் 23.8.2011
வாஸ் நாள் (21 நாழிைக ) மதியம் 2:24 தல் 3:55 வைர
க்கியமான ேநரம்: 3:19 தல் 3:55 வைர
ஆவணி 7 தன் 24.8.2011
அதிகாைல 4:30 தல் மாைல 5 மணிவைர மட் ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆவணி 8 வியாழன் 25.8.2011
மாைலயில் மட் ம் நன்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப்

ஆவணி 9 ெவள்ளி 26.8.2011
அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி வைர மட் ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்திடல் நன்
ஆவணி 14 தன் 31.8.2011 (ஸாம ேவத உபாகர்மா)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

தன் சூாிய ேசர்க்ைக

ஆவணி 15 வியாழன் 1.9.2011 விநாயகர் ச ர்த்தி ைஜ
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆவணி 16 ெவள்ளி 2.9.2011
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆவணி 18 ஞாயி 4.9.2011
அதிகாைல 4:30 ேமல் காைல 6 மணி ன்னதாக மட் ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்
ஆவணி 22 வியாழன் 8.9.2011 (அனந்த விரதம்)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆவணி 23 ெவள்ளி 9.9.2011
அதிகாைல 4:30 ேமல் காைல 6 மணி ன்னதாக மட் ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்

(கண்டிப்பாக சூரிய உதயம்

ன்னர்)

(கண்டிப்பாக சூரிய உதயம்

ன்னர்)

ஆவணி 25 ஞாயி 11.9.2011 கிரிவலம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
மாைல சத்யநாராயண ைஜ ெசய்ய உகந்த நாள்
ஆவணி 26 திங்கள் 12.9.2011
அதிகாைல 4:00 ேமல் காைல 5:30 மணி
கணபதி ேஹாமம் நன்

ன்னதாக மட் ம் நன்

ஆவணி 28 தன் 14.9.2011
அதிகாைல 4:30 ேமல் காைல 6 மணி ன்னதாக மட் ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்

(கண்டிப்பாக சூரிய உதயம்

(கண்டிப்பாக சூரிய உதயம்

ன்னர்)

ன்னர்)

ஆவணி 29 வியாழன் 15.9.2011
காைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆவணி 30 ெவள்ளி 16.9.2011 கைடசி கூர்த்த நாள்
அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஆவணி மாத மாைல ேநர சுப நாட்கள் : நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்
வியாழன் 18.8.2011
வியாழன் 01.09.2011
வியாழன் 08.09.2011

வியாழன் 25.08.2011
ெவள்ளி 02.09.2011
ஞாயி 11.09.2011

விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப்

வியாழன் 15.9.2011

ஆவணி மாத கிரஹப்பிரேவச நாட்கள்
வியாழன் 18.8.2011
» ெவள்ளி 19.8.2011
» தன் 24.8.2011
» ெவள்ளி 26.8.2011
தன் 31.8.2011
வியாழன் 1.9.2011
ெவள்ளி 2.9.2011
» ஞாயி 4.9.2011

வியாழன் 8.9.2011
» ெவள்ளி 9.9.2011
ஞாயி 11.9.2011
திங்கள் 12.9.2011 காைல 4 தல் 5:30 மணி வைர மட் ம்
தன் 14.9.2011
வியாழன் 15.9.2011
ெவள்ளி 16.9.2011
» குறியிட்டைவ காைல 4:30 தல் 6 மணி வைர மட் ம்

ஆவணி விரத நாட்கள்:
அமாவாைச
: ஞாயி 28.8.2011
ேசாம அமாவாைச : 29.8.2011 திங்கள் கிழைம ம் அமாவாைச திதி ம் இ க்கும் காைல ேவைளயில் தர்பணம் ெசய்வ
சிறப்பானதாகும்

மிக ம்

ெபௗர்ணமி
விநாயகர் ச ர்த்தி
ஏகாதசி
பிரேதாஷம்

: ஞாயி 11.9.2011, திங்கள் 12.9.2011
: வியாழன் 1.9.2011
: வியாழன் 25.8.2011, வியாழன் 8.9.2011
: ெவள்ளி 26.8.2011, ெவள்ளி 9.9.2011

மஹாளய பட்சம் மஹாளய பட்ச
மஹா பரணி
மத்யாஷ்டமி
சந்நியஸ்த மாஹாளயம்
சஸ்த்ரஹத மஹாளயம்
மஹாளய அமாவாைச

சங்கடஹர ச ர்த்தி : ெவள்ளி 16.9.2011
சஷ்டி விரதம்
: சனி 3.9.2011
மாத சிவராத்திரி
: சனிக்கிழைம 27.8.2011

ன்ேனார்கைள வழிபட, தானம், தர்மம், தர்பணம் ெசய்திட உகந்த நாட்கள்

வக்கம் : 13.9.2011 ெசவ்வாய்
: 17.9.2011 சனிக்கிழைம
: 20.9.2011 ெசவ்வாய்
: 24.9.2011 சனி
: 26.9.2011 திங்கள்
: 27.9.2011 ெசவ்வாய்

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

மஹாளய அமாவாைச
மஹா வியதிபாதம்
அவிதவாநவமி
கஜச்சாைய
ேபாதாயன அமாவாைச

27.9.2011 ெசவ்வாய்

: 20.9.2011 ெசவ்வாய்
: 21.9.2011 தன்
: 25.9.2011 ஞாயி
: 26.9.2011 திங்கள்

ே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

ரட்டாசி மாதம் (கர வ டம்) கூர்த்த நாட்கள்
VT 02 19.9.2011 திங்கள்
ேதய்பிைற சப்தமி
VT 05 22.9.2011 வியாழன் ேதய்பிைற தசமி
V
12 29.9.2011 வியாழன் வளர்பிைற விதிைய
V
13 30.9.2011 ெவள்ளி வளர்பிைற தி திைய
VT 19 6.10.2011 வியாழன் வளர்பிைற தசமி
T
20 7.10.2011 ெவள்ளி வளர்பிைற ஏகாதசி
VT 22 9.10.2011 ஞாயி
வளர்பிைற திரேயாத
VT 30 17.10.2011திங்கள் ேதய்பிைற 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

ஐப்பசி மாதம் (கர வ டம்) கூர்த்த நாட்கள்
V
02 19.10.2011 தன் ேதய்பிைற
VT 07 24.10.2011 திங்கள் ேதய்பிைற
VT 14 31.10.2011 திங்கள் வளர்பிைற
VT 16 02.11.2011 தன் வளர்பிைற
VT 21 07.11.2011 திங்கள் வளர்பிைற
VT 27 13.11.2011 ஞாயி ேதய்பிைற
VT 28 14.11.2011 திங்கள் ேதய்பிைற
VT 30 16.11.2011 தன் ேதய்பிைற

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

பா

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

டி

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

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

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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