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மாசி மாத
ம பிறப்
ணிதம்:
தி க்கணி
வாக்கியம்:
னி மாத பிறப்
பங்குனி
தி க்கணி
ணிதம்:
வாக்கியம்:

மாசி மாத சுப நாட்க
கள் 2012
13.2.2
2012 திங்கள் மதியம் 1:55 மணி அளவில்
ல் கும்ப ரவி பிரேவசம்
பி
13.2.2
2012 திங்கள்
ள் மதியம் 2.50
0 மணி அளவில் கும்ப ரவி பிரேவசம்
பி
14.3.2
2012 தன் காைல
க
10:49 மணி
ம
அளவில்
ல் மீன ரவி பிரே
ேவசம்
14.3.2
2012 தன் க
காைல 10:00 மணி
ம
அளவில்
ல் மீன ரவி பிரே
ேவசம்

மாசி 1 திங்கள் 13.2.2
2012
அதிகாைல தல் நாள்

மாாசி 21 ஞாயி 4.3.2012 சுபநாள்
அதிகாாைல தல் நாள்
ள்
வ ம் நன்
ன் .
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திட உகந்
ந்த நாள்

வ ம் நன் .

மாசி 5 ெவள்ளி 17.2.2
2012 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .

ஸ் நாள், சுபந
நாள்.
மாாசி 22 திங்கள் 5.3.2012 வாஸ்
அதிகாாைல தல் நாள்
ள்
வ ம் நன்
ன் .
சூரிய உதயம்:
உ
6:22
சூரிய அஸ்மனம்:
அ
18:18
ராகுகாாலம்: 7:51- 9:2
21
எமகண்
ண்டம்: 10:50- 12:20
வாஸ் ேநரம் : 9:34 தல் 11:04 வைர

மாசி 7 ஞாயி 19.2.2
2012. மகா பிரே
ேதாஷம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
மாசி 8 திங்கள் 20.2.2
2012 மஹா சிவ
வராத்திரி
காைல தல்
ல் நாள்
வ ம் நன்
“சுமாரான நாள்”.
ந

மாாசி 24 தன் 7.3.2012
அதிகாாைல தல் பகல்
ல் 12 மணி வை
ைர நன் .
( சூரிய
யன் கும்பத்தில் இ க்க சந்திரன்
ன்7ல் இ க்க நன்
ந
)

மாசி 12
2 ெவள்ளி 24.2
2.2012 சுபநாள்
ள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .

மாாசி 26 ெவள்ளி 9.3.2012
மதியம் 1மணி ேமல் நாள்
வ ம் நன்
ந
.
நிச்சியதார்த்தம், மஞ்ச
சல் நீராட் விழ
ழா,அரங்ேகற்றம்
ம் நன் .

மாசி 14
4 ஞாயி 26.2.2012 சுபநாள் சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்க
சு
ம் ெசய்
ய்திட உகந்த நாாள்

மாாசி 28 ஞாயி 11.3.2012. சங்
ங்கடஹர ச ர்த்
த்தி.
அதிகாாைல தல் பகல்
ல் 12 மணி வை
ைர
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திட உகந்
ந்த நாள்

மாசி 15
5 திங்கள் 27.2.2012
அதிகாைல 4:30
4
- 6 மட் ம்
கணபதி ேஹ
ஹாமம், கிரேஹப்
ப்பிரேவசம் நன் .

மாாசி 29 திங்கள் 12.3.2012
அதிகாாைல தல் பகல்
ல் 10மணி வைரர நன் .
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன் .

மாைல
ல ேநர சுபநாள்
திங்கள் 13.2
2.2012
ெவள்ளி 24..2.2012
ெவள்ளி 09..3.2012

ெவள்ளி 17.2.2012
ஞாயி 26.2.2012
ஞாயி 11.3.2012

கணபதி
தி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவச
கி
ச நாட்கள்
திங்கள் 13
3.2.2012
ஞாயி
26
6.2.2012
ஞாயி
11
1.3.2012

ஞாயி
ஞாயி

19.2.2012
04.3.2012

திங்கள் 20..2.2012
திங்கள் 05..3.2012

» குறி
றியிட்டைவ அதிகாைல 4:30
0- 6:00 மட் ம்

ெவள்ளி 17
7.2.2012
திங்கள் 27
7.2.2012
திங்கள் 12
2.3.2012

ஞாயி
19
9.2.2012
திங்கள் 05
5.3.2012

ெவள்ளி 24
4.2.2012
தன்
07
7.3.2012

அமாவ
வைச 21.2.2012 ெசவ்வாய்
ெபௗர்னமி 8.3.2012 வியாழன்(கிரிவ
வி
வலம் 7.3..2012 தன்)
சங்கட
டஹர ச ர்த்தி: 11.3.2012 ஞாயி
ஞ
2012 சனி
சுக்கில ச ர்த்தி: 25.2.2
சுக்கில
ல சஷ்டி: 28.2..2012 ெசவ்வ
வாய்
சுக்ல ஏகாத
தசி: 4.3.2012
2 ஞாயி
கி ஷ்ண ஏகாதசி(ஸ
ஸமார்த்த) : 17.2.2012
1
ெவ
வள்ளி
கி ஷ்ண ஏகாதசி
ஏ
(ைவஷ்
ஷ்னவ)18.2.2
2012 சனி
ஞ
சுக்கில பிரரேதாஷம் 13: 6.3.2012 ெச
சவ்வாய்
மஹா பிரேதாஷம் : 19.2.2012 ஞாயி
2
திங்
ங்கள்
கி த்திைக
க: 28.2.2012 ெசவ்வாய்& 2
29.2.2012 தன்
த
மஹா சிவராத்திரி: 20.2.2012
ப
மாசி பண்டிைககள்
தாஷம்: 19.2.2012 ஞாயி
மஹாசிவரராத்ரி: 20.2.20
012 திங்கள்
மஹா பிரேத
சுக்ல மஹாா பிரேதாஷம்: 6.3.2012 ெச
சவ்வாய்
மாசி மகம்: மகம் பிரதான
னம்: 7.3.2012
2 தன், மாசி மகம் ெபௗர்ண
ணமி பிரதானம்
ம்: 8.3.2012 வி
வியாழன்
ன் தான் மாாசி மாதம் விேசஷம்.
மகம் ெபௗர்ர்ணமி ேச ம் 7.3.2012அன்

