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பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்

ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com
எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .

நந்தன வ டம் ஆனி மாத மடல்
ஆனி மாத சுபநாட்கள் விளக்கம்

ஆனி 3 ஞாயி 17.6.2012
மாைல 7 மணி தல் 8 மணி வைர நன்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா நடத்த நன்

ஆனி 18 திங்கள் 2.7.2012
மாைல 6:30 மணி தல் 8 மணி வைர நன்
நிச்சிய தாம் லம், தி மண வரேவற் , மஞ்சள் நீராட்

ஆனி 4 திங்கள் 18.6.2012
சுமாரான நாள்

ஆனி 21 வியாழன் 5.7.2012
நாள்
வ ம் நன் , அைனத்

சுபங்க

விழா நன்

ம் ெசய்யதிட நன்

குறிப் : ைவதி தி ேயாகம் இ ப்பதால் சுமாரான நாளாக க தேவண் ம்

ஆனி 7 வியாழன் 21.6.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

ஆனி 22 ெவள்ளி 6.7.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6: மணி வைர மற் ம் மதியம் 12 மணி
ேமல் நன் . காைலயில் கணபதி ேஹாமம், நவக்கிரக
ேஹாமம் ெசய்ய
நன் , மதியம் ேமல் நிச்சிய தாம் லம், தி மண வரேவற் , மஞ்சள் நீராட்
விழா நடத்த நன்

ஆனி 8 ெவள்ளி 22.6.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 மணி வைர மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம், நவக்கிரக ேஹாமம் ெசய்ய நன்

ஆனி 24 ஞாயி 8.7.2012
அதிகாைல தல் பகல் 11:30 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்

ஆனி 10 ஞாயி 24.6.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 மணி வைர மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம், நவக்கிரக ேஹாமம் ெசய்ய நன்
ஆனி 14 வியாழன் 28.6.2012
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சிய தாம் லம், தி மண வரேவற் , மஞ்சள் நீராட்

விழா நன்

ஆனி 15 ெவள்ளி 29.6.2012
காைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்

ஆனி 25 திங்கள் 9.7.2012
மதியம் 12 மணி ேமல் நன்
தி மண வரேவற் , நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

விழா நன்

ஆனி 31 ஞாயி 15.7.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் ,
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யதிட நன்

ஆனி 17 ஞாயி 1.7.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 மணி வைர மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம், நவக்கிரக ேஹாமம் ெசய்ய நன்
மாைல ேநர சுப நாட்கள் (நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்
ஞாயி 17.6.2012
வியாழன் 5.7.2012

விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப் ) மாைல 6 மணிக்கு ேமல் என்கிற நிைலயில்
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