தணிைக பஞ்சாங்கம், பா

சரவண சர்மா

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 - ஐப்பசி மாத மடல்

ஐப்பசி மாத பிறப் :

தி க்கணிதப்படி: 17.10.2012 தன் காைல 5:50 மணிக்கு சூரியன் லா ராசி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி:
17.10.2012 தன் மாைல 3:15 மணிக்கு சூரியன் லா ராசி பிரேவசம்

கார்திைக மாத பிறப் :

தி க்கணிதப்படி: 16.11.2012 ெவள்ளி காைல 5:37 மணிக்கு சூரியன் வி ச்சிக ராசி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி:
16.11.2012 ெவள்ளி மதியம் 1:03 மணிக்கு சூரியன் வி ச்சிக ராசி பிரேவசம்

விைரவில் ...!
விஜய வ ட
பஞ்சாங்கம்
(2013-14)

ஐப்பசி மாத சுபநாட்கள்
ஐப்பசி 2 வியாழன் 18.10.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் நன்
காைல 9 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் நன்

ஐப்பசி 12 ஞாயி 28.10.2012
நாள்
வ ம் நன் . சுபநாள்

ஐப்பசி 1329.10.2012 திங்கள்
சிவன் ேகாவில் அன்னாபிேஷகம்

ஐப்பசி 3 ெவள்ளி 19.10.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்
ஐப்பசி 5 ஞாயி 21.10.2012
மாைல 6 மணிேமல் இர 8 மணி ன்னர் நன்
நிச்சியதாம் லம், நடன அரங்ேகற்றம், மஞ்சள்நீராட்
ஐப்பசி 8 தன் 24.10.2012 விஜய தசமி
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்
மாைல 6 மணிேமல் இர 8 மணி ன்னர் நன்
நிச்சியதாம் லம், நடன அரங்ேகற்றம், மஞ்சள்நீராட்

கார்திைக மாத
சுபநாட்கள் இ தியில்
இைணக்கப்பட் ள்ள

ஐப்பசி 17 ெவள்ளி 02.11.2012
காைல 9 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்
விழா

விழா

ஐப்பசி 19 ஞாயி 04.11.2012
மாைல 6 மணிேமல் இர 8 மணி ன்னர் நன்
நிச்சியதாம் லம், நடன அரங்ேகற்றம், மஞ்சள்நீராட்

விழா

ஐப்பசி 20 திங்கள் 05.11.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம்(சூரிய உதயம் பின்னர் கரிநாள்)
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்

ஐப்பசி 9 வியாழன் 25.10.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்

ஐப்பசி 23 வியாழன் 08.11.202
மாைல 6:15 மணிேமல் இர 8:30 மணி ன்னர் நன்
நிச்சியதாம் லம், நடன அரங்ேகற்றம், மஞ்சள்நீராட் விழா

ஐப்பசி 10 ெவள்ளி 26.10.2012
மாைல 6 மணிேமல் இர 8 மணி ன்னர் நன்
நிச்சியதாம் லம், நடன அரங்ேகற்றம், மஞ்சள்நீராட்

ஐப்பசி 26 ஞாயி 11.11.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்
மாைல 6 மணிேமல் இர 8 மணி ன்னர் நன்
நிச்சியதாம் லம், நடன அரங்ேகற்றம், மஞ்சள்நீராட்

விழா

ஐப்பசி 11 சனி 27.10.2012 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம்: (உதயாதி 2 நாழிைக)
காைல 6:50 தல் காைல 8:20 வைர
க்கியமான ேநரம் காைல 7:44 தல் காைல 8:20 வைர

விழா

ஐப்பசி 30 வியாழன் 15.11.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம் நன்

ஐப்பசி மாத அதிகாைல மற் ம் மாைல ேநர நாட்கள்
அதிகாைல ேநர சுபதினங்கள்

மாைல ேநர சுப நாட்கள்

18.10.2012 வியாழன்
19.10.2012 ெவள்ளி
24.10.2012 தன்
25.10.2012 வியாழன்
28.10.2012 ஞாயி
02.11.2012 ெவள்ளி
05.11.2012 திங்கள்
11.11.2012 ஞாயி
15.11.2012 ஞாயி

21.10.2012 ஞாயி
24.10.2012 தன்
26.10.2012 ெவள்ளி
28.10.2012 ஞாயி
02.11.2012 ெவள்ளி
04.11.2012 ஞாயி
08.11.2012 வியாழன்
11.11.2012 ஞாயி

கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம்

தீபாவளி
விரதங்கள்
வட, ெதன் இந்தியாவில்

நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , அரங்ேகற்றம்
சிவன்
ேகாவில்களில்
அன்னாபிேஷகம்
29.10.2012
திங்கள்

நரக ச ர்தசி ேநான் : மகாலட்சுமிைய ன்னிட் ேதய்பிைற ச ர்தசி திதியில் கைடபிடிப்ப
ேகதாரெகௗரி விரதம்: பார்வதி ேதவிைய ன்னிட் ேதய்பிைற (ஆஸ்வீஜ பகுள) ச ர்தசியில் கைடபிடிப்ப
ேகதாரீஸ்வரர் விரதம்: ஐப்பசி அமாவாைசயில் சிவைன சாம்ப ர்த்தியாக பாவித் விரதம் கைடபிடிப்ப

ஐப்பசி மாதம் நந்தன வ ஷம் (16.10.2012 -15.11.2012 )
02
12
26
27
30

18.10.2012
28.10.2012
11.11.2012
12.11.2012
15.11.2012
வளர்பிைற ச ர்த்தி:
சரஸவதி ைஜ
வளர்பிைற ஏகாதசி:
ெபௗர்னமி:
ேதய்பிைற ஏகாதசி:
மாத சிவராத்திரி:
நரக ச ர்த்தி:
அன்னாபிேஷகம்:

வியாழன்
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
வியாழன்

வளர் தி திைய
வளர் ச ர்தசி
ேதய்
வாதசி
ேதய் திரிேயாதசி
வளர்
விதிைய

18.10.2012 வியாழன்
23.10.2012 ெசவ்வாய்
25.10.2012 வியாழன்
29.10.2012 திங்கள்
10.11.2012 சனி
12.11.2012 திங்கள்
13.11.2012 ெசவ்வாய் அதிகாைல
29.10.2012 திங்கள்

கிரஹணங்கள்

அ ஷம்
ேரவதி
ஹஸ்தம்
சித்திைர
அ ஷம்

சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த

த ர்
வி ச்சி
வி ச்சி
தனசு
மகரம்

10:30 - 12:00
07:30 - 09:00
07:00 - 08:30
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00

மாத விேசஷங்கள்

வளர்பிைற சஷ்டி:
20.10.2012 சனி
விஜய தசமி
24.10.2012 தன்
வளர்பிைற பிரேதாஷம்: 27.10.2012 சனி
சங்கடஹர ச ர்த்தி: 02.11.2012 ெவள்ளி
ேதய்பிைற பிரேதாஷம்: 11.11.2012 ஞாயி
அமாவாைச:
13.11.2012 ெசவ்வாய்
தீபாவளி:
13.11.2012 ெசவ்வாய்

சரஸ்வதி ைஜ உகந்த நல்ல ேநரம் (23.10.2012 ெசவ்வாய்)

சூரிய கிரஹணம்
14.11.2012
இந்தியாவில் ெதரியா
ஆஸ்திேரலியாவில்
ெதரி ம்

றநிழல் சந்திரகிரஹணம்
28.11.2012
இந்தியாவில் ெதரி ம்
சந்திரன் மியின்
உண்ைமயான நிழலில்
மைறக்கப்படாமல்,
றநிழலில்
மைறக்கப்ப வதால் இ
கிரஹணமாக
க தப்ப வதில்ைல.
கிரஹண காலத்தில்
சந்திரனின் ஒளி சற்
மங்கலாக ெதரி ம்

லக்ன அடிப்பைடயில் நல்ல ேநரம்

காைல 7:50 மணி தல் காைல 9 மணி வைர வி ச்சிக லக்னம்
ற்பகல் 10:30 மணி தல் நன்பகல் 12:07 வைர த ர் லக்னம்
நன்பகல் 12:07 மணி தல் பிற்பகல் 2 மணி வைர மகர லக்னம்
இர 7 மணிக்கு ேமல் இர 9 மணி வைர ரிஷப லக்னம்

ேஹாைர அடிப்பைடயில் நல்ல ேநரம்
சுக்கிர 8 - 9, சந்திர 10:30 - 11, கு
சந்திர 17 - 18, கு 19 - 20

12 - 13, த 16 - 17,

விஜய தசமி உகந்த நல்ல ேநரம் (24.10.2012 தன்)

லக்ன அடிப்பைடயில் நல்ல ேநரம்

ற்பகல் 10:00 மணி தல் நன்பகல் 12:00 வைர த ர் லக்னம்
பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2 மணி வைர மகர லக்னம்
இர 7 மணிக்கு ேமல் இர 8:50 மணி வைர ரிஷப லக்னம்

ேஹாைர அடிப்பைடயில்

த 6 - 7, சந்திர 7 - 7:30, கு 9 - 10, சந்திர 13:30 - 14,
கு 16 - 17, சுக்கிர 19 - 20, த 20 - 21, சந்திர 21 - 22.

தீபாவளி நல்ல ேநரம் (தமிழகம்)

நரக ச ர்தசி குளியல்:

13.11.2012 ெசவ்வாய் அன் அதிகாைல நாலாவ ஜாமத்தில் ஆஸ்வீஜ பகுள ச ர்தசி திதி வியாபித் ள்ள
13.11.2012 ெசவ்வாய் அதிகாைல 2:17 மணிக்கு ேமல் அதிகாைல 4:20 மணிக்கு ன்னர் கன்னியா லக்னத்தில் நரகச ர்தசி குளியல் நன்

தைலதீபாவளி குளியல்:

அதிகாைல 4:20 மணிக்கு ேமல் அஷ்டமத்தில்(8ல்) கு இ ப்ப உகந்ததல்ல. எனேவ
குளித் , த்தாைட உ த்தி தைல தீபாவளிைய ெகாண்டா வ நன்

தீபாவளி (ேகதார ெகௗரி) ேநான்

மண தம்பதியர் காைல 4:20 மணிக்கு

ன்னர்

வழிபட உகந்த ேநரம் (தமிழகத்திற்கு மட் ம்) 13.11.2012 ெசவ்வாய்
காைல 10:45 மணி தல் பகல் 12:30 மணி வைர மகர லக்னம்
மதியம் 12:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:20 மணி வைர கும்ப லக்னம்
மாைல 4:30 மணி தல் அந்தி மாைல 5:45 மணி வைர ேமஷ லக்னம்
இர 7:45 மணி தல் இர 10:00 மணி வைர மி ன லக்னம்

ெவளிநா களில் தீபாவளி:

13.11.2012 ெசவ்வாய் : கிழக்கில் நி சிலாந்
தல் ேமற்கில் அர நா கள், ஐேராப்பா,
ஆப்பிரிக்கா நா கள், லன்டன் வைர
12.11.2012 திங்கள்: வட அெமரிக்கா, கனடா, ெதன் அெமரிக்க நா கள்

சூரிய கிரஹணம் 13-14.11.2012 - இந்தியாவில் ெதரியா

- ஆஸ்திேரலியா கண்டத்தில் ெதரி ம்

சூரிய கிரஹணம் இந்திய ேநரப்படி 14.11.2012 அன் அதிகாைல 1:08 மணிக்கு வங்கி காைல 6:15 மணிக்கு டி ம். அதிகபட்சமாக 4
நிமிடம் 2 விநாடி மட் ேம கிரஹணம் ெதரி ம். விசாக நட்சத்திரத்தில் ராகுகிரஹஸ்த சூரிய கிரஹணம் நிக கிற . இந்த பகுதியில்
உள்ளவர்க க்கு மட் ேம கிரஹண ேதாஷம் உண் . விசாகம், சுவாதி, அ ஷம், ரட்டாதி, னர் சம் நட்சத்திரத்தினர் நவக்கிரக வழிபா ெசய்
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு உ த்தம்ப ப் , நல்ெலண்ைணய் தானம் ெசய்வ நன் .

 வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena 
ேததி, October சர்வேதச ேநரம் Date & UTC Time
ேததி, November சர்வேதச ேநரம் Date & UTC Time
15 14 Spica 0.7N of Moon Occn சித்திைர சந்திர மைற
16 2 Saturn 4.5N of Moon சனி அ கில் சந்திரன்
17 1 Moon at perigee சந்திரன் அன்ைம நிைல
17 2 Mercury 1.2S of Moon Occn தன் சந்திர மைற
18 13 Mars 1.9S of Moon ெசவ்வாய் சந்திரன் அ கில்
18 16 Antares 5.7S of Moon ேகட்ைட அ கில் சந்திரன்
19 6 Moon furthest South (-21.1) சந்திரன் மீெதன்நிைல
21 0 Mars 3.6N of Antares ேகட்ைட அ கில் ெசவ்வாய்
25 8 Saturn at conjunction சனி சூரிய டன் ேசர்க்ைக
26 15 Mercury greatest elong E(24) தன் மீஉயர் நிைல
29 19 FULL MOON
நில

பா

01 14 Aldebaran 4.3S of Moon
01 15 Moon at apogee சந்திரன் ெதாைல நிைல
0 2 1 Jupiter 0.8N of Moon Occn சந்திரன்கு மைறப்
02 8 Moon furthest North (21.0) சந்திரன் மீவடநிைல
07 0 Mercury stationary தன் நிைலப் நிைல
08 4 Regulus 5.7N of Moon மகம் அ கில் சந்திரன்
11 14 Venus 5.0N of Moon சுக்கிரன் சந்திரன் அ கில்
12 1 Spica 0.7N of Moon Occn சந்திரன் சித்திைர மைற
12 18 Saturn 4.1N of Moon சனி அ கில் சந்திரன்
13 22 NEW MOON, Eclipse,அமாவாைச சூரிய கிரஹணம்
14 10 Mercury 0.9S of Moon, Occn, தன் சந்திரன் அ கில்
14 10 Moon at perigee சந்திரன் அன்ைம நிைல
15 2 Antares 5.8S of Moon. ேகட்ைட அ கில் சந்திரன்
15 16 Moon furthest South (-21.0) சந்திரன் மீெதன்நிைல

சரவண சர்மா.

ேராகிதர், ேஜாதிடர், பஞ்சாங்க கணிதம்

தணிைக பஞ்சாங்கம்

Progithar, Astrologer, Panchangam Creation
Cell: 98403 69677 - Email: prohithar@gmail.com - Web: www.prohithar.com - ©2012

தணிைக பஞ்சாங்கம் பா சரவண சர்மா

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 ட கார்திைக மாத சுப நாட்கள்
(மிக விரிவான கார்திைக மாத மடல் வழக்கம் ேபால் தனியாக ெவளியிடப்ப ம்)
கார்திைக 2 சனி 17.11.2012 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன்

கார்திைக 12 ெசவ்வாய் 27.11.2012
தி வண்ணாமைல தீபம்
கார்திைக 13 தன் 28.11.2012
ைவகானாஸ, பாஞ்சரத்திர தீபம்
மாத கார்திைக

கார்திைக 3 ஞாயி 18.11.2012 கந்த சஷ்டி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
கார்திைக 4 திங்கள் 19.11.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர
கிரஹப்பிரேவசம் நன்
சூரிய உதயம் பின்னர் கரிநாள்

கார்திைக 15 ெவள்ளி 30.11.2012 சுபநாள்
நாள்
வ ம் நன் , அைனத் சுபங்க

கார்திைக 8 ெவள்ளி 23.11.2012 சுபநாள், வாஸ் நாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
வாஸ் ேநரம்:
காைல 10:12 மணி தல் காைல 11:42 மணி வைர
வாஸ்
க்கியமான ேநரம்:
காைல 11:08 தல் காைல 11:42 வைர

ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.12

கார்திைக 10 ஞாயி 25.11.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர
கிரஹப்பிரேவசம் நன் , சூரிய உதயம் பின்னர் கரிநாள்
கார்திைக 11 திங்கள் 26.11.2012 சுபநாள், பரணி தீபம்
காைல 7:30 வைர நன் ,
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

ம் ெசய்யலாம்

கார்திைக 17 ஞாயி 2.12.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 நன்
கணபதி ேஹாம்ம், கிரஹப்பிரேவசம் நன்
கார்திைக 18 திங்கள் 3.12.2012 சுபநாள்
நாள்
வ ம் நன் , அைனத் சுபங்க

ம் ெசய்ய

21 வியாழன் 6.12.2012
அதிகாைல 4:30 – 6 நன்
கணபதி ேஹாம்ம், கிரஹப்பிரேவசம் நன்
கார்திைக 24 ஞாயி 9.12.2012 சுபநாள்
நாள்
வ ம் நன் , அைனத் சுபங்க

ம் ெசய்ய

கார்திைக 25 திங்கள் 10.12.2012
நாள்
வ ம் நன் , அைனத்

ம் ெசய்ய

சுபங்க

கிரஹப்பிரேவச நாட்கள்

கிரஹப்பிரேவச நாட்கள்

மாைல ேநர சுப நாட்கள்

18.11.2012 ஞாயி
19.11.2012 திங்கள்
23.11.2012 ெவள்ளி
25.11.2012 ஞாயி
26.11.2012 திங்கள்

30.11.2012
02.12.2012
03.12.2012
06.12.2012
09.12.2012
10.12.2012

18.11.2012
23.11.2012
30.11.2012
03.12.2012
09.12.2012
10.12.2012

ெவள்ளி
ஞாயி
திங்கள்
வியாழன்
ஞாயி
திங்கள்

ஞாயி
ெவள்ளி
ெவள்ளி
திங்கள்
ஞாயி
திங்கள்

கார்திைக மாதம் நந்தன வ ஷம் (16.11.2012 - 15.12.2012)
3
18.11.2012 ஞாயி
வளர் பஞ்சமி
உத்திராடம்
அமிர் தனசு
09:00 - 10:00
8
23.11.2012 ெவள்ளி வளர் தசமி
உத்திரட்டாதி
சித்த வி ச்சி 06:30 - 07:30
11
26.11.2012 திங்கள்
வளர் திரிேயாதசி அஸ்வினி
சித்த த சு
09:00 - 10:30
15
30.11.2012 ெவள்ளி ேதய்
விதிைய
மி கசீ ஷம்
சித்த வி ச்சி 06:30 - 07:30
18
03.12.2012 திங்கள் ேதய் பஞ்சமி
சம்
சித்த மகரம்
09:30 - 10:30
20
05.12.2012 தன்
ேதய் சஷ்டி
மகம்
சித்த த சு
07:00 - 07:30
24
09.12.2012 ஞாயி
ேதய் ஏகாதசி
சித்திைர
சித்த மகரம்
09:30 - 10:30
06:30 - 07:30
24
09.12.2012 ஞாயி
ேதய் ஏகாதசி
சித்திைர
சித்த த ர்
25
10.12.2012 திங்கள் ேதய்
வாதசி
சுவாதி
அமிர் மகரம்
09:00 - 10:30
25
10.12.2012 திங்கள் ேதய்
வாதசி
சுவாதி
அமிர் த ர்
06:30 - 07:30
27
12.12.2012 தன்
ேதய் ச ர்தசி
அ ஷம்
சித்த த சு
06:30 - 07:30
குறிப் :
ேமற்படி சுபநாட்கள் ெபா வானைவ. தங்களின் நட்சத்திரத்திற்க்கு ெபா த்தமான தினத்ைத ேஜாதிடரிடம் கலந்

டி

ெசய்ய ம்

