உ

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 இைணயம்: www.thanigaipanchangam.com
எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .

பங்குனி மாத மடல் - நந்தன வ ஷம் - 2013
 பங்குனி மாத பிறப் (சூரியன் இராசி பிரேவசம்)

தி க்கணிதப்படி : 14.3.2013 வியாழன் மாைல 4:57 மணிக்கு சூரியன் மீன ராசி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி
: 14.3.2013 வியாழன் மாைல 4:16 மணிக்கு சூரியன் மீன ராசி பிரேவசம்

காரைடயான் ேநான் 14.3.2013 வியாழன்

சுமங்கலிக க்கு மிக ம் அவசியமான விரதமான
காரைடயான் ேநான்
மாசி பங்குனி மாத ேசர்ைக
ேநரத்தில்
ெசய்திடல்
ேவண் ம்.
இந்த
காலம்
சங்கரமண ண்ணியகாலமாகும்.
தி க்கணித
மற் ம்
வாக்கிய
பஞ்சாங்கப்படி
காரைடயான் ேநான் வழிபட உகந்த ேநரம்:
மாைல 4 மணிக்கு ேமல் 5 மணிக்கு
ன்னர் நன் .
அ த் வ ம் 2022 ஆம் அண் வைர காரைடயர்
ேநான்
நாள், வழிபா
ெதாடர்பாக அறிய என
இைணய தளத்ைத பார்ைவயிட ம்

தமிழ்

த்தாண்

நல் வாழ்த்

-

காதி

க்கள்

பங்குனி உத்திரம் 27.3.2013 தன்கிழைம
பங்குனி
உத்திரம்
க க்கு
மிக ம்
சிறப்பான
நாளாகும் இந்த வ டம் உத்திர ம் ெபௗர்ணமி ம் ஒன்
ேசர
வ ம்
நாளான
27.3.2013
தன்கிழைம
அன்
கைடபிடிப்ப நன் .
ெபௗர்ணமி விரதம்
ன்னாள் கைடபிடிக்க ேவண் ம்
ெத ங்கு வ ட பிறப் - யகாதி11.4.2013 வியாழன்
கு
வாரத்தில்
காதி பிறப்பதால் இந்தாண்
நல்ல
தைலைமயில் ேதசம் ெசழிக்கும், ஆசிரியர்க க்கு நல்ல பலன்
கிைடக்கும்.

தணிைக பஞ்சாங்கம் - பா
சரவண சர்மா
பங்குனி மாத சுப நாட்கள் - நந்தன வ டம் 2013

கீழ்கண்ட தகவல்கள் தி க்கணித பஞ்சாங்கப்படியான . இைத நாள்காட்டி(காலண்டர்) மற் ம் வாக்கிய ைற பஞ்சாங்கத் டன் ஒப்பிட ேவண்டாம்.

இந்த ேநரங்கள் மரண ேயாகம், பிரபலரிஷ்ட ேயாகம், சூரிய உதயம் பின் கரிநாள் ஆகிய க த்தில் ெகாண் உ வாக்கப்பட்டன.

வணிகரீதியாக விற்க்கப்ப ம் பஞ்சாங்கத்தி ம் இ ேபான் விரிவாக தகவல்கள் இடம் ெபற்றி க்கா .
இதில் இடம் ெபற் ள்ள நாட்கள் தங்களின் நட்சத்திரத்திற்கு ெபா த்தமானைவயா என்பைத ேஜாதிடரிடம் கலந் ஆேலாசித்
டி எ க்க ம்.

கணபதி ேஹாம நாட்கள் (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட )
14.3.2013 வியாழன்
22.3.2013 ெவள்ளி
31.3.2013 ஞாயி

15.3.2013 ெவள்ளி
25.3.2013 திங்கள்

18.3.2013 திங்கள்
29.3.2013 ெவள்ளி

மாைல ேநர சுப நாட்கள் (நிச்சியதாம் லம், சீமந்தம், தி மண வரேவற் , அரங்ேகற்றம்) (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட )
14.3.2013 வியாழன்
05.4.2013 ெவள்ளி

21.3.2013 வியாழன்
11.4.2013 வியாழன்

29.3.2013 ெவள்ளி

பங்குனி மாத சுப நாட்கள் - விளக்கம்
1 வியாழன் 14.3.2013
நாள்
வ ம் நன்
காரைடயார் ேநான் ேநரம் மாைல 4 - 5
2 ெவள்ளி 15.3.2013 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் பகல் 3 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்
5 திங்கள்18.3.2013
நாள்
வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

8 வியாழன் 21.3.2013
பிற்பகல் 3 மணிக்கு ேமல் நன்
மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம் ெசய்ய நன்
9 ெவள்ளி 22.3.2013
அதிகாைல தல் காைல 7 மணி வைர நன்
12 திங்கள் 25.3.2013
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய, ம சீரைமப் ,
பைழய கட்டிடப்பணி வக்கம் நன்
காரைடயான் ேநான்

2013

16 ெவள்ளி 29.3.2013 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
18 ஞாயி 31.3.2013
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர மட் ம் நன்
22 வியாழன் 4.4.2013 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம் காைல 9:15 தல் காைல 10:44 வைர
(மைனயடி சாஸ்திர ல்படி வாஸ் நாள்)
23 ெவள்ளி 5.4.2013
மாைல 6 - 8 நன்
மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம் ெசய்ய நன்
29 வியாழன் 11.4.2013
ெத ங்கு வ ட பிறப் - காதி
மாைல 4 மணிக்கு ேமல் மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சிய
தாம் லம், திய டைவ வாங்குதல், தாலி ெசய்ய நன்

தல் 2022 வைர http://prohithar.com/karudayan/Karudayan_Nunbu_2013_to_2022.pdf

விேசஷ தினங்கள் - பங்குனி மாதம் - நந்தன வ ஷம் 2013
 சுக்ல ச ர்த்தி:15.3.2013 ெவள்ளி
 சங்கடஹர ச ர்த்தி: 30.3.2013 சனி
 சுக்ல ஏகாதசி: 23.3.2013 சனி
 கி ஷ்ண ஏகாதசி: 6.4.2013 சனி
 பிரேதாஷம்: 7.4.2013 ஞாயி
 சிவராத்திரி: 8.4.2013 திங்கள்
 ெபௗர்ணமி : 27.3.2013 தன்
 ெபௗ.கிரிவலம்: 26.3.2013 ெசவ்வாய்
 கி த்திைக:17.3.2013 ஞாயி , 13.4.2013 சனி
பங்குனி மாதம் கூர்த்த நாட்கள்- நந்தன வ ஷம் 2013 (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட )
1
14.03.2013 வியாழன் வளர் தி திைய
ேரவதி
சித்த ரிஷப
2
15.03.2013 ெவள்ளி வளர் ச ர்த்தி
அஸ்வினி
அமிர் ேமஷ
2
15.03.2013 ெவள்ளி வளர் ச ர்த்தி
அஸ்வினி
அமிர் ரிஷப
5
18.03.2013 திங்கள் வளர் சஷ்டி
ேராகினி
அமிர் மீனம்
16
29.03.2013 ெவள்ளி ேதய்
விதிைய
சித்திைர
சித்த மினம்
25
07.04.2013 ஞாயி
ேதய்
வாதசி
சதயம்
சித்த ரிஷப

 சஷ்டி விரதம் :17.3.2012 ஞாயி
 சுக்ல பிரேதாஷம்: 24.3.2013 ஞாயி
 அமாவாைச: 10.4.2013 தன்
 பங்குனி உத்திரம் 27.3.2013 தன்
 தி ேவாணம்: 5.4.2013 ெவள்ளி
09:00 - 10:30
08:00 - 09:30
09:30 - 10:30
06:00 - 07:30
05:30 - 07:00
09:00 - 10:30

01

ஞாயி

சித்திைர (விஜய வ ஷம்) சுப கூர்த்த நாட்கள்
14.04.2013 வளர் ச ர்த்தி
ேராஹினி
சித்த ரிஷபம்

02

திங்கள்

15.04.2013 வளர் பஞ்சமி

12

வியாழன் 25.04.2013 வளர் ெபௗர்ண

16

திங்கள்

18

தன்

29.04.2013 ேதய் ச ர்த்தி
01.05.2013 ேதய் சஷ்டி

07.30 - 09.00

மி கசீ ஷம்

அமிர்

ேமஷம்

06.00 - 07.30

சித்திைர

சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

லம்

சித்த

மி ன

09.00 - 10.00

உத்திராடம்

அமிர்

மி ன

09.00 - 10.30

19

வியாழன் 02.05.2013 ேதய் சப்தமி

தி ேவாணம்

சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

23

திங்கள்

06.05.2013 ேதய்

வாதசி

உத்திரட்டாதி

சித்த

மி னம்

09.00 - 10.30

29

ஞாயி

12.05.2013 வளர்

விதிைய

ேராஹினி

அமிர்

ரிஷபம்

06.30 - 08.00

29

ஞாயி

12.05.2013 வளர் தி திைய

ேராஹினி

அமிர்

கடகம்

10.00 - 11.30

30

திங்கள்

13.05.2013 வளர் தி திைய

மி கசீ ஷம்

அமிர்

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

விஜய வ ஷம் - சித்திைர மாதம் கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம், நிச்சிய தாம் ல நாட்கள்
கிரஹப்பிரேவசம் மற் ம் கணபதி ேஹாம நாட்கள்
(ேநரம் மா த க்குட்பட்ட )
14.4.2013 ஞாயி
15.4.2013 திங்கள்
21.4.2013 ஞாயி
24.4.2013 தன்
28.4.2013 ஞாயி
29.4.2013 திங்கள்

01.5.2013 தன்
02.5.2013 வியாழன்
*06.5.2013 திங்கள்
*12.5.2013 ஞாயி
*13.5.2013 திங்கள்

மாைல ேநர சுப நாட்கள் (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட )
(நிச்சியதாம் லம், சீமந்தம், வரேவற் , அரங்ேகற்றம்)
14.4.2013 ஞாயி
15.4.2013 திங்கள்
17.4.2013 தன்
24.4.2013 தன்
29.4.2013 திங்கள்
01.5.2013 தன்

06.5.2013 திங்கள்
12.5.2013 ஞாயி
13.5.2013 திங்கள்

*அக்னி நட்சத்திர
காலத்தில்
கிரஹப்பிரேவஸம்,
மி ைஜ நீங்கலாக
மற்ற அைனத்
சுபங்க ம்
ெசய்யலாம்.

   சிவசிவ       சிவசிவ      சிவசிவ      சிவசிவ   
 வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena 
மார்ச் ேததி, அெமரிக்க மத்திய ேநரம் 2013 Feb Date & AST Time
ஏப்ரல் ேததி, அெமரிக்க மத்திய ேநரம் 2013 Mar Date & AST Time

16
17
17
17
18
20
24
27
28
28
29
30
30
31

02:15
21:16
21:24
22:56
23:13
07:02
15:17
05:27
10:29
13
16:18
01:55
23:55
18

Moon at Descending Node
Jupiter 1.5°N of Moon
Jupiter 5.0°N of Aldebaran
Aldebaran 3.5°S of Moon
Moon at Apogee: 404262 km
Vernal Equinox
Regulus 5.8°N of Moon
FULL MOON
Spica 0.0°N of Moon
Venus at Superior Conjunction
Saturn 3.3°N of Moon
Moon at Ascending Node
Moon at Perigee: 367494 km
Mercury at Greatest Elong:

03
10
12
14
14
15

00:37
05:35
08:12
06:51
14:23
18:21

LAST QUARTER MOON
NEW MOON
Moon at Descending Node
Aldebaran 3.4°S of Moon
Jupiter 2.1°N of Moon
Moon at Apogee: 404865 km

சமநாள் - வஸந்தகால சம்பத்
இர ம் பக ம் சமமான நாளான இந்த நிகழ்
நிக ம்

மத்தி ேரைகயில்

விஜய வ ஷத்திய(2013-14) ஸ்ரீதணிைக தி க்கணித வானவியல் பஞ்சாங்கம் இலவசமாக இைணயத்தில் ெவளியிடப்ப ம்
www.prohithar.com
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