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ேராகிதர், ேஜாதிடர், பஞ்சாங்க கணிதம்.
எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண நகர்,
ேமற்கு தாம்பரம், ெசன்ைன 45.

தாம்பரம் ெரட்டியார் ச க உத்திரகிரிைய ெபா ள் பட்டியல்
ைஜப்ெபா ட்கள்
மஞ்சள் ள்
மஞ்சள் ெகாம்
சுமங்கலி ெசட்
குங்குமம்
சந்தன ள்
நாமசூர்னம்
வி தி ெபாட்டலம்
அச்சு ெவல்லம்
எள்
பச்ைச பயி
ெநய்
நவதான்யம் கலப்
ேதன் ட்டி
ல் உ ண்ைட
ல்
ெவற்றிைல
பாக்கு
ெகாட்ைட பாக்கு
ஊ வத்தி
கற் ரம்
தீப்ெபட்டி
தர்ைப ல்
நல்ெலண்ெணய்
சீயக்காய் ள்
பச்சலிகிச்சிலி
ெநல்லிப்ப ப்
பச்சரிசி மா
உ த்தம் மா
அவல், கடைல
பன்னீர் ட்டி
சின்ன கத்தி
ப்ேள
அரிசி ெபாரி

பாைன வைகயறா
ெபரிய சாணக்கு(மண்தட் )
ெபரிய அகல்
அகல்
கால்படி ெபாங்கல் பல்லா 2

சிறிய
100 கிராம்
100 கிராம்
100 கிராம்
2 X 50 கிராம்
25 கிராம்
சிறிய 2
2
5
100
100 கிராம்
9
சிறிய பாக்ெகட்
50 கிராம்
2
1 கட்
50 கிராம்
1 பாக்ெகாட்
சிறிதள
சிறிதள
100 கிராம்
100 கிராம்
50 கிராம்
25மில்லி
1
1 பாக்ெகட்
1 பாக்ெகட்

( ணிக்கைடயில் வாங்க ம், ப த்தி மட் ம்
வாங்க ம். பாலியஸ்டர் தவிர்க்க ம்)

வைக
ச்சரம்
7 ழம்
உதிரிப் க்கள்
சிறிதள
அ கன் ல், ளசி, வில்வம்

(வீட்டில் காைலயில் ெசய்ய ம்)
ேகா ைம தவி
2 கிேலா
ெவல்லம்
250 கிராம்
அகத்திகீைர
1 கட்

சில்லைர காசுகள்
100 பாய் 5
1 பாய் 48

( இைத தனியாக வாங்க ம் )

3 X 50 கிராம்
25 கிராம்
1
2 X 25 கிராம்
10 கிராம்

பால், தயிர் 100 மில்லி பாக்ெகட்டில்

பசுவிற்கு தானம்

சுமங்கலி ெபா ட்கள்
3
7
24

ணி வைகயறா

சிவப் ரவிக்ைக ணி 1 மீட்டர்
கலச காசி ண் 1
8 ழம் ப த்தி ேவஷ்டி, ண் 2
ெவள்ைள சட்ைட ணி

இதர ெபா ட்கள்
தைல வாைழ இைல
வாைழப்பழம்
மட்ைட ேதங்காய்
உரித்த ேதங்காய்
இளநீர்
எ மிச்ைச

25
12
1
7
2
5

மஞ்சள் ள்
25 கிராம்
குங்குமம்
25 கிராம்
சந்தனவில்ைல
10 கிராம்
குண் மஞ்சள்
50 கிராம்
ெவற்றிைல
25
பாக்கு
25 கிராம்
கரிமணி, ெமட்டி, தாலி ெபாட் , தாலிகயி ,
காேதாைல, வைளயல், சீப் , கண்ணாடி.
காய்கறிகள் (5 வைக) தலா ½ கிேலா
தரமான பச்சரிசி
1 கிேலா
கடைல ப ப்
50 கிராம்
பயத்தம் ப ப்
50 கிராம்
வரம் ப ப்
50 கிராம்
உ த்தம் ப ப்
50 கிராம்
மிளகாய்
50 கிராம்
ளி
50 கிராம்
உப்
50 கிராம்
மிளகு
25 கிராம்
சீரகம்
25 கிராம்
க கு
25 கிராம்
ெவந்தியம்
25 கிராம்

தானம்

றம் 2

சுமங்கலி தட்சைன 501

ேகாதானம், மிதானம்

ெவள்ளிகாசு 10கிராம் 1

பாய்

வ ைக த ம் சுமங்கலி
(உறவினர்க க்கு) தாம் லம் 25 ெசட்

வீட்டில் இ ந்
காய்கறிகள் (5 வைக) தலா
தரமான பச்சரிசி

2 கிேலா
10 கிேலா

கடைல ப ப் 50 கிராம்
பயத்தம் ப ப் 50 கிராம்
வரம் ப ப் 50 கிராம்
உ த்தம் ப ப் 50 கிராம்
மிளகாய்
50 கிராம்
ளி
50 கிராம்
உப்
50 கிராம்
மிளகு
10 கிராம்
சீரகம்
10 கிராம்
க கு
10 கிராம்
ெவந்தியம்
10 கிராம்

20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்
20 ெபாட்டலம்

ஏகாதிஷ்ட தானம்
(பிராமணர் கிைடக்கவில்ைல எனில் தவிர்க்க ம்)

பஞ்சபாத்திரம், உத்திரணி, தட் , குைட,
விசிறி, மரமைண, காலணி,
பித்தைளெசாம் 1
தட்சைன 501
ளசி அல்ல உத்திராட்ச மாைல 1

(கவனம் ெச த்தி தவறாமல் ெகாண் வர ம்)

பித்தைள கலச ெசாம் 1
தாம்பாள தட் 5
ெபரிய ேபசின் 2
ைக ைடக்க பைழய ணி
பைழய ெசய்தி தாள்
ெவட் கத்தி, கத்திரிக்ேகால்
பக்ெகட் அல்ல குடம் 2
ைகயாள ெசாம் 2
தைல வட்ட ணி, மாற்
ணி
மரமைண 2, ஜமக்காளம்
மாவிைல ெகாத் (சுத்தப்ப த்திய )
மண்டபம் கட்ட நீள குச்சி, மண் உ ண்ைட

2 ஆழாக்கு ெவ ம் அரிசிைய
மட் ம்
ேவகைவத்
பின்னர்
பாைனயில் மாற்றி குளத்திற்கு
ெகாண் வர ம்.

ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம் மதியம் 1 மணிக்கு ேமல்
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உத்திரகிரிைய

ன்ேனற்பா

 குளத்திற்கு றப்ப ம் ன் பட்டியல் அடிப்பைடயில் ெபா ட்கைள
எ த் ைவக்க ம், சரிபார்க்க ம்
 சரியான ேநரத்தில் நிகழ்ச்சி வக்க நன்கு திட்டமிட ம்
 அைனத் ம் சரியாக இ ப்பின் காரிய நிகழ்ச்சி 3 மணி ேநரம் ஆகும்
 தாமதமாக

வங்கி, விைரந்

டிக்க வற்

 மாவிைல ெகாத்ைத நன்கு க வி ெகாண்

த்த ேவண்டாம்
வர ம்.

பாக்ெகட்டில் ெகாண்

வர ம்.

 ெவட் கத்தி ேதங்காய், இளநீர் உைடக்க ேதைவ
 ஜமக்காளம், வயதானவர்க

 வில்வம்,

பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம்

டி ம் வைரயில் தின ம் மாைலயில் வீட்டில் சிவ ராணம்,

திவ்யபிரபந்தம் ஒலிக்க ெசய்ய ம்.

 குளத்திற்கு சிவ ராணம் அல்ல

வழிபட ம்.

பிரபந்தம் ெகாண்

 பட்டியைல ம் வாங்கிய ெபா ட்கைள ம் ஒப்பிட்

வர ம்

பார்க்க ம்

 ணிகைள ணிக்கைடயில் மட் ம் வாங்க ம். ப த்
ணிகைள
மட் ம் வாங்க ம், பாலியஸ்டர் வாங்க ேவண்டாம்
 பங்காளிகள் அைனவ ம் குளத்தில் 3 ைற குளிக்க ேவண் ம்
 பங்காளிகள் ேவஷ்டி உ த்தி மாற்

ணி டன் வர ம், பங்காளிகள்

ேபண்ட் உ த்த ேவண்டாம்
ய்ைம க தி பைழய ெசய்திதாள் நிைறய ெகாண்



ைளப்பாலிைய எட்டாம்



டிதி த்தம் ெசய் ம் ெபா

வாசற்படிக்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்

மாவிைல ேதாரணம் கட்ட ம்

வாசலில் 8 இதழ் தாமைர ேகாலம் இட ம்
கண்பார்ைவயில் ப ம்படி தைலவாசலில் தீபம் (பா காப்பாக) ஏற்ற ம்

கலசம் வாங்கும் ெபண் தைலகுளித்

ஈரத் ணி டன் இ க்கேவண் ம்

த்த ம மகள், ம மகள், மகள், குழந்ைதப்ேப

ேவண்டி தவம்

மஞ்சள்

க்கு பாத ைஜ ெசய்ய ேவண் ம்

ள், குங்குமம், கர் ரம், சூரத்ேதங்காய், தீப்ெபட்டி, ஆலம், 1

தைல வாைழ இைலயில் அரிசியிட்

அதன் ேமல் கலசத்ைத நி த்த ம்.

தங்களின் மர ப்படி தைல வாைழ இைலயில் பைடயில் இட்
ஏற்றி காகத்திற்கு அன்னம் இட ம். மதிய உணைவ

 நீத்தாரின் படத்ைத ெதற்கில் ைவத்

 இடத்

ன்னர் வீட்ைட க வி சுத்தம் ெசய்ய ம்.

ெவற்றிைல, பித்தைள ெசாம்பில் நீர் ஆகியைவ ேதைவ.

க்கியமான ஒன்

 காரியம் வைர தின ம் காைலயில் தவி
 காரியம்

தி ம் ம்

கர்தாவின் பாதங்க

க்ேகாண வடிவ சிைலக்கல் (க ங்கல்) 3 ேதைவ

ளசி மிக

கர்த்தா வீ

இ ப்பவர்கள் கலசம் வாங்குதல் நன்

க்கு நாற்காலி ேதைவ

 குடிநீர், ேதநீர், குளிர்பானம் ஏற்பா
 2அங்குல உயர

பிரேவசம்:

வாசலில் கால் அலம்ப வாளியில் நீர் ைவக்க ம்

 மரமைண 2 ேதைவ ( ேராகிதர் + கர்த்தா)
 பால், தயிர் ட்டியில் அல்ல

குறிப் கள்

க்கம்

வர ம்

ன்னர் விைதக்க ம்

ெடட்டால் ேதைவ

கற் ரதீபம்

வக்க ம்.

மாைலயில் அ கில் உள்ள குளத் டன் கூடிய பழைமயான சிவன்
அல்ல ெப மாள் ேகாவி க்கு ெசன் வழிபட் ேமாட்ச தீபம் ஏற்ற ம்.
கிராமத்தில் உள்ள ேகாவி க்கு 1 மாத மின்கட்டணத்ைத ெச த்த ம்

தானம்:
இதில் இடம் ெபற் ள்ள தான ெபா ட்கள் சாஸ்திரப்படியானைவ,
ஆயி ம் தங்களின் ெபா ளாதார வசதிக்கு ஏற்ப ெசய்ய ம்
தானம், த மம் தங்கள் வி ப்பத்தின் ெபயரில் மட் ேம
ெசய்யேவண் ம் அன்றி கட்டாயத்தின் ெபயரில் அல்ல.
ஏேகாதிஷ்ட தானம்: ேராகிதர் கிைடக்காத நிைலயில் ெபா வாக தானம்
ெசய்யப்ப ம்.
குறிப் : ேராகித க்கு த ம் தான ெபா ட்களின் ெப ம்பங்கு
ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு தரப்ப கிற .

 ைவஷ்ணவர்கள் - ெதன்கைல, வடகைல அறிய ம்
 குளத்தில் இ ந்
ெகாண் வர குண்
வாங்க ேவண்டாம்

வீ வைர காமாட்சி தீபம், அைணயாமல்
பாத்திரம் ேதைவ. இதற்காக லாந்தர் விளக்கு

 இந்த பட்டியலில்
ைமயான காரிய ைறக்கு ேதைவயான
ெபா ட்கள் இடம் ெபற் ள்ளன. இதில் மாற்றம் இ ப்பின்
ேராகிதைர கலந் ஆேலாசித் தி த்த ம்.

காய்கறிகள்:
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் த ம் வைகயில் எளிைமயாக
சைமயல் ெசய் ம் வைகயில் Cut and Use காய்கறிகைள
(ெவண்ைட, கத்தரி, உ ைள) மட் ம் தானம் ெசய்ய ம்

கட்டாயம் தவிர்க ேவண்டிய காய்கறிகள்:
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் சைமக்க இயலாத

ஆதரவற்ேறார் இல்லங்கள்
காரியம் அன்

ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய்ய ம்

ஆதரவற்ேறார் இல்லங்கள்

கவரி:

ஆதீஸ்ரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்
: 94444 85491
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்) : 2226 4151, 2226 4152
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
: 2276 1658, 98410 08325
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
: 94444 94657, 94448 08915
ப ஷ்ய தீபம் மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம் : 2276 1889, 94440 00889
உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்) : 2226 0612, 6544 6378
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் சிறார் இல்லம்
: 2276 0612, 2233 3214
சிவாகம ேவதபாட சாைல
: 65129744, 94443 12367
அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாட சாைல
: 2239 7567, 94440 47567
காயத்ரி ஞானவாபி (ஆதரவற்ேறார் இ தி சடங்கு) : 22212984, 2238 3333

சகவாசம்:

ண்
நடப் மற் ம் அதிகாைலயில் ஏகாலிக்கு ேவகைவத்தசாதம் தானம்
ெசய்த சனி, வாைழப் , வாைழத்தண் , ேசப்பங்கிழங்கு, ெசய்வதற்கு பதிலாக அரிசியாக தானம் ெசய்ய ம்
கீைர வைககைள தவிர்க ம். காய்கறிகள் சிலநாள்
ேசமிக்கும் வைகயில் இ த்தல் நன் .
தட்சைண: 4500 (இரண் நாள் ேசர்த் )
www.prohithar.com - u_2222_karyam

