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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 .    
 

 ைத மாத பிறப்  (சூரியன் மகர இராசி பிரேவசம்) மற் ம் உத்திராயண ன்யகாலம் வக்கம் 
 தி க்கணிதப்படி   : 14.1.2013 திங்கள் காைல 6:19 மணி  
 வர சி வாக்யகரணம்  : 14.1.2013 திங்கள் காைல 10:10 மணி 

 

 ைத ெபாங்கல் வழிபா  ேநரம் - ெசன்ைன & தமிழகம்  
 

 ைதபிறப் : சங்கராந்தி நந்தன வ ஷம், உத்திராயணம், ேஹமந்த , ைத மாதம் தல் நாள் திங்கள் 
கிழைம(14.1.2013) வளர்பிைற தி திைய திதி(மாைல 5:80 வைர பின்னர் ச ர்த்தி திதி), அவிட்டம் 
நட்சத்திரம் (மாைல 5:32 வைர பின்னர் சதயம்), சித்தி ேயாகம் (காைல 11:32 வைர பின்னர் 
வ்வியதீபாதம் ேயாகம்), கரைச கரணம் (மாைல5:08 வைர பின்னர் வணிைச கரணம்),  நா ம் சித்த 
அமிர்தாதி ேயாகம் கூடிய சுபதினத்தில் காைல 6:19 மணி அளவில் நிராயண ைறயில்(லஹரி 
அயனாம்ஸம்) சூரியன் மகர ராசியில், மகர லக்னத்தில் பிரேவசக்கிறார். 

 ெசன்ைன சூரிய உதயம் : 06:39     சூரிய அஸ்தமனம்: 17:57  
 ெசன்ைன சந்திர உதயம்: 08:25     சந்திர அஸ்தமனம்: 20:37 
 ெசன்ைன ராகு காலம் : 08:04 - 09:28   எமகண்டம் 10:53 - 12:18 
 

ெபாங்கல்(சூரிய) வழிபா   ேநரம் (நிஜமான ராகுகாலம், எமகண்டம் தவிர்த் ) 
  காைல 6:40 மணிக்கு ேமல் 8 மணிக்கு ன்னர் (அஷ்டம சுத்தியான மகர லக்னம்) 
  பகல் 12:18 மணிக்கு ேமல் 1:40 மணிக்கு ன்னர் (அஷ்டம சுத்தியான ேமஷ லக்னம்) 
 

ெபாங்கல் தி நாளில் கதர் ணி வாங்கி ஏைழ விவசாயி மற் ம் கிராம ைகத்தறி ெநசவாளர்களின் வாழ்வாதரத்ைத உயர்த் ேவாம் 
ெபாங்கல் அன்  ஏைழ விவசாயிகளின் குழந்ைதக க்கு த்தாைட வாங்கி தந்  மகிழ்விப்ேபாம் 

 
உலகம் வ ம் ைதமாத பிறப்  ேநரம் (தி க்கணிதம் & வர சி வாக்கியம்) 

 தி க்கணித ைறயில் ைத மாதம் பிறந்  3 மணி 11 நிமிடம் கழித்  வாக்கிய ைறயில் ைத மாதம் பிறக்கிற  
 வாக்கிய சித்தாந்தம் உஜ்ஜயினி பட்டணத்ைத ைமயமாக ைவத்  கணிக்கப்பட்ட (இ  இந்திய ைமய ேநரத்திற்கு சற்  இைணயான )   
 சூரிய உதயம், ேதாற்றநிைல காரணமாக மிக அதிகபட்சமாக 3 நிமிடங்கள் ேவ பா  இ க்கும் 

இடம், நா  
 Place 

ேததி  
Date 

சர்வேதச ேநர  
ேவ பா  UTC 

தி க்கணித ைற 
Thirukanitham 

வாக்கிய ேநரம் 
Vakyam 

ைதமாத தல் நாள் 

Chennai (India ) Monday 14.1.2013 +5:30 hrs 06:59:00 IST   10:10 IST Monday 14.1.2013 
Corresponding UTC (GMT) லண்டன் Monday 14.1.2013 0 01:29:00 04:40  Monday 14.1.2013 

Perth  (Australia - Western Australia) Monday 14.1.2013   +8 hours      09:29:00 WST 12:40 WST Monday 14.1.2013 
Adelaide (Australia - South Australia) Monday 14.1.2013   +10:30 hours 11:59:00 CDT 15:10 CDT Monday 14.1.2013 
Melbourne  (Australia - Victoria) Monday 14.1.2013   +11 hours 12:29:00 EDT 15:40 EDT Monday 14.1.2013 
Lord Howe Island (Australia - Lord Howe Island) Monday 14.1.2013 +11 hours     12:29:00 LHDT 15:40 LHDT Monday 14.1.2013 
Wellington (New Zealand) Monday 14.1.2013 +13 hours 14:29:00 NZDT 17:40 NZDT Monday 14.1.2013 
Denpasar (Indonesia - Bali) Monday 14.1.2013 +8 hours 09:29:00 WITA 12:40 WITA  Monday 14.1.2013 
Kuala Lumpur  (Malaysia) Monday 14.1.2013 +8 hours 09:29:00 MYT   12:40 MYT  Monday 14.1.2013 
Singapore (Singapore) Monday 14.1.2013 +8 hours      09:29:00 SGT   12:40 SGT  Monday 14.1.2013 
Yangon (Myanmar)  Monday 14.1.2013 +6:30 hrs   07:59:00 MMT   11:10 MMT Monday 14.1.2013 
Bangkok (Thailand)                               Monday 14.1.2013 +7 hours      08:29:00 ICT 11:40 ICT Monday 14.1.2013 
Hong Kong (Hong Kong) Monday 14.1.2013 +8 hours 09:29:00 HKT   12:40 HKT Monday 14.1.2013 
Karachi (Pakistan) Monday 14.1.2013 +5 hours     06:29:00 PKT 09:40 PKT Monday 14.1.2013 
Makkah (Saudi Arabia) Monday 14.1.2013 +3 hours 04:29:00 AST 07:40 AST Monday 14.1.2013 
Moscow (Russia) Monday 14.1.2013 +4 hours     05:29:00 MSK   08:40 MSK Monday 14.1.2013 
Cape Town (South Africa) Monday 14.1.2013 +2 hours     03:29:00 SAST 06:40 SAST Monday 14.1.2013 
Stockholm (Sweden)                  Monday 14.1.2013 +1 hour    02:29:00 CET  05:40 CET Monday 14.1.2013 
Helsinki (Finland) Monday 14.1.2013 +2 hours     03:29:00 EET   06:40 EET Monday 14.1.2013 
Paris (France)                        Monday 14.1.2013 +1 hour 02:29:00 CET   05:40 CET Monday 14.1.2013 
Male (Maldives) Monday 14.1.2013 +5 hours     06:29:00 MVT 09:40 MVT Monday 14.1.2013 
Copenhagen (Denmark) Monday 14.1.2013 +1 hour 02:29:00 CET   05:40 CET Monday 14.1.2013 
Berlin (Germany - Berlin) Monday 14.1.2013 +1 hour 02:29:00 CET   05:40 CET Monday 14.1.2013 
Dubai (UAE - Dubai) Monday 14.1.2013 +4 hours 05:29:00 GST   08:40 GST Monday 14.1.2013 
Male (Maldives) Monday 14.1.2013 +5 hours 06:29:00 MVT 09:40 MVT Monday 14.1.2013 
Port Louis (Mauritius) Monday 14.1.2013 +4 hours     05:29:00 MUT 08:40 MUT Monday 14.1.2013 
Saint-Denis (Reunion (French) Monday 14.1.2013 +4 hours 05:29:00 RET 08:40 RET Monday 14.1.2013 
      

New York (U.S.A. - New York)                    Sunday 13.1. 2013 -5 hours 20:29:00 EST 23:40 EST Monday 14.1.2013 
Oklahoma City (U.S.A. - Oklahoma) Sunday 13.1. 2013 -6 hours 19:29:00 CST 22:40 CST Monday 14.1.2013 
Boise (U.S.A. - Idaho) Sunday 13.1. 2013 -7 hours     18:29:00 MST 21:40 MST Monday 14.1.2013 
San Francisco (U.S.A. - California) Sunday 13.1. 2013 -8 hours 17:29:00 PST 20:40 PST Monday 14.1.2013 
St. John's (Canada - Newfoundland and Labrador) Sunday 13.1. 2013 -3:30 hours 21:59:00 NST 24:40 NST 

(14.1.2013 00:40) 
Monday 14.1.2013 

Halifax (Canada - Nova Scotia) Sunday 13.1. 2013 -4 hours 21:29:00 AST 24:40 AST 
(14.1.2013 00:40) 

Monday 14.1.2013 

Winnipeg (Canada - Manitoba) Sunday 13.1. 2013 -6 hours     19:29:00 CST 22:40 CST Monday 14.1.2013 

ைத மாத கிரஹப்பிர ேவசம், மி 
ைஜ, நிச்சியதாம் லம், தி மண 

நாள் குறித்த விரிவான தகவல்கள் 
இ தியில் தரப்பட் ள்ள  



Regina (Canada - Saskatchewan) Sunday 13.1. 2013 -6 hours     19:29:00 CST 22:40 CST Monday 14.1.2013 
Edmonton (Canada - Alberta) Sunday 13.1. 2013 -7 hours     18:29:00 MST   21:40 MST Monday 14.1.2013 
Vancouver (Canada - British Columbia) Sunday 13.1. 2013 -8 hours 17:29:00 PST   20:40 PST Monday 14.1.2013 
Honolulu (U.S.A. - Hawaii) Sunday 13.1. 2013 -10 hours 15:29:00 HAST 18:40 HAST Monday 14.1.2013 

 உள் ர் ேநரப்படி தரப்பட் ள்ள  
 

 ைத சம் என்  ?          27.1.2013 ஞாயி  
 

 சம் நட்சத்திரேம பிரதானம். ெபௗர்ணமி ேசர்க்ைக மிக ம் சிறப்பான  அந்த அடிப்பைடயில் 27.1.2013 
ஞாயி  அன் தான் க க்கு ைத சம் வழிபா  ெசய்ய மிக ம் உகந்த நாளாகும்  
 ன்னாள் (சனி) இர  விரதம் இ ந்  ம நாள் (ஞாயி ) அன்  கைன வழிப வ தான் சிறந்த  
 

ைத சம்:  மேலசியா & சிங்கப் ர் 
 மேலசியா, சிங்கப் ர் நா க க்கும் 27.1.2013 ஞாயி  அன் தான் க க்கு ைத சம் வழிபா  ெசய்ய 
மிக ம் உகந்த நாளாகும். நைட ைற மற் ம் ெபௗர்ணமி க்கியம் எ ம் பட்சத்தில் ன்னாள் 26.1.2013 
சனிக்கிழைம அன்  சிலர் வழிப கிறார்கள்.  
 

 115 வ டமாக ெவளிவ ம் ஒரிஜினல் ம த் வக்குடி வாக்கிய பஞ்சாங்க ெவளியீட்டாள ம், த்த பஞ்சாங்க 
கணிதக்ஞ ம், என  பஞ்சாங்க கு மான மஹாஸ்ரீ. ஜி.எஸ். சுப்ரமண்ய ேஜாதிஷர்  அவர்களின் கணிப் ப்படி ம் 
சூத்திரப்படி ம் தமிழகத்தில் ைத சம் வழிபட உகந்தநாள் 27.1.2013 ஞாயி   

 

 ைத அமாவாைச ேததி விளக்கம் : 9.2.2013 சனி 
  

 இந்த அண்  ைத அமாவாைச திதி தமிழக விநிைலயில் 9.2.2013  சனிக்கிழைம பகல் 3:20 மணி அளவில் 
வங்கி ம நாள் 10.2.2013 ஞாயி  அன்  பகல் 12:52 வைர உள்ள  

 தர்மசாஸ்திர லான ைவத்தியநாத தி யத்தில், ச்சிரார்த காண்டம் - உத்ரபாகத்தில் இதற்கான 
சாஸ்திரரீதியான தரப்பட் ள்ள விளக்கம் அடிப்பைடயில் திதி நிர்ணயத்திற்கு மிக ம் க்கியமான அபாரன்ன 
காலத்தில் இரண்  நாட்களி ம் அமாவாைச இல்லாததால் ன்னாள் மாைல, இர  திதி வியாபித்தி க்கும் விதி 
அடிப்பைடயில் 9.2.2013 சனிக்கிழைம அன்  தான் ைதஅமாவாைச வழிபட ேவண் ம். 
 9.2.2013 சனிக்கிழைம அன்  தர்பணம் ெசய் ம் காலத்தில் அமாவாைச திதி இல்ைலெயன்றா ம் அன்  
ெசய் ம் அமாவாைச தர்பணம் தான் சரியான  மற் ம் அதிக பலைன த ம். 
 

ெவளிநா களில் ைதஅமாவாைச 
 இந்தியாவிற்கு ேமற்ேக உள்ள ஆசிய, ஐேராப்பிய, அெமரிக்க நா க க்கும் 9.2.2013 சனிக்கிழைம அன்  
தான் ைதஅமாவாைச வழிபட ேவண் ம். 
 

ெதற்கு, கீழ்திைச ஆசிய நா களில் அமாவாைச 
 ஆஸ்திேரலியா, நி சிலாந் , ஹாங்காங், இந்ேதாேனஷியா, பீஜி தீ , சிங்கப் ர் மேலசியா ஆகிய நா களில் 10.2.2013 ஞாயி  
அன் தான் ைத அமாவாைச(திதி அபாரன்ன காலத்தில் வியாபித் ள்ள ) 
 

தர்பணம் -  தட்சைன- தானம் - தர்மம் 
 தர்பணத்தில் ேராகித க்கு த வ  அவர  பணிவிைடக்கான தட்சைன(சம்பளம்) அ  தானம் அல்ல, தர்மம் அல்ல ! 
 எனேவ தர்பணம் ெசய்த பின்னர்அ கில் உள்ள ஆதரவற்ற திேயார் இல்லத்திற்கு ெசன்  தங்களால் ஆன உதவிைய 
ெசய்வ  மிக ம் ன்னியத்ைத த ம். 

 

 ைத கி த்திைக : 21.1.2013 திங்கள் 
 கி த்திைக நட்சத்திரம் ைமயாக உள்ளதால் 21.1.2013 திங்கள் அன்  தான் உலகம் வ ம் ஆடிகி த்திைக 

 வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena  
ஜனவரி  ேததி, சர்வேதச ேநரம் January Date & UTC Time 
    18  05     Mercury at Superior Conjunction  
    20  21:19  Moon at Descending Node  
    21  22:57  Jupiter 0.5°N of Moon: Occn. 
    22  06:52  Moon at Apogee: 405313 km 
    22  07:13  Aldebaran 4.0°S of Moon 
    24  08     Mars at Perihelion  
    28  22:57  Regulus 5.8°N of Moon 

 பிப்ரவரி ேததி, சர்வேதச ேநரம் February  Date & UTC Time 
 Feb 01  21:25  Spica 0.3°N of Moon 
    03  05:55  Saturn 3.5°N of Moon 
    03  22:14  Moon at Ascending Node  
    05  02:39  Antares 6.1°S of Moon 
    07  08:09  Moon at Perigee:365314km 
    08  12     Mercury 0.3° of Mars 
    11  13:51  Mercury 5.2°S of Moon 

 

 2012DA14 என்கிற வின்கல் (Asteroid) மிக்கு மிகமிக அ கில் 22,0000 கி.மி ெதாைலவில் மிக்கும் சந்திர க்கும் இைடயில் வி இைண 
வட்டம் (Geosynchronous orbit) உள் றம் 15.2.2013 இர  12:56 (16.2.2013 - 00:56) மணி அளவில் மிகஅதிக திைசேவகத் டன் 
பயணிக்கிற . சுமார் 45 மீட்டர்(150அடி) விட்டம் உைடய இந்த வின்கல் மியின் மீ  ேமா ம் வாய்ப்  தற்ெபா  இல்ைல. இந்த வின்கல் மீ  
மியின் நிழல் பட்  18 நிமிடங்கள் கிரஹணம் ஏற்ப ம் (சந்திரகிரஹணம் ேபான் ). மிக ம் சிரமப்பட்  ெதாைலேநாக்கியில் அல்ல  ேரடார் லம் 

மட் ம் காண டி ம். இைத கண்காணிக்கும் வைகயில் என  இல்லத்தில் ெதாைலேநாக்கி ெசயல்ப ம்.  
 

விேசஷ தினங்கள் - ைத மாதம்  - நந்தன வ ஷம் 2013 
 சுக்ல ச ர்த்தி: 15.1.2013 ெசவ்வாய்   சங்கடஹர ச ர்த்தி:30.1.2013 தன்   சஷ்டி: 17.1.2013 வியாழன் 
 சுக்ல ஏகாதசி: 22.1.2013 ெசவ்வாய்   கி ஷ்ண ஏகாதசி: 6.2.2013 தன்  சுக்ல பிரேதாஷம்: 24.1.2013 வியாழன் 
 கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 8.2.2013 ெவள்ளி  மாத சிவராத்திரி: 8.2.2013 ெவள்ளி  ைத அமாவாைச: 9.2.2013 சனி 
 ெபௗர்ணமி: 26.1.2013 சனி     ைத கி த்திைக: 21.1.2013 திங்கள்  தி ேவாணம்: 9.2.2013 சனி  
 ெபௗ.கிரிவலம்: 26.1.2013 சனி    ைத சம்: 27.1.2013 ஞாயி    
      அைனவ க்கும் இனிய ெபாங்கல் வாழ்த் க்கள் - வாழ்க ைவயகம் வள டன்      

மிக்கு 
ஆபத்  
இல்ைல 



தணிைக பஞ்சாங்கம் ‐  பா  சரவண சர்மா  
ைதமாத சுப நாட்கள் - நந்தன வ டம் 2013 

 கீழ்கண்ட தகவல்கள் தி க்கணித பஞ்சாங்கப்படியான . இைத  நாள்காட்டி(காலன்டர்) 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. 

 

ைத 4 வியாழன் 17.1.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 5 ெவள்ளி 18.1.2013 (வாக்கியப்படி இர  8:24 வைர நன் ) 
 அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 8 திங்கள் 21.1.2013 ைத கி த்திைக 
 குறிப் : அன்  க க்கு பிரார்தைன & காணிக்ைகயாக 
 டி ெச த்தலாம். ஆனால் தன் ைறயாக 
 குழந்ைதக க்கு டியிறக்க நல்லநாள் அல்ல. 
 

ைத 10 தன் 23.1.2013  
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 11 வியாழன் 24.1.2013அதிகாைல 4:30- 6 மட் ம்  
 (காைல 6:25 க்கு ேமல் கரிநாள், மரணேயாகம்)  
 கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 12 ெவள்ளி 25.1.2013 வாஸ்  நாள் 
 மாைல 3 மணிக்கு ேமல் நன்  
 நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா, அரங்ேகற்றம்,  
 சீமந்தம் ெசய்ய நன்  
 வாஸ்  ேநரம்: காைல 9:48 தல் காைல 11:18 வைர 
 க்கியமான ேநரம்: காைல10:42 தல் காைல 11:18 வைர 
 

ைத 14 ஞாயி  27.1.2013 
 காைல 10 மணிவைர நன் , கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்  
 

 

ைத 15 திங்கள் 28.1.2013 
 மதியம் 1 மணிக்கு ேமல் மாைல 4:30 மணிக்கு ன்னர் 
 நன் . நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா, அரங்ேகற்றம் நன்  
 

ைத 18 வியாழன் 31.1.2013 சங்கடஹர ச ர்த்தி 
 அதிகாைல 4:30 மணி தல் 6 மணி வைர மட் ம் & 
 மாைல 4:30 மணி தல் 6 மணி வைர மட் ம்  
 கணபதி  ேஹாமம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 19 ெவள்ளி 1.2.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 21 ஞாயி  3.2.2013 
 அதிகாைல 4:30- 6 மட் ம் நன்   
 கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 25 வியாழன் 7.2.2013 
 அதிகாைல தல் பகல் 1 மணி வைர நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 26 ெவள்ளி 8.2.2013  
 காைல 9:30 மணிக்கு ேமல் நாள் வ ம் நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

ைத 29 திங்கள் 11.2.2013 
 பகல் 12 மணிக்கு ேமல் நாள் வ ம் நன்  
 நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா, அரங்ேகற்றம் ெசய்ய நன்  
 

 

ைத மாதம் மி ைஜ மற் ம் தைல வாசல் ைஜ உகந்த ேநரம் 
17.1.2013  வியாழன்   சுக்ல  சஷ்டி     உத்திரட்டாதி   சித்தேயாகம்  காைல 8:30 - 10:00  கும்ப லக்னம் 
18.1.2013 ெவள்ளி  சுக்ல  சப்தமி   ேரவதி    சித்தேயாகம்  காைல 8:30 - 10:00  கும்ப லக்னம் 
23.1.2013 தன்   சுக்ல  வாதசி  மி கசீ ஷம்  சித்தேயாகம்  காைல 9:00 - 09:30  கும்ப லக்னம் 
08.2.2013 ெவள்ளி  பகுள திரிேயாதசி உத்திராடம்  சித்தேயாகம்  காைல 7:00 - 08:30  கும்ப லக்னம் 
11.2.2013 திங்கள்  சுக்ல  விதிைய  சதயம்    சித்தேயாகம்  பகல் 12:20 - 01:50 ரிஷப லக்னம் 
கிரஹப்பிரேவச, கணபதி ேஹாம நாட்கள் ேநரம் மா த க்குட்பட்ட   
17.1.2013 வியாழன்    18.1.2013 ெவள்ளி 
23.1.2013 தன்     24.1.2013 வியாழன்    
27.1.2013 ஞாயி     31.1.2013 வியாழன்(கணபதி ேஹாமம் மட் ம்)  

01.2.2013 ெவள்ளி    03.2.2013 ஞாயி     
07.2.2013 வியாழன்   குறியிட்டைவ அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம் 

மாைல ேநர சுபநாட்கள் (மாைல 6 மணிக்கு) 
17.1.2013 வியாழன் 18.1.2013 ெவள்ளி  
23.1.2013 தன்   25.1.2013 ெவள்ளி 
31.1.2013 வியாழன் 01.2.2013 ெவள்ளி 
08.2.2013 ெவள்ளி  11.2.2013 திங்கள் 
 மாைல 7 மணி ன்னர் நன்  

ைத மாதம் கூர்த்த நாள் - நந்தன வ ஷம் ( கூர்த்த ேநரம், லக்னம் மா த க்குட்பட்ட ) 
4  17.01.2013 வியாழன் வளர் சஷ்டி   உத்திரட்டாதி  சித்த கும்ப  08:30 -10:00 
5  18.01.2013 ெவள்ளி வளர் சப்தமி   ேரவதி    அமிர் மகர  06:00- 07:30   &  மகர 7 - 8:30 
10  23.01.2013 தன்   வளர் வாதசி  ேராகினி   சித்த மகர  06:00- 07:30  &  கும்ப  9  - 10 
19  01.02.2013 ெவள்ளி ேதய் பஞ்சமி  ஹஸ்தம்   அமிர் மகர  06:00- 07:00 
25  07.02.2013 வியாழன் ேதய் வாதசி  லம்    சித்த கும்ப  07:30 - 09:00 &  மீனம்  9  - 10 
26  08.02.2013 ெவள்ளி ேதய் திரிேயாதசி உத்திராடம்  சித்த கும்ப  07:30 - 09:00

 

மாசி மாத சுபநாட்கள் - கிரஹப்பிரேவசம் மற் ம் கணபதி ேஹாம நாட்கள் 
 13.2.2013 தன்    14.2.2013 வியாழன்   15.2.2013 ெவள்ளி   20.2.2013 தன்  22.2.2013 ெவள்ளி 
 24.2.2013 ஞாயி  (சுமார்)  4.3.2013 திங்கள்    8.3.2013 ெவள்ளி    13.3.2013 தன் 

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

www.prohithar.com            1.1.2013        www.thanigaipanchangam.com  




