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அ ய தி திைய 2013 தல் 2017 வைர 
 
குறிப் :  தி க்கணித ைற    வாக்கிய ைற 
 

விஜய வ ஷம் 2013   
  

  12.5.2013 ஞாயி  பகல் 10:19 மணி தல் ம நாள் 13.5.2013 திங்கள் பகல் 12:48 மணி வைர 
   சித்திைர 29ம் ேததி ஞாயி  காைல 9:36மணிக்கு ேமல் ம நாள்  சித்திைர 30ம்நாள் திங்கள் கிழைம பகல் 11:36 மணி வைர 
  
ஜய வ ஷம் 2014 
  

  1.5.2014 வியாழன் பகல் 11:23 மணிக்கு ேமல் ம நாள் 2.5.2014 ெவள்ளி பகல் 12:03 மணி வைர 
   சித்திைர 18 வியாழன் மதியம் 12:04 மணிக்கு ேமல் ம நாள் சித்திைர 19 ெவள்ளிக்கிழைம பகல் 12:48 மணி வைர 
  
மன்மத வ ஷம் 2015 
  

  20.4.2015 திங்கள் 19:03 மணிக்கு ேமல் ம நாள் 21.4.2015 ெசவ்வாய் 17:06 மணி வைர 
   சித்திைர 7 திங்கள் இர  9:30 மணிக்கு ேமல் ம நாள் சித்திைர 8 ெசவ்வாய் இர 8:20 மணி வைர 
  
ன் கி வ ஷம் 2016 

  

  8.5.2016 ஞாயி  17:51மணிக்கு ேமல் ம நாள் 9.5.2016 திங்கள் 14:52 மணி வைர 
   சித்திைர 25 ஞாயி  இர  8:57 மணிக்கு ேமல் ம நாள் சித்திைர 26 திங்கள் இர  7:06 மணி வைர  
  
ேஹவிளம்பி வ ஷம் 2017 
  

  28.4.2017 ெவள்ளி காைல 10:30 மணிக்கு ேமல் ம நாள் 29.4.2017 சனிக்கிழைம காைல6:56 மணி வைர 
   சித்திைர 15 ெவள்ளிக்கிழைம மதியம் 1:31 மணிக்கு ேமல் ம நாள் சித்திைர16 சனிக்கிழைம பகல் 11:07 மணி வைர 
  

 
தானம் தர்மம் 

  அட்சய தி திைய அன்  காைலயில் 
   
   ெமாச்ைச, அரிசி ஆகிய தானியங்கள் 
   சிவப்  டைவ, ெவள்ைள ேவஷ்டி ஆகிய ணிகள் 
 ஆகியவற்ைற ஆதரவற்ேறார், ஏைழ விவசாயிகள், நைடபாைத வாசிக க்கு தானம் ெசய்வ  மிக ம் பலன் த ம். 
 
ேகா ைஜ: 
 அன்  காைல பசுவிற்கு ேகா ைம தவி  அல்ல  அரிசி தவி , ெவல்லம், வாைழப்பழம் கலந்  தானம் ெசய்வதால் ல மி அ ள் கிைடக்கும். 
 

 
ஆதரவற்ேறார் இல்லங்கள் 
 
  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, பள்ளி  : 2276 0612, 2233 3214 
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