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ெடன்ம
இவ்வ

  
  
  

இங்கில
இவ்வ

 
  
  
  

அெமரி
இவ்வ

 
 
  
  
  
 

ெதன்ே

ப் ர்: 15.1.20
டம் சூரிய உ

 தி க்கணி

 
 
 

சியா - ேகாலால
டம் சூரிய உ

 
 
 
 
 

மார்க் - ேகாபன்
டம் சூரிய உ

 
 
 

லாந்  - கீரீன்
டம் சூரிய உ

 
 
 
 

ரிக்கா - லாஸ் 
டம் சூரிய அ

 
 
 
 
 

காள பகுதி ஆ

12 ஞாயி  
உதயம் ன்ன
ணிதப்படி சூரி

 வாக்கியப்ப
 சூரிய உதய
 உண்ைமய
 ைதெபாங்க

 காைல 7:14  
 பகல் 11:05  
 மதியம் 14:53

லம் ர் : 15.1.2
உதயம் ன்ன

 தி க்கணித
 வாக்கியப்ப
 சூரிய உதய

 உண்ைமயான
 ைதெபாங்கல்
 காைல 7:25  
 பகல் 11:16  
 மதியம் 14:59

ன்ெஹகன் : 
உதயம் ன்ன

 தி க்கணித
 வாக்கியப்படி
 சூரிய உதய
 உண்ைமயா
 ைதெபாங்க

 காைல 8:36  
 பகல் 10:24  
 மதியம் 12:00

ன்விச் : 15.1.2
உதயம் ன்ன

 தி க்கணித
 வாக்கியப்படி
 சூரிய உதயம்
 உண்ைமயான
 ைதெபாங்கல்
 காைல 8:04  
 பகல் 10:12  
 மதியம் 12:08

ஏஞ்சல்ஸ் 14
அஸ்தமனம்  
 தி க்கணித
 வாக்கியப்படி
 சூரிய உதயம்
 உண்ைமயான
 ைதெபாங்கல்
 காைல 7:05  
 பகல் 10:03  
 மதியம் 12:51

 

ஆஸ்திேரலியாவி

னர் சூரியன் மக
ரியன் மகர ராசி
படி சூரியன் ம
யம்: காைல 7
யான ராகு கால
கல், மகரசங்க
தல் 9:16 வை
தல் 12:56 வை

3 தல் 17:00 வ

2012 ஞாயி
னர் சூரியன் மக
தப்படி சூரியன்
டி சூரியன் மக
யம்: காைல 7:2
ன ராகு காலம்
ல், மகரசங்கரா

தல் 9:25 வை
தல் 13:03 வை

9 தல் 17:34 வ

15.1.2012 ஞ
னர் சூரியன் மக
தப்படி சூரியன்
டி சூரியன் மக
யம்: காைல 8:3
ான ராகு காலம்
ல், மகரசங்கர
தல் 9:42 வை
தல் 11:08 வை

0 தல் 13:30 வ

2012 ஞாயி  
னர் சூரியன் மக
தப்படி சூரியன்
டி சூரியன் மக
ம்: காைல 7:5
ன ராகு காலம்
ல், மகரசங்கரா

தல் 9:18 வை
தல் 11:03 வை

8 தல் 13:45 

.1.2012 சனிக்
ன்னர் சூரிய
ப்படி சூரியன்
டி சூரியன் மக
ம்: காைல 6:5
ன ராகு காலம்
ல், மகரசங்கரா

தல் 8:41 வை
தல் 11:22 வை

1 தல் 14:45 

  ெபாங்

ெ
வில் கைடபிடி

கர ராசியில் பி
சி பிரேவசம்: 1
கர ராசி பிரேவ
:11 சூரிய
லம்:  மாைல 5:
கராந்தி, சூரிய
ைர (மகர லக்னம்
ைர (மீன லக்ன
வைர (ரிஷப லக்

 
கர ராசியில் பி
ன் மகர ராசி பி
கர ராசி பிரேவ
24 சூரிய
ம்:  மாைல 5:5
ாந்தி, சூரியபை
ைர (மகர லக்னம்
ைர (மீன லக்ன
வைர (ரிஷப லக்

ஞாயி  
கர ராசியில் பி

ன் மகர ராசி பி
கர ராசி பிரேவ
30 சூரிய
ம்:  மாைல 15
ராந்தி, சூரியப
ைர (மகர லக்னம்
ைர (மீன லக்ன
வைர (ரிஷப லக்

கர ராசியில் பி
ன் மகர ராசி பிர
கர ராசி பிரேவ
59 சூரிய
ம்:  மாைல 15:
ாந்தி, சூரியபை
ைர (மகர லக்னம்
ைர (மீன லக்ன
வைர (ரிஷப லக்

க்கிழைம 
யன் மகர ராசியி

 மகர ராசி பிர
கர ராசி பிரேவச

9 சூரிய 
ம்:  09:30 - 10
ாந்தி, சூரியபை
ைர (மகர லக்னம்
ைர (மீன லக்ன
வைர (ரிஷப லக்

ங்கேலா ெபா

ெவளி நா கள்
டிக்கப்ப ம் DS

 

பிரேவசிப்பதால்
15.1.2012 - 0
வசம்: 15.1.20
ய அஸ்தமனம்
:44 - 7:15  
பைடயல் நல்ல
ம்)   

னம்)  
க்னம்) 

பிரேவசிப்பதால்
பிரேவசம்: 15.1
வசம்: 15.1.20
ய அஸ்தமனம்
1 - 7:21   
ைடயல் நல்லே
ம்)   

னம்)  
க்னம்) 

பிரேவசிப்பதால்
ரேவசம்: 14.1
வசம்: 14.1.20
ய அஸ்தமனம்:
:10 - 16:08  
பைடயல் நல்லே
ம்)   

னம்)  
க்னம்) 

பிரேவசிப்பதால்
ரேவசம்: 14.1
வசம்: 14.1.201

 அஸ்தமனம்: 
:16 - 16:19  
ைடயல் நல்லே
ம்)   

னம்)  
க்னம்) 

 
யில் பிரேவசிப்
ரேவசம்: 14.1.
சம்: 14.1.201
அஸ்தமனம்: 

0:46   
ைடயல் நல்லே
ம்)  ைத பிறப்  சி

னம்) ைத பிறப்  சி
க்னம்) மிக நன்

ாங்கல் !  மா

ள் 
ST Daylight s

ல் உதயம் தல்
03:28 காைல
012 - 06:20 க
ம்: மாைல 7:15
  உ
லேநரம் 15.1.2

 

ல் உதயம் தல்
1.2012 - 03:2
012 - 06:20 க
: மாைல 7:21

 உண்
ேநரம் 15.1.20

 

ல் உதயம் தல்
.2012 - 20:2
12 - 23:20 
: மாைல 16:08

 உண்
ேநரம் 15.1.20

 

ல் உதயம் தல்
.2012 - 19:2
12 - 22:20 
மாைல 16:19

 உண்
ேநரம் 15.1.20

 

ப்பதால் 14.1.2
.2012 - 11:28
12 - 14:20 
மாைல 17:05
 உண்ைமயான

ேநரம் 15.1.20
சில மணி ேநரம்
சில நிமிடம் உள்

 

ாட்  ெபாங்

saving Time இ

ல் ைத தல் ந
 

காைல 
5 
உண்ைமயான 
2012 ஞாயி  

ல் ைத தல் ந
28 காைல  
காைல 
 
ண்ைமயான எம
12 ஞாயி  

ல் ைத தல் ந
28 

8 
ண்ைமயான எ
012 ஞாயி  

ல் ைத தல் ந
8 

9 
ண்ைமயான எ
12 ஞாயி  

 (வ
2012 அன்  ை
8 

5 
ன எமகண்டம்
12 ஞாயி  
ம் உள்ள  !!  
ள்ள  !! 

கல் !!  

இதில் ேசர்க்க

நாளாக பாவிக்

எமகண்டம்: ப

நாளாக பாவிக்

மகண்டம்: பக

நாளாக பாவிக்

எமகண்டம்: பக

நாளாக பாவிக்

எமகண்டம்: பக

வாக்கியப்படி 1
ைத தல் நாள

ம்: 13:17-14:3

 

  

கவில்ைல 

க்க ம் 

பகல் 13:13 - 

க்க ம் 

கல் 13:22 - 14

க்க ம் 

கல் 12:19 - 1

க்க ம் 

கல் 12:09 - 13

14.1.2012 சனி
ளாக பாவிக்க

33 

14:43 

 

4:52 

 

3:16 

 

3:11 

 
னி) 
க ம் 



அெமரி
இவ்வ

 
 
  
  
  
குறிப்
 
 
 

அெமரி
இவ்வ
 

 
  
குறிப்
 
அன்

கனடா
இவ்வ

 
 
  
  
  
குறிப்
 
 
 

ஆஸ்தி
இவ்வ

ெபா
அவ

ரிக்கா - நி யா
டம் சூரிய அ

 
 
 
 
 

:  
வாக்கியப்ப
 அ
 பா

ரிக்கா - ெடட்ர
டம் சூரிய அ

 தி க்கணி

 
 14.1.20

:  
வாக்கியப்ப

தான் ெடட்ரா

ா - ெடாரன்ேட
டம் சூரிய அ

 
 
 
 
 

:  
வாக்கியப்ப
அறிவியைல
பாரம்பரியத்

திேரலியா - சிட்
டம் சூரிய உ

 
 

 
 
 

ாங்கல் தி
வர்களின்

ார்க் 14.1.201
அஸ்தமனம்  

 தி க்கணித
 வாக்கியப்ப
 சூரிய உதய

 உண்ைமயான
 ைதெபாங்கல்
 14.1.2012 க
 14.1.2012 ப
 14.1.2012 ம

படி சூரிய அஸ்
அறிவியைல நம்
ாரம்பரியத்ைத

ராய்ட் 14.1.20
அஸ்தமனம்  
ணிதப்படி சூரி
 வாக்கியப்படி
 சூரிய உதய
 உண்ைமயா

 ைதெபாங்கல்
012 மதியம் 14

படி சூரிய அஸ்
ாய்ட் நகரில் ை

டா 14.1.2012
அஸ்தமனம்  

 தி க்கணித
 வாக்கியப்படி
 சூரிய உதயம்
 உண்ைமயான
 ைதெபாங்கல்
 14.1.2012 க
 14.1.2012 ப
 14.1.2012 ம

படி சூரிய அஸ்
ல நம்பினால் தி
த்ைத நம்பினா

ட்னி : 15.1.20
உதயம் ன்ன
 தி க்கணித
 வாக்கியப்படி
 சூரிய உதயம்
உண்ைமயான
ைதெபாங்கல்
  காை
  பகல்
  மதிய

தி நாளி
ன் உள்ள

12 சனிக்கிழை
ன்னர் சூரிய
தப்படி சூரியன்
டி சூரியன் மக
யம்: காைல 7:
ன ராகு காலம்
ல், மகரசங்கரா
காைல 7:20  
பகல் 10:05  த
மதியம் 12:37 

ஸ்தமனத்திற்கு 
ம்பினால் தி க்
த நம்பினால் வ

012 சனிக்கிழ
ன்னர் சூரிய

ரியன் மகர ராசி
டி சூரியன் மக
யம்: காைல 7:5
ான ராகு காலம்
ல், மகரசங்கரா
4:12 தல் 14:5

ஸ்தமனத்திற்கு
ைத தல் நாை

2 சனிக்கிழைம
ன்னர் சூரிய

தப்படி சூரியன்
டி சூரியன் மக
ம்: காைல 7:4
ன ராகு காலம்
ல், மகரசங்கரா
காைல 7:52  
பகல் 10:26  த
மதியம் 12:52 

ஸ்தமனத்திற்கு 
தி க்கணிதப்
ால் வாக்கியப்ப

012 ஞாயி   
னர் சூரியன் மக
ப்படி சூரியன்
டி சூரியன் மக
ம்: காைல 4:5
ன ராகு காலம்:
ல், மகரசங்கரா
ைல 5:02  தல் 
ல் 9:50  தல் 1
யம் 14:38 தல்

ளில் ஆத
ளத்தி ம்

ைம   
யன் மகர ராசியி
ன் மகர ராசி பி
கர ராசி பிரேவ
18 சூரிய
ம்:  09:41- 10:
ாந்தி, சூரியபை
தல் 8:51 வைர
தல் 11:15 வை
தல் 14:23 வ

பின்னர் 28 நி
க்கணிதப்படி 1
வாக்கியப்படி 15

ைம   
யன் மகர ராசியி
சி பிரேவசம்: 1
கர ராசி பிரேவ
59 சூரிய
ம்:  10:20 - 11
ாந்தி, சூரியபை
59 வைர (ரிஷப

கு 3 நிமிடம் 
ைள, ைதெபாங்

ம   
யன் மகர ராசியி
ன் மகர ராசி பிர
கர ராசி பிரேவ
48 சூரிய
ம்:  10:07-11:1
ாந்தி, சூரியபை
தல் 9:20 வைர
தல் 11:34 வை
தல் 14:37 வ

பின்னர் 15 நி
ப்படி 14.1.201
படி 15.1.2012

 
கர ராசியில் பி
 மகர ராசி பிர

கர ராசி பிரேவச
9 சூரிய 
:  மாைல 5:22
ாந்தி, சூரியபை

7:27 வைர (மக
2:12:வைர (மீன
ல் 16:59 வைர (

தரவற்ேற
ம் ெபாங்

 
யில் பிரேவசிப்
பிரேவசம்: 14.1
வசம்: 14.1.20
ய அஸ்தமனம்
:52   
ைடயல் நல்லே
ர (மகர லக்னம்)
ைர (மீன லக்னம்
வைர (ரிஷப லக்ன

நிமிடம் கழித்
14.1.2012 அ
5.1.2012 அன்

 
யில் பிரேவசிப்
14.1.2012 - 1
வசம்: 14.1.201
ய அஸ்தமனம்:
1:30   
ைடயல் நல்லே
ப லக்னம்) நன்

ன்னர் சூரிய
கைல கைடபி

 
யில் பிரேவசிப்
ரேவசம்: 14.1
வசம்: 14.1.201

 அஸ்தமனம்: 
16   
ைடயல் நல்லே
ர (மகர லக்னம்)
ைர (மீன லக்னம்
வைர (ரிஷப லக்ன

நிமிடம் கழித்
2 அன்  கை

2 அன்  கைட

 
பிரேவசிப்பதால்
ரேவசம்: 15.1.
சம்: 15.1.201
அஸ்தமனம்: 

2 - 7:09   
ைடயல் நல்லேந
கர லக்னம்)  
ன லக்னம்)  
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