ைவகாசி மாத மடல் - விகாரி 2019
1 தன்

15.5.2019

அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவஸம் நன்

2 வியாழன்

16.5.2019

சுபதினம், அதிகாைல

3 ெவள்ளி

17.5.2019

அதிகாைல

தல் நாள்

தல் நாள்

வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்

வ ம் நன்

(நல்ெலண்ெணய் தானம் ெசய்

சுபம்

வங்க ேவண் ம்)

4 சனி

18.5.2019

ஆகாமாைவ: நதிநீராடல், தான - தர்மம் &

8 தன்

22.5.2019

சங்கடஹர ச ர்த்தி, அதிகாைல கணபதிேஹாமம் ெசய்ய நன்

9 வியாழன்

23.5.2019

அதிகாைல 5 மணி

10 ெவள்ளி

24.5.2019

அதிகாைல

12 ஞாயி

26.5.2019

பா

15 தன்

29.5.2019

அதிகாைல

16 வியாழன்

30.5.2019

சுபதினம், அதிகாைல

தல் நாள்

ன்னர் தர்பணம் ெசய்ய மிக ம் உகந்தநாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

தல் காைல 7:30 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

சப்தமி, அதிகாைல கிரஹப்பிரேவஸம் நன்
தல் இர

9 மணி வைர அைனத்
தல் நாள்

சுபங்க

வ ம் அைனத்

ம் ெசய்ய நன்

சுபங்க

ம் ெசய்ய நன்

சுபங்க

ம் ெசய்ய நன்

(கரிநாள் ேதாஷம் சுபதினத்திற்கு இல்ைல)
17 ெவள்ளி

31.5.2019

சுபதினம், அதிகாைல

தல் நாள்

வ ம் அைனத்

(கரிநாள் ேதாஷம் சுபதினத்திற்கு இல்ைல)
20 திங்கள்

03.6.2019

ேசாமவார அமாவாைச, குழந்ைத ேப
ன்ேனார்க

ேவண்டி அரசமர வழிபா

ெசய்ய ம்.

க்கு னிதஸ்தலங்களில் திதி தர ம் உகந்த நாள்

23 வியாழன்

06.6.2019

விடியற்காைல

தல் நாள்

24 ெவள்ளி

07.6.2019

சுக்ல ச ர்த்தி, அதிகாைல

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

தல் காைல 7:30 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்

கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் உகந்த நாள்
26 ஞாயி

09.6.2019

மகா பா

சப்தமி(மகம்+ஞாயி +சுக்ல சப்தமி)

அதிகாைல கிரஹப்பிரேவஸம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்
29 தன்

12.6.2019

அதிகாைல கிரஹப்பிரேவஸம் நன்
பிற்பகல் 1:30 மணிக்கு ேமல் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

30 வியாழன்

13.6.2019

சுபதினம், அதிகாைல

31 ெவள்ளி

14.6.2019

அதிகாைல

தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்ய நன்

தல் பகல் 10:15 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்

கிரஹப்பிரேவசம் & கணபதி ேஹாம நாட்கள்

மாைல ேநர சுப நாட்கள்

15.5.2019 தன்

31.5.2019 ெவள்ளி(கரிநாள்)

16.5.2019 வியாழன்

16.5.2019 வியாழன்

6.6.2019 வியாழன்

17.5.2019 ெவள்ளி

17.5.2019 ெவள்ளி

7.6.2019 ெவள்ளி (சுக்ல ச ர்த்தி)

23.5.2019 வியாழன்

22.5.2019 தன் (சங்கடஹர ச ர்த்தி)

9.6.2019 ஞாயி

29.5.2019 தன்

23.5.2019 வியாழன்

12.6.2019 தன்

30.5.2019 வியாழன்(கரிநாள்)

24.5.2019 ெவள்ளி

13.6.2019 வியாழன்

31.5.2019 ெவள்ளி(கரிநாள்)

26.5.2019 ஞாயி

14.6.2019 ெவள்ளி

6.6.2019 வியாழன்

29.5.2019 தன்

12.6.2019 தன்

30.5.2019 வியாழன்(கரிநாள்)

13.6.2019 வியாழன்

