ைத மாத சுபநாட்கள் (விளம்பி வ ஷம்)
ைத 1 ெசவ்வாய் 15.01.2019 ைதப்ெபாங்கல் மகர சங்கராந்தி
ெசவ்வாய் + அஸ்வினி ேசர்ைக: ைமத்ரய கூர்த்தம் - கடன் தீர்க்க மிக ம் உகந்த நாள்
ைதப்ெபாங்கல் வழிபா

ேநரம்: நல்ல ேநரம்:
காைல 7 மணிக்கு ேமல் பகல் 11:50 மணி நன்
மிகநல்ல ேநரம்: காைல 7:38 மணி தல் 8:38 மணி வைர
சூரியன் உச்சம் ெபற்ற நண்பகல் 12:15 மணி தல் பிற்பகல் 1:15 மணி வைர

ைத 2 தன் 16.01.2019
ைத கி த்திைக
மாட் ப்ெபாங்கல் வழிபா

ேநரம் காைல 9:30 மணிக்கு ேமல் பகல் 11:30 மணிக்கு

ைத 4 ெவள்ளி 18.01.2019
நண்பகல் 12:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்

ன்னர்

“வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி பிரேதாஷம்”

ைத 5 சனி 19.01.2019
தி க்கணித பஞ்சாங்கப்படி “சனி பிரேதாஷம்”
ைத 6 ஞாயி 20.01.2019
காைல 08:10 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்

(நல்ெலண்ைணய் தானம் ெசய்

பின்னர் சுபம் ெசய்ய ம்)

ைத 7 திங்கள் 21.01.2019
பகல் 10:30 மணி வைர சுபம் ெசய்திட நன்
ைத 9 தன் 23.01.2019
அதிகாைல தல் இர 08:45 வைர சுபம் ெசய்திட நன்
ைத 10 வியாழன் 24.01.2019 சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல ச ர்த்தியில் கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்
ைத 11 ெவள்ளி 25.01.2019 கரிநாள்
சூரிய உதயம் 6:40 மணிக்கு ேமல் கரிநாள் வங்கும் அதற்கு
ெத ங்கர்க க்கு நாள்
வ ம் சுபதினம்

ன் கிரஹப்பிரேவஸம் நன்

ைத 13 ஞாயி 27.11.2019 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பிற்பகல் 3 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்
ைத 15 ெசவ்வாய் 29.01.2019 ைமத்ரய கூர்த்தம்
மாைல 3:15 மணிக்கு ேமல் கடன் தி ப்பி தர உகந்த நாள்
மிக நல்ல ேநரம் : மாைல 3:15 தல் மாைல 3:30 வைர, இர

8 மணி

தல் 9 மணி வைர

ைத 16 தன் 30.1.2019 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 4:30 மணி வைர சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ைத 18 ெவள்ளி 1.2.2019 சுபதினம்
அதிகாைல தல் இர 9 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்
ைத 19 சனி 2.2.2019
சனி பிரேதாஷம்: காைலயில் மி த் ஞ்ச ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த நாள்
ைத 20 ஞாயி 3.2.2019
அதிகாைல தல் நண்பகல் 12 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்

( சுப நட்+ சுப ேயா+சுப கர)

ைத 21 திங்கள் 4.2.2019 ேசாமவார அமாவாைச
அரசன் மரத்ைத சுற்றி வந் வழிபட் , ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் பால் தானம் ெசய்

குழந்ைத ேப

ேவண்டி வழிப ம் நாள்

ைத 23 தன் 6.2.2019
அதிகாைல பிரம்ம கூர்த்த காலத்தில் கிரஹப்பிரேவஸம் நன்
காைல 9 மணி தல் நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்
ைத 24 விழான் 7.2.2019
அதிகாைலயில் கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய உகந்த நாள்
ைத 25 ெவள்ளி 8.2.2019
மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்
ைத 26 சனி 9.2.2019 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைலயில் கணபதி ேஹாமம் நன்
ச ராவதி தர்பணம் ெசய்ய உகந்த நாள்
ைத 27 ஞாயி 10.2.2019 சுபதினம் - வசந்த பஞ்சமி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்
ைத 28 திங்கள் 11.2.2019 ைத சஷ்டி
அதிகாைல தல் இர 9:10 வைர சுபம் ெசய்ய நன்
ைத கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாம தினங்கள்
20.1.2019 ஞாயி  (கணபதி ேஹாமம் மட் ம்)
21.1.2019 திங்கள்
23.1.2019 தன்
24.1.2019 வியாழன் (கணபதி ேஹாமம் மட் ம்)
25.1.2019 ெவள்ளி
27.1.2019 ஞாயி
30.1.2019 தன்

01.2.2019 ெவள்ளி
03.2.2019 ஞாயி  (கணபதி ேஹாமம் மட் ம்)
06.2.2019 தன்
07.2.2019 வியாழன்
09.2.2019 சனி  (சுக்ல ச ர்த்தி - கணபதி ேஹாமம்)
10.2.2019 ஞாயி
11.2.2019 திங்கள்

மாைல ேநர சுபதினங்கள்
18.1.2019 ெவள்ளி
20.1.2019 ஞாயி
23.1.2019 தன்
25.1.2019 ெவள்ளி (ெத ங்கர் மட் ம்)
27.1.2019 ஞாயி

ைத கி த்திைக 16.1.2019 தன்
ைத ப ர்ணமி 20.1.2019 ஞாயி

01.2.2019 ெவள்ளி
06.2.2019 தன்
08.2.2019 ெவள்ளி
10.2.2019 ஞாயி
11.2.2019 திங்கள்

ைத சம் 21.1.2019 திங்கள்
 ைத அமாவாைச 4.2.2019 திங்கள்
( கிரிவலம்)
தி க்கணித சனிப்பிரேதாஷம் 19.1.2019 சனி
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