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ஐப்பசி மாதம் (2009) நல்ல நாட்கள் Iyappaci Month Auspicious dates
மாதபிறப் (வர சி வாக்யப்படி)
ஐப்பசி மாத பிறப் :17.10.2009 இர 8:39
கார்திைக மாத பிறப் : 16.11.2009 மாைல 6:25
ஐப்பசி மாத நல்ல நாட்கள்
21.10.2009 தன் நாள்
வ ம் (Full day)
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், கிரஹப்பிரேவசம், மஞ்சள் நீராட்
22.10.2009 வியாழன் அதிகாைல மட் ம் (Early morning only)
ச ர்த்தி கணபதி ேஹாமம் 4:30 – 6:00
23.10.2009 ெவள்ளி அதிகாைல மட் ம் (Early morning only)
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் 4:30 – 6:00
25.10.2009 ஞாயி மாைல வைர மட் ம்
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம்
28.10.2009 தன் வாஸ் நாள் (Early morning and Evening)
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம்,
மாைல நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
29.10.2009 வியாழன் (Early morning only)
அதிகாைல சுதர்ஸன, தன்வந்தரி, கணபதி ேஹாமம் நன்
30.10.2009 ெவள்ளி மாைல மட் ம் நன்
மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சியம்

(Evening only)

31.10.2009 சனிக்கிழைம Sani Pradosham சனிப்பிரேதாஷம்
(சனீஸ்வர ேதாஷ பரிகாரம் ெசய்ய நல்ல நாள்)
காைல த்திர ேஹாமம், நவக்கிரக ேஹாமம் நன்
1.11.2009 ஞாயி
வ ம் நன் (மாத ந க்குத் ) Full day
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் ெசய்யலாம்.
2.11.2009 திங்கள் மாைல 7 மணி வைர நன்
சுப நிகழ்ச்சிக க்கு ெபா த்தமான நாள்

(Up to 7pm)

4.11.2009 தன் மாைல மட் ம் (Evening only)
நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா

விழா, நிச்சியம், கா

குத்தல்

5.11.2009 வியாழன் சங்கடஹர ச ர்த்தி Early morning and Evening only
அதிகாைல மற் ம் மாைலயில் கணபதி ேஹாமம் நன்
6.11.2009 ெவள்ளி அதிகாைல மட் ம் (Early morning only)
அதிகாைல ச ர்த்தி கணபதி ேஹாமம் நன்
8.11.2009 ஞாயி
வ ம் நன்
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம்

(Full day)

9.11.2009 திங்கள் காைல 10:30 மணி வைர மட் ம் நன்
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் ெசய்யலாம்

(Up to 10:30 am only)

13.11.2009 ெவள்ளி
நா ம் நன் (Full day)
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் ெசய்யலாம்
14.11.2009 சனிக்கிழைம சனிப்பிரேதாஷம் Sani Pradosham
(சனீஸ்வர ேதாஷ பரிகாரம் ெசய்ய நல்ல நாள்)
காைல த்திர ேஹாமம், நவக்கிரக ேஹாமம் நன்
15.11.2009
நா ம் நன் Full day
தி மணம், கிரஹப்பிரேவசம் தவிர அைனத்
வாஸ்

சுப நிகழ்ச்சிக

ம் ெசய்யலாம்

நாள்
ஐப்பசி மாதம் 11ஆம் ேததி (2009)
Date, Day
ேததி, கிழைம

28 Oct 2009, Wednesday
28 அக்ேடாபர் 2009, தன் கிழைம

Starting time
ஆரம்ப ேநரம்

am 6:50
காைல 6: 50

End Time
டி ேநரம்

காைல 8:20
am 8:20

Pooja Time
ைஜ ேநரம்

am 7:44 to am 8:20
காைல 7:44 தல் காைல 8:20 வைர

Star
நட்சத்திரம்

Danishta
அவிட்டம்

Ragu Kalam
ராகு காலம்,

7:30am to 9:00am
காைல 7:30 மணி
தல்9:00மணி வைர

Emakandam
எமகண்டம்

12:00 noon to 1:30 pm
நன்பகல் 12 மணி தல் மதியம் 1:30 வைர

Inauspicious Star Ponurvasau
ஆகாத நட்சத்திரம் னர் சம்

ஐப்பசி (விேராதி வ டம்) சுப

Á

04
08
15
22
23
27
29

21.10.2009
25.10.2009
01.11.2009
08.11.2009
09.11.2009
13.11.2009
15.11.2009

கூரத்த நாட்கள்
தன்
ஞாயி
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
ெவள்
ஞாயி

சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண

த் தீ
ஸப்தமி
ச ர்தசி
ஷஷ்டி
சப்தமி
த்வா
சசி

அ ஷம்
உத்திரா
ேரவதி
னர் சம்
சம்
உத்திரம்
ஸ்வாதி

சி
அ
அ
சி
சி
சி
சி

வ் ச்சி
வ் ச்சி
வ் ச்சி
த ஸ்
வி ்ச்சி
லாம்
த ஸ்

09.00-10.00
08.00-09.30
07.30-09.00
09.00-10.30
06.00-07.30
05.00-06.00
09.00-10.30

Kari Naal
Ekadasi
Chathurthi
Pradosham

கரிநாள்: 23.10.2009, 6.11.2009
New moon
ஏகாதசி: 29.10.2009, 12.11.2009
Krithigai
ச ர்த்தி: 21.10.2009, 5.11.2009, 6.11.2009
சனிப்பிரேதாஷம்: 31.10.2009, 14.11.2009

அமாவாைச: 16.11.2009
கி த்திைக: 3 , 4 நவம்பர் 2009
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