சித்திைர மாத மடல் -

ன் கி வ டம்

சித்திைர வ ட பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 13.04.2016 தன் கிழைம (பங்குனி 31) இர 7:48 மணிக்கு ேமஷ ரவி பிரேவஸம்.
வாக்கியப்படி: 13.04.2016 தன் கிழைம (பங்குனி 31) 31:15 நாழிைகக்கு ேமஷ ரவி பிரேவஸம்.
சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின்னர் சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசிப்பதால் அ த்த நாள் வியாழன் கிழைம தமிழ் வ டப்பிறப் மற் ம்
சித்திைர தல் நாளாகும்
அக்னி நட்சத்திரம்
அக்னி நட்சத்திர வக்கம் : (பரணி 3ம் பாதம் ரவி பிரேவசம்) 4.5.2016 தன் கிழைம காைல 8:32
கத்திரி வக்கம் ( கார்திைக 1ம் பாதம் ரவி பிரேவசம்) 11.5.2016 தன் கிழைம அதிகாைல 5:50
தன் சூரிய விட்டம் கட :
9.5.2016 திங்கள் கிழைம இந்திய ேநரப்படி மாைல 4:44 மணி தல் சூரிய அஸ்தமனம் வைர தன் ேகாள் சூரிய விட்டம் கடப்ப
ெதரி ம். மியில் பகல் ெபா தாக உள்ள அைனத் பகுதியி ம் இ ெதரி ம். தகுந்த பா காப் கண்ணாடி ெகாண் இந்த
நிகழ்ைவ காணலாம்.

சித்திைர மாத சுபநாள் விளக்கம்
சித்திைர 4 ஞாயி 17.4.2016
அதிகாைல 4:30 - காைல 6 மணி வைர கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
காைல 6 மணிக்கு ேமல் மரண ேயாகம்.
சித்திைர 7 தன் 20.4.2016
அதிகாைல 4:30 - காைல 6 மணி வைர கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .
சித்திைர 8 வியாழன் 21.4.2016
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 8:30 மணி வைர.
சித்திைர 10 சனி 23.4.2016
வாஸ் நாள் : காைல 7:53 மணி தல் காைல 9:23 மணி வைர.
(மீன ராசியினர் மற் ம் தி வாதிைர நட்சத்திரத்தினர் அன் வாஸ்
சித்திைர 12 திங்கள் 25.4.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பிற்பகல் 3:30 மணி வைர அைனத்

ைஜ தவிர்க்க ம்)

சுபம் ெசய்ய நன் .

சித்திைர 14 தன் 27.4.2016
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .
காைல 6 மணிக்கு ேமல் மரண ேயாகம்.
சித்திைர 16 ெவள்ளி 29.4.2016
அதிகாைல தல் இர 9 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சித்திைர 19 திங்கள் 2.5.2016
அதிகாைல தல் இர 8 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சித்திைர 21 தன் 4.5.2016
அதிகாைல தல் மாைல 4 மணி வைர அைனத்
சித்திைர 25 ஞாயி 8.5.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
சித்திைர 25 ஞாயி

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

8.5.2016 சந்திர தரிசனம்

சித்திைர 26 திங்கள் 9.5.2016

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

அதிகாைல

தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சித்திைர 28 தன் 11.5.2016
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சித்திைர 29 வியாழன் 12.5.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸம் & கணபதி ேஹாம நாட்கள்
17.4.2016
20.4.2016
21.4.2016
25.4.2016
27.4.2016
29.4.2016
02.5.2016
04.5.2016
08.5.2016
09.5.2016
11.5.2016
12.5.2016

ஞாயி
தன்
வியாழன்
திங்கள்
தன்
ெவள்ளி
திங்கள்
தன்
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்

சீமந்தம், வைளகாப் , தி
டி இறக்கம், கிண எ த்தல், பத்திர பதி ெசய்ய உகந்த ேநரம்
21.4.2016 வியாழன்
அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 7:30 மணி தல் காைல 8:20 மணி வைர.
25.4.2016 திங்கள்
அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 5:15 மணி வைர, காைல 7 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
காைல 9 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30 மணி தல் மாைல 3:30 மணி வைர.
29.4.2016 ெவள்ளி
அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 5 மணி வைர, காைல 6:50 மணி தல் காைல 8:45 மணி வைர,
பிற்பகல் 1:10 மணி தல் மாைல 3 மணி வைர, மாைல 5:15 மணி தல் இர 9:30 மணி வைர.
02.5.2016 திங்கள்
அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 4:45 மணி வைர, காைல 6:35 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
காைல 9 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 1 மணி தல் மாைல 3 மணி வைர, மாைல 5:10 மணி
04.5.2016
தன்
அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 4:30 மணி வைர, காைல 6:30 மணி
காைல 9 மணி தல் பகல் 10:40 மணி வைர.

தல் 7:30 மணி வைர,

08.5.2016 ஞாயி
அதிகாைல 3 மணி தல் அதிகாைல 4:20 மணி வைர, காைல 6:15 மணி தல் 12 மணி வைர,
பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:30 மணி வைர, மாைல 6:50 மணி தல் இர 11:05 மணி வைர.
09.5.2016 திங்கள்
அதிகாைல 3 மணி தல் அதிகாைல 4:20 மணி வைர, காைல 6:10 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
காைல 9 மணி தல் பகல் 10:20 மணி வைர, பகல் 12:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:30 மணி வைர,
இர 8:55 மணி தல் இர 11 மணி வைர.
11.5.2016
தன்
அதிகாைல 3 மணி வைர அதிகாைல 4 மணி வைர, காைல 6 மணி தல் காைல 10:10 மணி வைர,
பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:20 மணி வைர, மாைல 4:30 மணி தல் மாைல 6:30 மணி வைர,
இர 8:50 மணி தல் இர 10:45 மணி வைர.
12.5.2016 வியாழன்
அதிகாைல 3 மணி தல் அதிகாைல 4 மணி வைர, காைல 7:30 மணி

தல் காைல 10 மணி வைர,

தல் இர

7 மணி வைர.

பகல் 12:20 மணி

தல் பிற்பகல் 2:20 மணி வைர, மாைல 4:30 மணி

தல் இர

8:40 மணி வைர.

மாைல ேநர சுபநாட்கள்:
29.4.2016
02.5.2016
08.5.2016
09.5.2016
11.5.2016
12.5.2016

ெவள்ளி
திங்கள்
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்

விரதாதி நாட்கள்
விரதாதி நாட்கள்
ஸ்ரீராம நவமி 15.4.2016 ெவள்ளி
ஏகாதசி
17.4.2016 ஞாயி
பிரேதாஷம்
19.4.2016 ெசவ்வாய்
சித்ரா ெபௗர்ணமி 21.4.2016 வியாழன்
சித்ரகுப்த ைஜ 21.4.2016 வியாழன்
அங்காரக ச ர்த்தி 26.4.2016 ெசவ்வாய்
சங்கடஹர ச ர்த்தி 25.4.2016 திங்கள்
நடராஜர் அபிேஷகம் 30.4.2016 சனி
ஏகாதசி
3.5.2016 ெசவ்வாய்
பிரேதாஷம்
4.5.2016 தன்
சிவராத்திரி
5.5.2016 வியாழன்
அமாவாைச
6.5.2016 ெவள்ளி
கி த்திைக
7.5.2016 சனி
அங்காரக ச ர்த்தி 10.5.2016 ெசவ்வாய்
சங்கர ஜயந்தி 11.5.2016
தன்
அக்ஷய தி திைய 9.5.2016 திங்கள்
தி ஓணம்
30.4.2016 சனி
சாந்தி

கூர்த்தம்

29.4.2016
08.5.2016
09.5.2016
11.5.2016
12.5.2016

ெவள்ளி இர 8 மணி தல் இர 9:30 மணி வைர.
ஞாயி
இர 8:30 மணி தல் இர 10 மணி வைர.
திங்கள் இர 9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
தன் இர 9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
வியாழன் இர 7:45 மணி தல் இர 8:30 மணி வைர.

தாைதயர் வழிபா

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

வழிபட உகந்த நாள்)

ைவதி தி சிரார்தம்: 3.5.2016 ெசவ்வாய்
வியதீபாத சிரார்தம்: 24.4.2016 ஞாயி
தாைதயர் வழிபா நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்
ஏப்ரல் : 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30 ேம : 03, 06, 07, 09, 13

வழிபட உகந்த நாள்)

மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
மா வாங்க 5, 12, 22, 25, 26, 28, 29
ஏர்உழ: 12, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 29
எ விட 12, 16, 21, 28, 29
விைதக்க 12, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 29
மாத சுப கூர்த்த நாட்கள்
சித்திைர (தி க்கணிதம்)
த.ேத
கிழைம
ஆ.ேத
12
திங்கள்
25.04.2016
16
ெவள்ளி
29.04.2016

திதி
ேத.தி திைய
ேத.சப்தமி

நட்
அ ஷம்
உத்திராடம்

ேயா
சி
சி

லக்னம்
மி னம்
ரிஷபம்

ேநரம்-காைல
09:00 - 10:30
07:00 - 08:30

19
21
25
25
26
28
28
29

திங்கள்
தன்
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
தன்
தன்
வியாழன்

02.05.2016
04.05.2016
08.05.2016
08.05.2016
09.05.2016
11.05.2016
11.05.2016
12.05.2016

ேத.தசமி
ேத. வாதசி
வ. விதிைய
வ. விதிைய
வ.தி திைய
வ.பஞ்சமி
வ.சஷ்டி
வ.சப்தமி

வாக்கிய பஞ்சாங்க
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில
தன் மீஉயர்நிைல
நில ெதாைல நிைல
ெசவ்வாய் அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
சனி அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
நில அண்ைமநிைல
தன் அ கில் நில
ேராகினி அ கில் நில
தன் சூரிய விட்டம் கட (உச்ச நிைல)

ைற

2016 Apr 17
2016 Apr 18
2016 Apr 18
2016 Apr 21
2016 Apr 25
2016 Apr 25
2016 Apr 26
2016 May 6
2016 May 6
2016 May 7
2016 May 8
2016 May 9

சதயம்
உத்திரட்டாதி
ேராகிணி
ேராகிணி
மி கசீ ஷம்
னர் சம்
னர் சம்
சம்

சி
சி
சி
சி
சி
சி
சி
சி

மி னம்
மி னம்
ரிஷபம்
கடகம்
ேமஷம்
ரிஷபம்
கடகம்
கடகம்

09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
06:00 - 07:30
10:00 - 11:30
05:00 - 06:00
06:00 - 07:30
10:30 - 11:30
10:00 - 11:30

கூர்த்த நாட்கள்: 8, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29
வானியல் தகவல்

07
10
19
22
10
11
01
09
10
06
14
21

2.45° North
2.20° North
19.9° East
406333.658 km
4.92° South
9.71° South
3.33° South
2.72° North
357877.246 km
5.23° North
0.46° South
0.09° South (மாைல 4:44

தல்

வங்கும்)

17.3.2016 வியாழன்

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

