
பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ேனிதன் பயிர்களை மேைாண்ளே செய்து தனக்கு மதளேயான உணவுகளை உற்பத்தி 
செய்து ேருகிறான். கடந்த நூற்றாண்டுக்கு முன்பு ேளர, மின்ொரமோ நகர விைக்குகமைா இல்லாததால் ோனம் சதளிோக 
சதரிந்தது. ேக்களும் திறந்த சேளியில் அதிக மநரங்களை செலேழித்து ேந்தனர். நவீன ேனிதர்கைான நம்ளே காட்டிலும், 
நேது முன்மனார்கள் ோனத்தில் உள்ை நட்ெத்திரங்களுடனும், கிரகங்களின் இயக்கத்துடன் மிகவும் பரிச்ெயோக இருந்தார்கள். 
இதன் சதாடர்ச்சியாக ோன்சேளியில் உள்ை விண்மீன் கூட்டங்களையும், மகாள்களின் அளேப்புகளையும் சகாண்டு பூமியின் 
நிகழ்வுகளை அேர்கள் அேதானித்து ேந்தார்கள். பிறகு அந்த விண்ணியல் அறிளே தாேரங்களை பயிரிடுேதற்கும் , ேனித 
ோழ்வின் நிகழ்வுகளை கணிப்பதற்கும் மேம்படுத்தினார்கள். நாைளடவில் உலகின் சபரும்பாலான நாடுகளில் விேொய 
பஞ்ொங்கங்கள் உருோகியது. ேக்கள் தங்கள் விேொய பணிகளை திட்டமிட இந்த ோனியல் தகேல்களை 
பயன்படுத்தினார்கள்.

காலப்மபாக்கில் இந்த அறிவின் சபரும்பகுதிளய இழந்து விட்மடாம் அல்லது அந்த அறிவு சிளதந்து மபாய்விட்டது. நவீன 
காலத்தில் விஞ்ஞான ேைர்ச்சி என்ற சபயரில் ேக்கள் இத்தளகய பண்ளடய அறிவிலிருந்து விலகி விட்டனர். விேொய 
பஞ்ொங்கங்கள் பழளேோதோகவும்,  மூடநம்பிக்ளகயாகவும் கருதப்படும் நிளல ஏற்பட்டுவிட்டது. இருப்பினும் ஐமராப்பாவில் 
நடந்த ஆராய்ச்சியின் நீட்சியாக, இழந்த அறிளே மீண்டும் பயன்படுத்துேதில் விேொயிகளிளடமய ஒரு புதிய ஆர்ேம் 
பிறந்திருக்கிறது.

கடந்த நூற்றாண்டில் ஆஸ்திரியாளேச் மெர்ந்த டாக்டர். ருடால்ப் ஸ்ளடனர் உயிராற்றல் மேைாண்ளேளய 
அறிமுகப்படுத்தினார். தளரக்கு கீமழ பூமியின் ேயிற்றில் நங்கூரமிட்டிருக்கும் தாேரத்தின் மேர் எப்படி பூமியின் ஆற்றலால் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ைமதா, அமத மபான்று தளரக்கு மேமல வீற்றிருக்கும்  தாேரத்தின் பாகங்களும் பிரபஞ்ெ ெக்தியால் 
நாள்மதாறும் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது என்ற தனது நம்பிக்ளகளய சேளிப்படுத்தினார். ஸ்ளடனர் உயிராற்றல் மேைாண்ளே 
குறித்து எட்டு விரிவுளரகளை ேழங்கினார்.  தாேரம் பூமியிடனும், பிரபஞ்ெத்துடனும் எப்படி இளணந்துள்ைது என்பளதயும், 
நேது  உடல் நலத்ளதயும், ேனநலளனயும்  மேம்படுத்த உயிராற்றளலக் சகாண்டு நாம் எவ்ோறு உணளே உற்பத்தி 
செய்யமேண்டும் என்பளதயும் விைக்கினார்.

சேளிநாட்டில் சதாழில்நுட்ப ேல்லுநரான பணியாற்றும் திரு. தனமேல், ோனியளல அறிந்துசகாள்ேதற்கு கணிெோன 
மநரத்ளத செலேழித்து அளத உயிராற்றல் மேைாண்ளே நாட்காட்டியில் சேளிக்சகாணர்ந்துள்ைார். உலகைவில் தற்மபாது 
நளடமுளறயிலுள்ை உயிராற்றல் மேைாண்ளே நாட்காட்டிகளின் நன்ளே தீளேகளை ஆராய்ந்து, நேது விேொயிகளுக்கு 
ஏற்ப ஒரு  சதளிோன, எளிதான நாட்காட்டிளய அேர் மிகவும் ஆர்ேோக உருோக்கியுள்ைார். தமிழ், ஆங்கிலம் என்று இரு 
சோழிகளிலும் இளத ேடிேளேத்திருப்பது இன்னும் சிறப்பு. மேலும் இந்த நாட்காட்டிளய எவ்ோறு பயன்படுத்துேது என்பது 
குறித்தான அேரது விைக்கங்கள் விேொயிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ைதாகவும், உதவியாகவும் இருக்கும்.
திரு. தனமேல் அேர்களுக்கு எனது ோழ்த்துக்களையும், நன்றிளயயும் சதரிவித்துக்சகாள்கிமறன்.

திரு.ஜேக்ஸ் ஜேயக்கரன்  
ெர்மேமதெ பயிற்றுநர் ேற்றும் ஆமலாெகர் 
நிறுேனர் & மேனாள் தளலேர் - இந்திய உயிராற்றல் மேைாண்ளே இயக்கம் 
குறிஞ்சி பார்ம்ஸ், தமிழ்நாடு 
டிெம்பர் 2022

குரு வணக்கம் 

உயிராற்றல் வேளாண்மை நாட்காட்டி 2023

முன்னுமர

உயிராற்றல் வேளாண்மையின் தத்துேத்மத உருோக்கியேர் 

திரு. ருடால்ப் ஸ்டடனர் 

(1861 - 1925)

உயிராற்றல் வேளாண் நாட்காட்டிமய ேடிேமைத்தேர் 

திருைதி. மரியா துன் 

(1912 - 2012)

உயிராற்றல் வேளாண்மைமய இந்தியாவின் குறுக்கிலும் நநடுகிலும் விமதத்தேர் 

திரு. பீட்டர் ப்ர ாக்டர் 

(1928 - 2018)



ராசிக்குரிய பயிர் உதாரணங்கள்

மேல்மநாக்கு நாள் நிறைவுற்று கீழ்மநாக்கு நாள் துவங்குகிைது.

 மேஷே்  சிே்ேே் தனுசு பழம்/விறத

 ரிஷபே் கன்னி ேகரே் மவர்
கீழ்மநாக்கு நாள் நிறைவுற்று மேல்மநாக்கு நாள் (அ) மேல்மநாக்கு நாள் 

நிறைவுற்று கீழ்மநாக்கு நாள் துவங்குகிைது

கீழ்மநாக்கு நாள் நிறைவுற்று மேல்மநாக்கு நாள் துவங்குகிைது.

மிதுனே் துலாே் குே்பே் பூ

 கடகே் விருசச்ிகே் மீனே் இறை/தண்டு 

சூரியன் ராசியில் நுறழயும் மநரம், சாய்வுநிறை, கதிர் திருப்பநாட்கள், பகலிரவு 

சேநாட்கள் ககாடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு முன்பாக உள்ள 6 ேணி மநரத்திலும், பின்பாக உள்ள 

6 ேணி மநரத்திலும் விவசாய மவறைகறளயும் தவிர்த்து விடவும். ம ொத்தம் 

12  ணி நேரம் .

குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு முன்பாக உள்ள 12 ேணி மநரத்திலும், பின்பாக உள்ள 

12 ேணி மநரத்திலும் விவசாய மவறைகறளயும் தவிர்த்து விடவும். ம ொத்தம் 

24   ணி நேரம் . உருறளக்கிழங்கு ேட்டும் நடவு கசய்யைாம்.

குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு முன்பாக உள்ள 12 ேணி மநரத்திலும், பின்பாக உள்ள 

12 ேணி மநரத்திலும் விவசாய மவறைகறளயும் தவிர்த்து விடவும். ம ொத்தம் 

24   ணி நேரம் .

உயிராற்றல் வேளாண்மை நாட்காட்டி 2023 பயன்படுத்தும் ேழிமுமறகள்

நாட்காட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மநரம் மகாறவறய (11.01° N, 76.96° E) றேயோக ககாண்டு கணிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்த உயிராற்ைல் மவளாண்றே நாட்காட்டிறய பயன்படுத்தும் முறை குறித்தான காகணாளிறய காண இந்த QR codeறய ஸ்மகன் கசய்யவும்

ராசிகள்

கநல், எள்ளு, ககாய்யா, வாறழ, நிைக்கடறை, தானியங்கள் 

மபான்ைறவ

உயிராற்ைல் மவளாண்றே நாட்காட்டிறய மதாற்றுவித்த கெர்ேறன மசர்ந்த திருேதி. ேரியா துன் அம்றேயார் நிறுவிய கருத்தியறை அடிப்பறடயாக ககாண்டு இந்த நாட்காட்டி கணித்து வடிவறேக்கப்பட்டது 

Ir. தனவேல் வகாகுல்ராஜன் MS. (சுவிற்சர்லாந்து)

கபௌர்ணமி

குறியீடுகளும், அதற்கான விளக்கங்களும்

கபரும்பாலும் ேண்ணுக்கு மேமை கசய்யக்கூடிய மவறைகள். 

நாற்றுகளுக்கு  விறத விடுதல், மநரடி விறத விறதத்தல், இறை வழி உரம் 

கதளித்தல், பழங்கறள அறுவறட கசய்தல், பஞ்சகாவ்யம் கதளித்தல், 

BD501 (ககாம்பு சிலிக்கா) கதளித்தல்.

கபரும்பாலும் ேண்ணுக்கு கீமழ கசய்யக்கூடிய மவறைகள். பதியம் மபாடுதல், 

நாற்று நடுதல், கறள கவட்டுதல், நிைத்தில் உரம் இடுதல், உழவு கசய்தல், 

கிழங்குகறள அறுவறட கசய்தல், BD500 (ககாம்பு சாணம்) கதளித்தல்.

உச்சநிைவு  

ேரவள்ளி, மசறனக் கிழங்கு, கருறணக் கிழங்கு, மகரட், 

பீட்ரூட், ேஞ்சள், இஞ்சி மபான்று ேண்ணுக்கு கீமழ 

விறளபறவ

மராொ, ேல்லி, சம்பங்கி, காளி பிளவர் மபான்ைறவ

கீறர, கரும்பு, நிழல் தரும் ேரங்கள் மபான்ைறவ

நாட்கள் ோறுகிைது 

தாழ்நிைவு  

↘

↗

கீழ்மநாக்கு நாள்

மேல்மநாக்கு நாள்

எனது தந்ததயின் நிதனவாக இந்த நாடக்ாடட்ிதை (4-வது ஆண்டு வவளியீடு) இலவசப் பிரதிைாக வவளியிடுகிறேன் .  

இந்த நாட்காட்டிமய கணித்து, ேடிேமைத்தேர்   

சேர்ப்பணம்  

திரு. வகாகுல்ராஜன் (1958-2020)

உயிரக்காடுதத்ு, அறிவு ககாடுதத்வர ்

குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு முன்பாக உள்ள 48இல் இருந்து 24 ேணி மநரம் வறர 

அறனத்து விவசாய மவறைகறளயும் கசய்யைாம். அதிகாறையில்  BD501 

(ககாம்பு சிலிக்கா) கதளிக்கைாம்.

சூரியன் 

ஏறு மநாடு/ 

இைங்கு மநாடு

அமபாஜி

கபரிஜி

குறிப்பிடக்கூடிய தினங்கள் தவிர்க்கமவண்டிய நாட்கள்

விறத மசகரிப்பு, ேரம் கவட்டுதல், நிைம் வழி உரம் ககாடுப்பது ேட்டும் கசய்யைாம்.

திரவ உரம், பஞ்சகாவ்யம் கதளித்தல், BD501 (ககாம்பு சிலிக்கா), CPP (சாண 

மூலிறக உரம்) கதளிக்கைாம்

சந்திரன் எதிர் சனி

அோவாறச

ராசியில் சந்திரன் நுழையுே் மநரே். அந்த ராசிக்குரிய

பயிருக்கான மநரே் துவக்கே். (ராசிக்கானகுறியயீடு, 

வபைர் & றநரம்ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது)

முந்ழதய (ராசிக்கான) பயிருக்குரிய

மநரே் நிழைவுறுகிைது.

அடுத்த (ராசிக்கான) பயிருக்குரிய

மநரே் துவங்குகிைது.

மேல்மநாக்கு நாள் (றமல்அம்புகுறியயீடு)

மேல்மநாக்கு நாள் நிழைவுை்றுகீை்மநாக்கு நாள்

துவங்குகிைது.  (இரண்டுபக்கஅம்பு & பிதே

நிலாவின்மீதுகீழ் றநாக்கிபாயும்அம்பு குறியயீடு)

கருப்புவவள்தளயில் படம். சிவப்பு வட்டத்தின் மீதுகுறுக்கு றகாடு.

தவிரக்்க மவண்டிய ஏறு & இைங்கு மநாடு, அமபாஜி, கபரிஜி நாட்கள்

கீை்மநாக்கு நாள் (கீழ்அம்புகுறியயீடு)

நாளுக்குரிய பயிருக்கான படே்.

படம் சிறியதாக இருந்தால்இரவு 8

ேணியில் இருந்துகாழல 5 ேணிக்குள்

அந்த பயிருக்குரிய மநரே் துவங்குகிைது

என்றுகபாருள்.

சூரியன் ராசியில் நுழையுே் மநரே்.

தமிை் ோதப் பிைப்பு

- சந்திரன் தனதுசுை்றுப்பாழதயில் எத்ததனடிகிரி ஏறியஇேங்குகிேது என்பழதவிளக்குே் படே். 

- சந்திரனின் உசச்நிழலக்கு பிைகுகீை் மநாக்கு நாட்கள் துவங்குே். தாை்நிழலக்கு பிைகு மேல் மநாக்கு நாட்கள் துவங்குே்.

-அமபாஜி, கபரிஜி, ஏறு & இைங்கு மநாடு, சந்திரன் எதிர் சனி, அோவாழச, கபௌரண்மி நாட்களில் சந்திரன் எந்த பிதேயில்இருக்கிேது என்பழதசுட்டுே் நிலவின் படே்.

சந்திரன் எதிர் சனி துவங்குே் மநரே்

கீை்மநாக்கு நாள் நிழைவுை்று மேல்மநாக்கு நாள்

துவங்குகிைது.  (இரண்டுபக்கஅம்பு & பிதே

நிலாவின் கீழ் றமல்றநாக்கி பாயும்அம்பு

குறியயீடு)

ராசிக்கானஅறிவியல் குறியீடு (Scientific symbol) 

பூமி

நிலா

ஏறு

றநாடு

இேங்கு

றநாடு

பூமி
அமபாஜி

நிலா
கபரிஜி

நிலா

சுோர் 4 லட்சே்கி.மீ.

சுோர் 3.6 லட்சே்கி.மீ.
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  கணித்து, தயோரித்தவர்: Ir. தனமவல் மகோகுல்ரோஜன்
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கணித்து, வடிவசேத்தவர்: Ir.தனமவல் மகாகுல்ராஜன்

சனி

3

ஞாயிறு திங்கள் சசவ்வாய் புதன் வியாழன் சவள்ளி
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கணித்து, வடிவமைத்தவர்: Ir. தனவவல் வகோகுல்ரோஜன்

சனிஞாயிறு திங்கள் சசவ்வாய் புதன் வியாழன் சவள்ளி
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கணித்து, வடிவமைத்தவர்: Ir. தனவவல் வகோகுல்ரோஜன்

உயிராற்றல் வேளாண்மை நாட்காட்டி 

 மார்ச் 2023
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நிமனவு தினம் 
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ஏப்ரல் 2023
கணித்து, வடிவசமத்தவர்: Ir. தனபவல் பகாகுல்ராஜன்
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மே 2023
கணித்து, வடிவழமத்தவர்: Ir. தனநவல் நகாகுல்ராஜன்
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நமல்நநாக்கு நாள் துவக்கம் 

09:12

நநாடு

13:14

07:09

நநாடு

00:48

த ரிஜி 06:35 

3,59,911 கி.மீ

15:27

தேதி 

0°

நநாடு

22:19

தென்தெலவு
ெமநாள் 12:18

சூரியன் கன்னியில்      
நுழைகிறது 13:42
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a a b 05:44 b c 18:16 c c

Katagam Katagam Simmam Ø Simmam Kanni Kanni Kanni

#
05:43 வரை 05:44 முதல் 18:15 வரை 18:16 முதல்
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d 05:21 d e 14:19 e f 21:03 f f

Thulam Ø Thulam Vrishchikam Vrishchikam Dhanush Dhanush Dhanush

05:20 வரை 05:21 முதல் 14:18 வரை 14:19 முதல் 21:02 வரை 21:03 முதல்
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g 01:38 g h 04:22 h i 05:57 i ^ 07:30

Makaram Makaram Kumbam Kumbam Meenam Ø Meenam Mesham Ø

01:37 வரை 01:38 முதல் 04:21 வரை 04:22 முதல் 05:56 வரை 05:57 முதல் 07:29 வரை 07:30 முதல்

↗ ↗ ↗

^ _ 10:28 _

Mesham Rishabam Rishabam

10:27 வரை 10:28 முதல்

ரிஷபம் 

24

30

தாழ்நிலவு 

(மேல்ம ாக்கு 

 ாள் துவக்கம்)

கும்பம் 

வேளாண் குறிப்புகள் 

26

சூரியன் (தத.9.38°) 

துலாமில் 

நுழைகிறது

மீனம் 

ரிஷபம் 

29

தபௌர்ணமி

தபரிஜி 

(தவிர்க்கவும்)

மேஷம் 

01:53

08:23

ேகரம் கும்பம் 

20
சந்திரன் எதிர் சனி 19:36

25

விருச்சிகம் விருச்சிகம் தனுசு 

06:41

2322

1917

மேஷம் 

31

ஏறு ம ாடு 

(தவிர்க்கவும்)
08:44

28

தனுசு 

2118

ேகரம் 

தனுசு 

அமபாஜி 

(தவிர்க்கவும்)

மீனம் 

16

இறங்கு ம ாடு 

(தவிர்க்கவும்)
14:49

27

01:42

1411 12
கன்னி 

23:24

13

அோவாழச

கன்னி 

துலாம் 

கடகம் கடகம் 

09:11

15
துலாம் 

சிம்ேம் சிம்ேம் கன்னி 

10

02:01

8 9

சூரிய கிரகணம் 23:30

உச்சநிலவு 

(கீழ்ம ாக்கு  ாள் 

துவக்கம்)

ரிஷபம் மிதுனம் மிதுனம் கடகம் 

4 5 6 7

சந்திர கிரகணம் 01:44

கணித்து, வடிவழேத்தவர்: Ir. தனமவல் மகாகுல்ராஜன்

மேஷம் ரிஷபம் 

உயிராற்றல் வேளாண்மை நாட்காட்டி 

அக்ட ோபர் 2023

சனி

3
ஞோயிறு திங்கள் சசவ்வோய் புதன் வியோழன் சவள்ளி

1 2
மேஷம் 

மேஷே் மேஷே் ரிஷபே் ரிஷபே் மிதுனே் மிதுனே் கடகே் 

கடகே் கடகே் சிே்ேே் கன்னி கன்னி கன்னி 

துலாே் விருசச்ிகே் விருசச்ிகே் தனுசு தனுசு தனுசு 

ேகரே் ேகரே் குே்பே் குே்பே் மீனே் 

மேஷே் ரிஷபே் 

09:42

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

சந்திரனின் சுற்றுவட்ட பாதை உசச் நிலவு (வ.28.29°)

கீழ்மநாக்கு நாள் துவக்கே் 

02:01

அமபாஜி 09:11 

4,05,426 கி.மீ

சந்திரன் எதிர ்சனி 

19:36

தாழ் நிலவு (தத.28.30°)

மேல்மநாக்கு நாள் துவக்கே் 

14:49

மநாடு

06:41

23:24

தபரிஜி 08:23 

3,64,873 கி.மீ

01:53

தேதி 

0°

மநாடு

08:44

ஐப்பசி 1
சூரியன் துலாமில்       
நுழைகிறது 01:42
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மிதுனம் 

ப ௌர்ணமி

ரிஷ ம் ரிஷ ம் ரிஷ ம் 

ப ரிஜி 

(தவிர்க்கவும்)

உச்சநிலவு 

(கீழ்நநோக்கு நோள் 

துவக்கம்)

16:32

26 27 28

24

02:33

நேஷம் 

14:46

ஏறு நநோடு 

(தவிர்க்கவும்)

மிதுனம் 

19:38

நேஷம் 

30

01:30

சூரியன் (பத.18.82°) 

விருச்சிகத்தில் 

நுழைகிறது

29

ேகரம் 

19

17

20
மீனம் கும் ம் கும் ம் 

அேோவோழச

13

மீனம் 

25

விருச்சிகம் விருச்சிகம் 

20:15

2321 22

1812

14:57

தனுசு ேகரம் 

இறங்கு நநோடு 

(தவிர்க்கவும்)
14:19

14

11
சிம்ேம் கன்னி 

03:19
சந்திரன் எதிர் சனி 02:12

15
தனுசு 

9

தோழ்நிலவு 

(நேல்நநோக்கு 

நோள் துவக்கம்)

துலோம் 

10
கடகம் 

விருச்சிகம் 

அந ோஜி 

(தவிர்க்கவும்)

10:42

உச்சநிலவு 

(கீழ்நநோக்கு நோள் 

துவக்கம்)

87

16

சிம்ேம் சிம்ேம் கன்னி துலோம் 

வேளாண் குறிப்புகள் 

கணித்து, வடிவழேத்தவர்: Ir. தனநவல் நகோகுல்ரோஜன்

மிதுனம் மிதுனம் மிதுனம் கடகம் 

4

5 6

உயிராற்றல் வேளாண்மை நாட்காட்டி 

நவம்பர் 2023

சனி

3
ஞாயிறு திங்கள் சசவ்வாய் புதன் வியாழன் சவள்ளி

1 2 மிதுனம் மிதுனம் மிதுனம் கடகம் 

கடகம் சிம்மம் சிம்மம் கன்னி கன்னி 

துலாம் விருசச்ிகம் விருசச்ிகம் விருசச்ிகம் தனுசு தனுசு மகரம் 

மகரம் கும்பம் கும்பம் மீனம் மமஷம் 

ரிஷபம் ரிஷபம் ரிஷபம் மிதுனம் மிதுனம் 

09:42
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சந்திரனின் சுற்றுவட்ட பாதை
உசச் நிலவு (வ. 28.28°)

கீழ்மநாக்கு நாள் துவக்கம் 

10:42

அமபாஜி 03:19 

4,04,569 கி.மீ

சந்திரன் எதிர ்சனி

02:12

தாழ் நிலவு (தத. 28.24°)

மமல்மநாக்கு நாள் துவக்கம் 

20:15

மநாடு

14:19 14:57

தபரிஜி 02:33 

3,69,824 கி.மீ

14:46

தேதி 

0°

மநாடு

16:32

கார்த்திதக 1
சூரியன் விருச்சிகத்தில்        
நுழைகிறது 01:30

உசச் நிலவு (வ. 28.19°)

கீழ்மநாக்கு நாள் துவக்கம் 

19:38

94891 61339
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வேளாண் குறிப்புகள் 31
சிம்மம் 

சந்திரன் எதிர் சனி

23:53

19:24

பெரிஜி 

(தவிர்க்கவும்)

அபெோஜி 

(தவிர்க்கவும்)

கன்னி கன்னி 

4 5 6

கும்ெம் 

கணித்து, வடிவமமத்தவர்: Ir. தனபவல் பகோகுல்ரோஜன்

கடகம் 

சிம்மம் 

உயிராற்றல் வேளாண்மை நாட்காட்டி 

டிசம்பர் 2023

சனி

3

ஞாயிறு திங்கள் சசவ்வாய் புதன் வியாழன் சவள்ளி

1 2
கடகம் 

சிம்மம் சிம்மம் 

விருச்சிகம் விருச்சிகம் 

10
மகரம் 

11:56 00:13

இறங்கு ப ோடு 

(தவிர்க்கவும்)

தனுசு 

87

1612

சந்திரன் எதிர் சனி

13 15
மகரம் 

9

1411

துலோம் துலோம் 

20:54

தனுசு துலோம் 

16:09

2321 2218

05:01

19

அமோவோமச

17 20
பமஷம் மீனம் பமஷம் 

ஏறு ப ோடு 

(தவிர்க்கவும்)

கும்ெம் மீனம் 

00:23

26 27

08:56

சங்கரோந்தி 

(வடபசலவு/ 

உத்தரோயனம் 

ஆரம்ெம்)

24 25

03:20

உச்சநிலவு 

(கீழ்ப ோக்கு  ோள் 

துவக்கம்)

மிதுனம் மிதுனம் ரிஷெம் ரிஷெம் 

பெௌர்ணமி 06:02

கடகம் 

29

சூரியன் (பத.23.31°) 

தனுசில் நுமைகிறது

28
கடகம் 

பமஷம் 

தோழ்நிலவு 

(பமல்ப ோக்கு 

 ோள் துவக்கம்) 03:21

30
கடகம் 

கடகம் கடகம் 

சிம்மம் சிம்மம் கன்னி கன்னி துலாம் 

துலாம் விருசச்ிகம் விருசச்ிகம் தனுசு தனுசு மகரம் மகரம் 

கும்பம் மீனம் மீனம் மமஷம் மமஷம் 

ரிஷபம் ரிஷபம் மிதுனம் மிதுனம் கடகம் கடகம் 

09:42
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சந்திரனின் சுற்றுவட்ட பாதை

அமபாஜி 00:13 

4,04,348 கி.மீ

சந்திரன் எதிர ்சனி 

11:56

தாழ் நிலவு (தத.28.15°)

மமல்மநாக்கு நாள் துவக்கம் 

03:21

மநாடு

20:54

05:01

தபரிஜி 00:23 

3,67,900 கி.மீ

06:02

தேதி 

0°

மநாடு

19:24

ம
ா
ர்க

ழி
  

1

உசச் நிலவு (வ.28.13°)

கீழ்மநாக்கு நாள் துவக்கம் 

03:20

சூரியன் தனுஷில்         
நுழைகிறது 16:09

சந்திரன் எதிர ்சனி 

23:53

கதிர் திருப்ப நாள்/சங்கராந்தி 
(வடசெலவு/உத்தராயணம்   
துவக்கம்) 08:56

94891 61339
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