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વક્રર્ુંિ મહતકતર્ય  ુર્યાકોટી  મપ્રભ લનલવાઘ્નમ કુરુમે દેવ  વા કતર્યે ષુ  વાદત 
લહન્દુ કૅિેન્િર મુજબ, મલહનતમતં ૩૦ લર્થી છે, જે શુક્િ અને કૃષ્ણ પક્ષ મતં વહેંચતર્યેિી છે. ૧૫ લર્થી શુક્િ પક્ષ મતં, ૧૫ 
લર્થી કૃષ્ણ પક્ષત મતં.  ૂર્યા અને ચંદ્ર નત ભૂકેલન્દ્રર્ય અંશતત્મક અંર્ર થી લર્લથ નું લનમતાણ થતર્ય છે.  ૂર્યા અને ચંદ્ર એક બીજાની 
 તમે એટિે કે ૧૮૦ ડિગ્રી હોર્ય ત્ર્યતરે પુલણામત છે અને  ંપૂણા ચંદ્ર  તથે એકદમ ચંદ્ર એટિે કે ૦ ડિગ્રી રહે ત્ર્યતરે અમતવસ્ર્યત 
 ૂર્યા અને ચંદ્ર નત અંશતત્મક અંર્ર મત વૃલિ હમેશત થર્ી હોર્ય છે એટિે લર્લથ નું લનમતાણ થર્યત કરે છે. રતલશચક્રમતં ૩૬૦ અંશ 
છે. શુક્િ પક્ષ ની ૧૫ લર્થી અને કૃષ્ણ પક્ષની ૧૫ લર્થી એમ એક મલહનતમતં ૩૦ લર્થીઓ છે. હવે આપણે ૩૬૦ અંશ ને 
૩૦ વિે ભતગતકતર કરીર્યે ર્ો ચંદ્રથી દર  ૂર્યાનો ર્ફતવર્ ૧૨ અંશ છે. મતટે દરેક લર્લથ ૧૨ અંશ ની હોર્ય છે.  ૂર્યા  અને ચંદ્ર 

આકતશ મત હમેશત ભ્રમણ કરર્તં હોર્ય છે મતટે લર્લથ દર  ેકંિે વૃલિ થર્ી 
હોર્ય છે. પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષત દીઘા વૃત્તતકતર છે, ર્ેથી, ૧૨ ડિગ્રીનત 

ર્ફતવર્ મતટે ૧૯ થી ૨૭ કિતકનો  મર્ય િતગે છે. એટિત મતટે 
આપણી લર્લથ ૨૪ કિતકની નથી પરંર્ ુઓછત મત ઓછું ૧૭ કિતક 
ર્થત વધુ મતં વધુ ૨૭ કિતક છે, મતટે ઘણી વખર્ આપણે જોઈએ 

છીએ કે કોઈ કોઈ વખર્ એક નવરતલિ નો ડદવ  વધુ કે ઓછો હોર્ય 
છે. તમતન્ર્ય રીર્ે,  ૂર્યોદર્ય  મર્ય ની લર્થી ને ર્ે ડદવ ની લર્થી કહેવતમતં 
આવે છે, પરંર્ુ દરેક ર્હેવતરનો લનર્યમ અિગ હોર્ય છે. જેમ કે  ંકષ્ટી ચોથ 
ત્ર્યતરે થતર્ય જ્ર્યતરે ચોથ ચંદ્રોદર્ય વખર્ે હતજર (વ્ર્યતપીની) હોર્ય. અગર  વતરે 

ર્ૃર્ીર્યત હોર્ય અને રતિે ચંદ્રોદર્ય નત લમલનટ બે લમલનટ પહેિત જો ચોથ આવી જાર્ય ર્ો એજ ડદવ ે  ંકષ્ટી ચોથ નહીં ર્ો બીજા 
ડદવ ે. લશવરતલિ નો લનર્યમ એ છે કે મધ્ર્યરતલિ (રતલિ નો આઠમો ભતગ, રતલિ નત કુિ ૧૫ ભતગ) મતં જો કૃષ્ણ ચર્ુદાશી હોર્ય 
ર્ો એક ડદવ ે લશવરતલિ પછી ભિે રતર્ નત ૭ મતં ભતગ  ુધી િર્યોદશી હોર્ય. આજ લનર્યમ જન્મતષ્ટમી મત િતગુ પિે છે. 
કતરણ કે જ્ર્યતરે ક્રુષ્ણ ભગવતન નો જન્મ થર્યો હર્ો ત્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ હર્ી, અને ચંદ્ર નો ઉદર્ય થઈ રહ્યો હર્ો. મતટે કૃષ્ણ 
જન્મતષ્ટમી મધ્ર્યરતલિ નત  મર્યે ચંદ્રોદર્ય વ્ર્યતપીની કૃષ્ણ અષ્ટમી હોર્ય ત્ર્યતરે કૃષ્ણ જન્મતષ્ટમી પછી ભિે  વતરે આખો ડદવ  
 તર્મ હોર્ય.એ જ રીર્ે, દરેક ર્હેવતરમતં લવલવધ લનર્યમો હોર્ય છે. લર્લથ  ૂર્યા અને ચંદ્ર વચ્ચેનો ર્ફતવર્ હોવતથી, ર્ેમનો અંર્ 
 મર્ય નો  મતલિ કતળ આખી દુલનર્યત મતં  મગ્ર લવશ્વમત એક જ  મર્યે  મતિ થતર્ય છે. પંચતંગ ગલણર્ હમેશત UTC 
(વૈલશ્વક લનદેશતંડકર્ કતળ) મત ભૂકેલન્દ્રર્ય ગ્રહ ગલણર્ થી થતર્ય છે, પછી ભતરર્ નત પંચતંગ કર્તા UTC  મર્ય ની લર્લથ નત અંર્ 
 મર્ય મતં UTC અને ભતરર્ નો  મર્ય ર્ફતવર્ ૫ કિતક અને ૩૦ લમલનટ જોિી ને ભતરર્ નત પંચતંગ મતં બર્તવે છે, આજ 
પ્રમતણે મતર્યપંચતંગ.કોમ  (mypanchang.com) અને બીજા અમેડરકત નત પંચતંગ કર્તા UTC  મર્ય મતં થી અમેડરકત અને 
UTC નો ર્ફતવર્ બતદ કરી ને લર્લથ નો અંર્  મર્ય ની ગણર્રી કરીર્યે છીએ. દતખિત ર્રીકે લ ર્યતટિ અને UTC નો 
ર્ફતવર્ ૮ કિતક નો છે, ર્ો લર્લથ મતં થી ૮ કિતક બતદ કરીર્યે ર્ો લ ર્યતટિ નો  મર્ય મળશે. ત્ર્યતર પછી ર્મતરત શહેરનત 
 ૂર્યોદર્ય,  ૂર્યતાસ્ર્, ચંદ્ર અને ચંદ્રનત આધતરે, ર્મે ર્મતરત શહેરમત ર્હેવતરની અંગ્રેજી ર્તરીખ જાણી શકો છો. જ્ર્યતરે ભતરર્મતં 
ડક્રકેટ મેચ  વતરે 8 વતગ્ર્યે થતર્ય છે ત્ર્યતરે ર્ે મેચ લ ર્યતટિ મતં પતછિી ર્તરીખ હશે, એક ડદવ  પહેિત રતિે દખેતશે, જો મેચ 
ભતરર્મતં રતિે 6 વતગ્ર્યે શરૂ થતર્ય, ર્ો ઑસ્ટરેલિર્યત બીજા ડદવ ે મધ્ર્યરતલિમતં દેખતશે.  ંપૂણા ગ્રહ  તર્ હોવતને કતરણે, વતર 
૭ બનતવવતમતં આવ્ર્યત છે. વતર ની ગણર્રી એક  ૂર્યોદર્ય થી બીજા  ૂર્યોદર્ય  ુધી હોર્ય છે. રતશીમંિળ ને ૨૭ ભતગ કરવતથી 
દરેક ભતગ નક્ષિ થતર્ય છે. ચંદ્ર નત અંશો ને ૧૩ અંશ અને ૨૦ કળત થી ભતગ આપવત થી નક્ષિ મળે છે. નક્ષિ કૂિ ૨૭ 
છે. આ કેિેંિર મત લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય એમનો  મતલિ કતળ છે, જ્ર્યતરે  ૂર્યા, અને ચંદ્ર નો  મર્ય ર્ેમનો રતશી પ્રવેશ નો 
 મર્ય છે, અને  ંર્યુક્ર્ ગણરતજ્ર્ય અમેડરકત મત લ ર્યતટિ શહેર નત અક્ષતંશ અને રેખતંશ પર આધતરીર્ છે. અગર લર્લથ 
મધ્ર્યરતલિ પછી બીજા  ૂર્યોદર્ય પહેિત  મતિ થર્ી હશે ર્ો ર્ેનત અરં્  મર્ય આગળ ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું છે. અગર લર્લથ 

જો બીજા  ૂર્યોદર્ય પછી  મતિ થર્ી હશે ર્ો ર્ેમતં અહોરતિ એમ બર્તવ્ર્યું છે. લર્લથ, નક્ષિ, અને  ૂર્યા ચંદ્ર ની રતશી ખગોળ 
લ િ ભૂકેલન્દ્રર્ય ગલણર્ પ્રમતણે છે, ગ્રહો નત ઉદર્યતસ્ર્ ખગોળ લ િ ભૂપૃષ્ઠીર્ય ગલણર્ પ્રમતણે છે. 

ઉત્તરતર્યણ અને દલક્ષણતર્યન: એક ગેર મજ છે કે ઉત્તરતર્યણ ૧૪ મી જાન્ર્યુઆરી એ હોર્ય છે. મૌ મ અને ઋર્ુ  ૂર્યા 
ની આજુબતજુ પૃથવી ની લસ્થલર્ પર થતર્ય છે, એમતં મુખ્ર્ય કતરણ પૃથવી નો ઉત્તર ધ્રુવ ૨૩.૪૫ અંશ પર જુકેિો છે, આ 
જુકતવ જ્ર્યતરે  ૂર્યા ની  તમે હોર્ય ત્ર્યતરે ડદવ  િતંબો અને ગરમી વધુ િતગે છે, જ્ર્યતરે આ જુકતવ  ૂર્યા થી દૂર હોર્ય ત્ર્યતરે 
ડદવ  ટૂંકો અને ઠંિી વધુ િતગે છે. જેમ જેમ પૃથવી  ૂર્યા ની આજુબતજુ ફરે ર્ેમ ડદવ  િતંબત ટૂંકત થર્તં જાર્ય, એનત કતરણે 

એવો ભ્રમ ઊભો થતર્ય છે કે  ૂર્યા ઉત્તર ની ર્રફ ગલર્ કરે છે અને દલક્ષણ 
ની ર્રફ ગલર્ કરે છે,  ૂર્યા ની દલક્ષણ પરમ ક્રતંલર્ -૨૩.૪૫ થી ઉત્તર 
પરમ ક્રતંલર્ +૨૩.૪૫ ર્રફ ની ગલર્ ને ઉત્તરતર્યણ કહેવતર્ય છે, અને 
 ૂર્યાની ઉત્તર પરમ ક્રતંલર્ +૨૩.૪૫ થી નીચે ની ર્રફ દલક્ષણ પરમ ક્રતંલર્ 
-૨૩.૪૫ ર્રફ ની ગલર્ ને દલક્ષણતર્યન કહેવતર્ય છે. અત્ર્યતરે િતંબો ડદવ  
૨૧ મી/૨૨ મી જૂને થતર્ય છે, અને ટૂંકો ડદવ  ૨૧ મી/૨૨ મી ડિ ેમ્બરે 
થતર્ય છે. મતટે દલક્ષણતર્યન ૨૧ મી કે ૨૨ મી જૂને હોર્ય, અંગ્રેજી મત આને 
summer solstice કહેવતર્ય છે, અને ઉત્તરતર્યણ (અંગ્રેજી મતં આને 
winter solstice કહેવતર્ય છે) એટિે પૃથવી પર ટૂંકત મતં ટૂંકો ડદવ  જે 
૨૧ મી કે ૨૨ મી ડિ ેમ્બરે હોર્ય છે. વ ંર્  પંતર્ બબંદુ દર વષે આશરે 

૫૦ લવકિત ની વતલષાક ગલર્ થી પલિમની ર્રફ પતછું જાર્ય છે, એનત કતરણે અર્યનગર્ી નું લનમતાણ થતર્ય છે, ગ્રહગલણર્ 
હમેશત પહેિત અર્યનગર્ી વગર થતર્ય છે, એક  મર્યે અર્યનગર્ી નો ર્ફતવર્ ૦ અંશ હર્ો, મતટે એક  મર્યે મકર  ંક્રતંલર્ 
૨૧ / ૨૨ મી ડિ ેંબેરે હર્ી, પણ અર્યનગર્ી (અર્યનતંશ) નત કતરણે લનરર્યન મેષ રતશી નું આરંભ બબંદુ ખ ર્ું ગર્યું મતટે 
મકર  ંક્રતંલર્ પણ ખ ર્ી ગર્યી. હકીકર્ મત ઉત્તરતર્યણ હમેશત અર્યનગર્ી વગર લનધતાડરર્ થતર્ય છે, મતટે ખગોળ લ િ 
પંચતંગ કર્તા જેમ કે mypanchang.com, જન્મભૂલમ પંચતંગ,  ંદેશ પંચતંગ, કતિલનણાર્ય, દતર્ે પંચતંગ હમેશત ૨૧/૨૨ મી 
ડિ ેમ્બરે ઉત્તરતર્યણ બર્તવર્ત હોર્ય છે. જો આપણે મકર  ંક્રતંલર્ ને જો ઉત્તરતર્યણ મતનશુ ર્ો ૯૦૦૦ વષા પછી મકર 
 ંક્રતંલર્ જૂન મલહનત મત આવશે મતટે ઉત્તરતર્યણ આટિે લનરર્યન મકર રતશી નહીં પણ  ૂર્યા ની પરમ ક્રતંલર્ કે  તર્યન મકર 
રતશી પર લનણાર્ય થતર્ય છે. 
 
 

About myPanchang.com: myPanchang.com is the leading panchang maker providing the most 
accurate panchagam for over more than 394 cities all over the world based on highly accurate driga ganitha. 
Most temples in the world rely on myPanchang.com for accurate Panchang data and festival observance 
times.  For more details please visit http://www.mypanchang.com. 
 

2019 Calendar Acknowledgements 

પંચતગં ગલણર્: mypanchang.com 

  

 

પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
પંચતગં ગલણર્ અને પચંતંગ લ િતંર્ી 
mypanchang.com 
 Seattle, WA USA 

 િતહકતર: િોક્ટર રતમચદં્ર જોઈ , લ સ્ટિત  ોમર્યજિુૂ 
mypanchang.com  

World’s leading Panchanga Maker 
 

  



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 ઉત્તરતર્યણ, લશલશર ઋર્ુ જાન્યુવારી ૨૦૧૯ મતગશર - પોષ 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

લર્થી ગલણર્ ઉદતહરણ: ૧૪ મી જાન્ર્યઆુરી એ અષ્ટમી  વતરે ૧૧:૦૭ 
વતગે  મતિ થતર્ય છે. હવે ભતરર્ લ ર્યતટિ થી જાન્ર્યઆુરી મતં ૧૩ 
કિતક અને ૩૦ લમનટ આગળ છ.ે મતટે ૧૧ કિતક અને ૭ લમનટ મતં 
૧૩ કિતક અને ૩૦ લમનટ ઉમરેવતથી આપણને ભતરર્ મતં અષ્ટમી ની 
 મતલિ નો  મર્ય ૧૪ મી જાન્ર્યઆુરી નત રતિે ૨૩ કિતક અને ૩૭ 
લમનટ મળશે. આ ર્મે જન્મભૂલમ કે  ંદશે પચંતગં  તથે મળેવી શકો છો. 

મતગશર કૃષ્ણ પક્ષ 

એકતદશી 11:58 AM 

લવશતખત 8:09 PM 

ચંદ્ર વૃલિક 1:53 PM, વીંછુિો શરૂ 
1:53 PM,  ફિત એકતદશી 

અંગ્રેજી નવું વષા 

1 
 

દ્વતદશી 12:40 PM 

અનુરતધત 9:33 PM 

પ્રદોષ 

2 

 

િર્યોદશી 1:51 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત 11:23 PM 

ભદ્રત શરૂ 1:51 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 2:36 AM, ચંદ્ર ધનુ 11:23 

PM, વીંછુિો  મતિ 11:23 PM, 
મત લશવરતલિ 

3 
 

ચર્ુદાશી 3:27 PM 

મૂળ કતિે 1:37 AM  
  4  

 

અમતવસ્ર્યત 5:28 PM 

પૂવતાષતઢત કતિે 4:13 AM 

અમતવસ્ર્યત ર્પાણ 

  5  

 

પોષ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 7:48 PM 

ઉત્તરતષતઢત કતિે 7:06 AM  

ચંદ્ર મકર 10:55 AM 

  6  

 

લદ્વર્ીર્યત 10:24 PM 

શ્રવણ અહોરતિ  
  7  

 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 1:08 AM 

શ્રવણ 10:10 AM  
  8  

ચંદ્ર કુંભ 11:45 PM, પંચક શરૂ 
11:45 PM 

ચર્ુથી કતિે 3:52 AM 

ધલનષ્ઠત 1:20 PM  

ભદ્રત શરૂ 2:31 PM ભદ્રત 
 મતિ કતિે 3:52 AM, મત  
લવનતર્યક ચર્ુથી 

  9  
 

પંચમી કતિે 6:24 AM 

શર્બભષત 4:24 PM  
10  

 

ષષ્ઠી અહોરતિ 

પૂવતાભતદ્રપદ 7:13 PM  
11  

ચંદ્ર મીન 12:33 PM, મત  સ્કંદ 
ષષ્ઠી 

ષષ્ઠી 8:35 AM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 9:36 PM  
12  

 

 િમી 10:12 AM 

રેવર્ી 11:22 PM  
13  

ભદ્રત શરૂ 10:12 AM ભદ્રત  મતિ 

10:45 PM, ચંદ્ર મેષ 11:22 PM, 
પંચક  મતિ 11:22 PM 

કમુરર્ત  મતિ 

અષ્ટમી 11:07 AM 

અલશ્વની કતિે 0:26 AM  
14  

 ૂર્યા મકર 6:27 AM , મત  
દુગતાષ્ટમી 

મકર  ંક્રતંલર્ 
પોંગિ 

નવમી 11:15 AM 

ભરણી કતિે 0:42 AM  
15  

 

દશમી 10:33 AM 

કૃલત્તકત કતિે 0:10 AM  
16  

ભદ્રત શરૂ 9:54 PM , 
ચંદ્ર વૃષભ 6:38 AM 

એકતદશી 9:04 AM 

દ્વતદશી કતિે 6:52 AM 

રોલહણી 10:55 PM  

17  

ભદ્રત  મતિ 9:04 AM,  પુિદત 
એકતદશી 

િર્યોદશી કતિે 4:04 AM 

મૃગલશષતા 9:01 PM  
18  

ચંદ્ર લમથુન 10:02 AM, પ્રદોષ 
વૈધૃલર્ મહતપતર્  3:51 AM-
5:21PM 

ચર્ુદાશી કતિે 0:49 AM 

આદ્રતા 6:37 PM  
19  

ભદ્રત શરૂ કતિે 0:49 AM 

પૂલણામત 9:16 PM 

પુનવા ુ 3:52 PM  
20  

ભદ્રત  મતિ 11:04 AM, 
ચંદ્ર કકા 10:35 AM, 
 ત્ર્યનતરતર્યણપૂજા 

ચંદ્ર ગ્રહણ 
૬:૩૬ PM – ૧૧:૪૮ PM 

પોષ કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 5:35 PM 

પુષ્ર્ય 12:57 PM  

21  

ગ્રહણ પુણ્ર્યકતિ  વતરથી  તંજ 

લદ્વર્ીર્યત 1:56 PM 

આષ્િેષત 10:02 AM  

મઘત કતિે 7:16 AM  

22  

ભદ્રત શરૂ કતિે 0:10 AM , 
ચંદ્ર લ ંહ 10:02 AM 

ર્ૃર્ીર્યત 10:29 AM 

ચર્ુથી કતિે 7:23 AM 

પૂવતાફતલ્ગુની કતિે 4:51 AM  

23  

ભદ્રત  મતિ 10:29 AM,  ંકષ્ટી 
ચોથ ચંદ્રોદર્ય ૮:૨૮ PM 

પંચમી કતિે 4:48 AM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની કતિે 2:55 AM  
24  

ચંદ્ર કન્ર્યત 10:19 AM 

ષષ્ઠી કતિે 2:49 AM 

હસ્ર્ કતિે 1:34 AM  
25  

ભદ્રત શરૂ કતિે 2:49 AM 

 િમી કતિે 1:32 AM 

લચિત કતિે 0:54 AM  
26  

ભદ્રત  મતિ 2:05 PM, 
ચંદ્ર ર્ુિત 1:09 PM 

અષ્ટમી કતિે 0:59 AM 

સ્વતર્ી કતિે 0:58 AM  
27  

 

નવમી કતિે 1:10 AM 

લવશતખત કતિે 1:44 AM  
28  

ચંદ્ર વૃલિક 7:29 PM, વીંછુિો શરૂ 
7:29 PM 

દશમી કતિે 2:03 AM 

અનુરતધત કતિે 3:10 AM  
29  

ભદ્રત શરૂ 1:32 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 2:03 AM, વ્ર્યર્ીપતર્ 
મહતપતર્ શરૂ 5:44 PM 

એકતદશી કતિે 3:32 AM 

જ્ર્યેષ્ઠત કતિે 5:10 AM  
30  

ષટ લર્િત એકતદશી, વ્ર્યર્ીપતર્ 
મહતપતર્  મતિ 02:12 AM 

દ્વતદશી કતિે 5:29 AM 

મૂળ અહોરતિ  
31  

ચંદ્ર ધનુ 5:10 AM, વીંછુિો  મતિ 

5:10 AM 

 રૂ્યા અન ેચદં્ર વચ્ચ ે ર્ર્ વધર્ત અરં્ર ન ે
કતરણ ેલર્થી નું લનમતાણ થતર્ય છ.ે લર્થી એગં્રજેી 
ર્તરીખ ની મતફક 24 કિતક ની નહીં પણ ૧૭ 
થી ૨૭ કિતક ની હોર્ય. આનું કતરણ પથૃ્વી ની  
 રૂ્યા ની આજબુતજ ુ દીઘા વતૃ્તતકતર ભ્રમણકક્ષત 
છ.ે આનત કતરણ ેકોઈ વખર્ એક નવરતલિ નો 
ડદવ  વધતર ેઓછો હોર્ય છ.ે લર્થી ની  મતલિ 
આખત લવશ્વ મત ંએક જ  મર્ય ેથતર્ય છ.ે 

  ચંદ્ર ગ્રહણ 
જાન્ર્યુઆરી ૨૦ ૨૦૧૯ 

૬:૩૬ PM – ૧૧:૪૮ PM 



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 ઉત્તરતર્યણ, લશલશર ઋર્ુ, વ ંર્ ઋર્ુ ફેબ્રુવારી ૨૦૧૯ પોષ - મહત 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

લર્થી ગલણર્ ઉદતહરણ: ૯ મી ફબે્રઆુરી એ પચંમી રતર્ે (૧૦ મી એ 
 વતરે ૦ કિતક અને ૩૯ લમલનટે  મતિ થતર્ય છે. એટિે એમતં ૧૩ 
કિતક અને ૩૦ લમનટ ઉમરેવત થી ૧૦ મી ફબે્રઆુરી નત ૧૪ કિતક 
અને ૦૯ લમનટ આવશે, એટિે વ રં્ પચંમી ભતરર્ મતં ૧૦ મી 
ફબે્રઆુરી નત રોજ હશે અને અમેડરકત મતં ૯ મી ફબે્રુઆરી નત રોજ. 

 રૂ્યા અન ેચદં્ર વચ્ચ ે ર્ર્ વધર્ત અરં્ર ન ેકતરણ ેલર્થી નું લનમતાણ થતર્ય છ.ે લર્થી એગં્રજેી ર્તરીખ ની મતફક 24 કિતક ની નહીં પણ ૧૭ થી 
૨૭ કિતક ની હોર્ય. આનું કતરણ પથૃ્વી ની   રૂ્યા ની આજબુતજ ુ દીઘા વતૃ્તતકતર ભ્રમણકક્ષત છ.ે આનત કતરણ ેકોઈ વખર્ એક નવરતલિ નો 
ડદવ  વધતર ેઓછો હોર્ય છ.ે લર્થી ની  મતલિ આખત લવશ્વ મત ંએક જ  મર્ય ેથતર્ય છ.ે  રૂ્યા અન ેચદં્ર નત અશં ની  કૂ્ષ્મ ગણર્રી ખગોળ 
લ િ પચંતગં હમશેત UTC (વલૈશ્વક લનદશેતડંકર્ કતળ) મત ભકૂલેન્દ્રર્ય ગ્રહ ગલણર્ થી થતર્ય છ.ે  UTC  એટિ ેLondon નત  મર્ય પ્રમતણ.ે 
ભતરર્ીર્ય પચંતગં કતર આ પ્રમતણ ેગલણર્ કરી ન ેલર્થી, નક્ષિ નત  મતલિ કતળ ની ગણર્રી કર ેછ,ે ત્ર્યતરબતદ આવિેત  મર્ય મત ંથી London 
અન ેભતરર્ નો  મર્ય નો ર્ફતવર્ ૫ કિતક અન ે૩૦ લમનટ ઉમરેી ન ેભતરર્ નત પચંતગં મત ંમકૂ ેછ,ે આ પ્રમતણ ે અમડેરકત મતટ ેLondon 
અન ેર્મતરત શહરે નો ર્ફતવર્ આવિેી લર્થી મતથંી બતદ કરર્ત ંર્મતરત શહરે મત ંલર્થી નો  મતલિ કતળ મળશ.ે 

પોષ કૃષ્ણ પક્ષ 

િર્યોદશી અહોરતિ 

મૂળ 7:37 AM  

  1  

પ્રદોષ 

િર્યોદશી 7:49 AM 

પૂવતાષતઢત 10:25 AM  
  2  

ભદ્રત શરૂ 7:49 AM ભદ્રત  મતિ 

9:04 PM, ચંદ્ર મકર 5:09 PM, 
મત લશવરતલિ 

ચર્ુદાશી 10:22 AM 

ઉત્તરતષતઢત 1:25 PM  
  3  

અમતવસ્ર્યત ર્પાણ 

અમતવસ્ર્યત 1:03 PM 

શ્રવણ 4:31 PM  
  4  

 

મહત શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 3:45 PM 

ધલનષ્ઠત 7:38 PM  

  5  

ચંદ્ર કુંભ 6:05 AM, પંચક શરૂ 
6:05 AM 

લદ્વર્ીર્યત 6:22 PM 

શર્બભષત 10:39 PM  
  6  

 

ર્ૃર્ીર્યત 8:48 PM 

પૂવતાભતદ્રપદ કતિે 1:29 AM  
  7  

ચંદ્ર મીન 6:48 PM 

ચર્ુથી 10:56 PM 

ઉત્તરતભતદ્રત કતિે 4:00 AM  
  8  

ભદ્રત શરૂ 9:54 AM ભદ્રત  મતિ 

10:56 PM, મત  લવનતર્યક ચર્ુથી 

વરદ ગણેશ ચર્ુથી 

પંચમી કતિે 0:39 AM 

રેવર્ી કતિે 6:07 AM  
  9  

વ ંર્ પંચમી 

ષષ્ઠી કતિે 1:50 AM 

અલશ્વની અહોરતિ  
10  

ચંદ્ર મેષ 6:07 AM, પંચક  મતિ 

6:07 AM, મત  સ્કંદ ષષ્ઠી 

 િમી કતિે 2:24 AM 

અલશ્વની 7:42 AM  
11  

ભદ્રત શરૂ કતિે 2:24 AM 

રથ  િમી 

અષ્ટમી કતિે 2:16 AM 

ભરણી 8:41 AM  
12  

ભદ્રત  મતિ 2:26 PM, 
 ૂર્યા કુંભ 7:24 PM ,ચંદ્ર વૃષભ 2:49 

PM, મત  દુગતાષ્ટમી, વૈધૃલર્ મહતપતર્ 

7:16AM- 1:25PM 

ભીષ્મતષ્ટમી, ખોડિર્યતર જરં્યર્ી 

નવમી કતિે 1:24 AM 

કૃલત્તકત 8:57 AM  
13  

મતધવ નવમી 

દશમી 11:48 PM 

રોલહણી 8:31 AM  
14  

ચંદ્ર લમથુન 8:02 PM 

એકતદશી 9:32 PM 

મૃગલશષતા 7:22 AM  

આદ્રતા કતિે 5:35 AM  

15  

ભદ્રત શરૂ 10:45 AM, ભદ્રત 
 મતિ 9:32 PM, ભીષ્મએકતદશી 

દ્વતદશી 6:40 PM 

પુનવા ુ કતિે 3:16 AM  
16  

ચંદ્ર કકા 9:53 PM, શલન પ્રદોષ 

િર્યોદશી 3:20 PM 

પુષ્ર્ય કતિે 0:32 AM  
17  

 

ચર્ુદાશી 11:41 AM 

આષ્િેષત 9:33 PM  
18  

ભદ્રત શરૂ 11:41 AM ભદ્રત  મતિ 

9:48 PM, ચંદ્ર લ ંહ 9:33 PM, 
 ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા, વ રં્ ઋર્ુ 

પૂલણામત 7:53 AM 

પ્રલર્પદત કતિે 4:06 AM 

મઘત 6:30 PM  

19  

ભૈરવી જર્યંર્ી 

મહત કૃષ્ણ પક્ષ 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 0:32 AM 

પૂવતાફતલ્ગુની 3:34 PM  

20  

ચંદ્ર કન્ર્યત 8:52 PM 

ર્ૃર્ીર્યત 9:20 PM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 12:56 PM  
21  

ભદ્રત શરૂ 10:52 AM ભદ્રત  મતિ 

9:20 PM 

ચર્ુથી 6:41 PM 

હસ્ર્ 10:47 AM  
22  

ચંદ્ર ર્ુિત 9:57 PM,  ંકષ્ટી ચોથ 
ચંદ્રોદર્ય ૯:૫૫ PM 

પંચમી 4:43 PM 

લચિત 9:17 AM  
23  

વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્ શરૂ  8:06 

PM 

ષષ્ઠી 3:34 PM 

સ્વતર્ી 8:32 AM  
24  

ભદ્રત શરૂ 3:34 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 3:19 AM, વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્ 
 મતિ 01:18 AM 

 િમી 3:17 PM 

લવશતખત 8:38 AM  
25  

ચંદ્ર વૃલિક 2:32 AM, વીંછુિો શરૂ 
2:32 AM 

અષ્ટમી 3:50 PM 

અનુરતધત 9:33 AM  
26  

 

નવમી 5:11 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત 11:15 AM  
27  

ભદ્રત શરૂ કતિે 6:06 AM , 
ચંદ્ર ધનુ 11:15 AM, વીંછુિો 
 મતિ 11:15 AM 

દશમી 7:09 PM 

મૂળ 1:36 PM  
28  

ભદ્રત  મતિ 7:09 PM 
    



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 ઉત્તરતર્યણ, વ ંર્ ઋર્ુ માર્ચ ૨૦૧૯ મહત – ફતગણ 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

એકતદશી 5:34 PM 

ધલનષ્ઠત અહોરતિ  
31  

ચંદ્ર કુંભ 7:51 PM, પંચક શરૂ 
7:51 PM, પતપમોચીની એકતદશી 

મહત લશવરતલિ 
૪ મતચા ૨૦૧૯ 
મધ્ર્યરતલિ પૂજા મુહૂર્ા 
પૂજાનો  મર્ય  

રતિે ૧૧:૫૪  - ૦૦:૪૫  

મહત લશવરતલિ 
પતરણત  
૫ મતચા  

 વતરે ૫:૩૦ પહેિત 

હોળી દહન 
૨૦ મી મતચા 

 તંજે ૬:૩૧ થી  તંજે ૭:૧૯ 

  

મહત કૃષ્ણ પક્ષ 

એકતદશી 9:34 PM 

પૂવતાષતઢત 4:25 PM  

  1  

ચંદ્ર મકર 11:10 PM, લવજર્યત 
એકતદશી 

દ્વતદશી કતિે 0:14 AM 

ઉત્તરતષતઢત 7:30 PM  
  2  

 

િર્યોદશી કતિે 2:58 AM 

શ્રવણ 10:40 PM  
  3  

ભદ્રત શરૂ કતિે 2:58 AM , પ્રદોષ 

ચર્ુદાશી કતિે 5:37 AM 

ધલનષ્ઠત કતિે 1:47 AM  
  4  

ભદ્રત  મતિ 4:19 PM, 
ચંદ્ર કુંભ 12:14 PM, પંચક શરૂ 
12:14 PM 

મહત લશવરતલિ 

અમતવસ્ર્યત અહોરતિ 

શર્બભષત કતિે 4:43 AM  
  5  

અમતવસ્ર્યત ર્પાણ 

અમતવસ્ર્યત 8:04 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ અહોરતિ  
  6  

 

ફતગણ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 10:14 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ 7:24 AM  

  7  

ચંદ્ર મીન 0:45 AM 

લદ્વર્ીર્યત 12:04 PM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 9:46 AM  
  8  

 

ર્ૃર્ીર્યત 1:32 PM 

રેવર્ી 11:48 AM  
  9  

ભદ્રત શરૂ કતિે 3:08 AM , 
ચંદ્ર મેષ 11:48 AM, પંચક  મતિ 

11:48 AM, વૈધૃલર્ મહતપતર્  

08:03 AM - 1:10 PM 

ચર્ુથી 3:36 PM 

અલશ્વની 2:27 PM  
10  

ભદ્રત  મતિ 3:36 PM, મત  
લવનતર્યક ચર્ુથી 

પંચમી 4:13 PM 

ભરણી 3:40 PM  
11  

ચંદ્ર વૃષભ 9:53 PM, મત  સ્કંદ 
ષષ્ઠી 

ષષ્ઠી 4:20 PM 

કૃલત્તકત 4:23 PM  
12  

 

 િમી 3:53 PM 

રોલહણી 4:35 PM  
13  

ભદ્રત શરૂ 3:53 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 3:27 AM 

અષ્ટમી 2:51 PM 

મૃગલશષતા 4:12 PM  
14  

 ૂર્યા મીન 5:16 PM , 
ચંદ્ર લમથુન 4:28 AM, મત  
દુગતાષ્ટમી 

હોળતષ્ટક શરૂ 

નવમી 1:14 PM 

આદ્રતા 3:14 PM  
15  

 

દશમી 11:03 AM 

પુનવા ુ 1:43 PM  
16  

ભદ્રત શરૂ 9:45 PM , 
ચંદ્ર કકા 8:09 AM 

એકતદશી 8:20 AM 

દ્વતદશી કતિે 5:13 AM 

પુષ્ર્ય 11:41 AM  

17  

ભદ્રત  મતિ 8:20 AM, વૈષ્ણવ 
આમિકી એકતદશી 

િર્યોદશી કતિે 1:48 AM 

આષ્િેષત 9:16 AM  

મઘત કતિે 6:35 AM  

18  

ચંદ્ર લ ંહ 9:16 AM,  ોમ પ્રદોષ 

ચર્ુદાશી 10:15 PM 

પૂવતાફતલ્ગુની કતિે 3:47 AM  
19  

ભદ્રત શરૂ 10:15 PM 

પૂલણામત 6:42 PM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની કતિે 1:04 AM 
20  

ભદ્રત  મતિ 8:28 
AM,ચંદ્ર કન્ર્યત 9:05 AM, 
 ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

 હોળી 
િક્ષ્મી જર્યંર્ી, હોળતષ્ટક  મતિ 

ફતગણ કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 3:22 PM 

હસ્ર્ 10:36 PM  

21  

 

લદ્વર્ીર્યત 12:25 PM 

લચિત 8:35 PM  
22  

ભદ્રત શરૂ 11:09 PM , 
ચંદ્ર ર્ુિત 9:32 AM 

ર્ૃર્ીર્યત 10:02 AM 

સ્વતર્ી 7:11 PM  
23  

ભદ્રત  મતિ 10:02 AM,  ંકષ્ટી 
ચોથ, ચંદ્રોદર્ય ૧૧:૦૦ PM 

રતહુ લમથનુ રતશી 

ચર્ુથી 8:21 AM 

લવશતખત 6:33 PM  
24  

ચંદ્ર વૃલિક 12:38 PM, વીંછુિો શરૂ 
12:38 PM 

પંચમી 7:30 AM 

અનુરતધત 6:45 PM  
25  

રંગ પંચમી 
 

ષષ્ઠી 7:31 AM 

જ્ર્યેષ્ઠત 7:49 PM  
26  

ભદ્રત શરૂ 7:31 AM ભદ્રત  મતિ 

7:52 PM, ચંદ્ર ધનુ 7:49 PM, 
વીંછુિો  મતિ 7:49 PM 

 િમી 8:25 AM 

મૂળ 9:40 PM  
27  

 

અષ્ટમી 10:04 AM 

પૂવતાષતઢત કતિે 0:11 AM  
28  

 

નવમી 12:18 PM 

ઉત્તરતષતઢત કતિે 3:08 AM  
29  

ભદ્રત શરૂ કતિે 1:34 AM , 
ચંદ્ર મકર 6:53 AM 

ગુરુ ધન રતશી 

દશમી 2:53 PM 

શ્રવણ કતિે 6:17 AM  
30  

ભદ્રત  મતિ 2:53 PM 
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બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 ઉત્તરતર્યણ, વ ંર્ ઋર્ુ – ગ્રીષ્મ ઋર્ુ એપ્રિલ ૨૦૧૯ ફતગણ – ચિૈ 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

  

ફતગણ કૃષ્ણ પક્ષ 

દ્વતદશી 8:08 PM 

ધલનષ્ઠત 9:24 AM  

  1  

 

િર્યોદશી 10:26 PM 

શર્બભષત 12:19 PM  
  2  

ભદ્રત શરૂ 10:26 PM , પ્રદોષ, 
મત લશવરતલિ 

ચર્ુદાશી કતિે 0:21 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ 2:55 PM  
  3  

ભદ્રત  મતિ 11:27 AM, 
ચંદ્ર મીન 8:18 AM 

અમતવસ્ર્યત કતિે 1:50 AM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 5:06 PM  
  4  

અમતવસ્ર્યત ર્પાણ,  વૈધૃલર્ મહતપતર્ 

10:43 AM - 3:54 PM 

ચૈિ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત કતિે 2:53 AM 

રેવર્ી 6:52 PM  

  5  

ચંદ્ર મેષ 6:52 PM, પંચક  મતિ 

6:52 PM 

ગુિીપિવો, વ ંર્ નવરતલિ 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 3:31 AM 

અલશ્વની 8:14 PM  
  6  

 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 3:45 AM 

ભરણી 9:13 PM  
  7  

 

ચર્ુથી કતિે 3:37 AM 

કૃલત્તકત 9:49 PM  
  8  

ભદ્રત શરૂ 3:44 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 3:37 AM, ચંદ્ર વૃષભ 3:24 

AM, મત  લવનતર્યક ચર્ુથી 

પંચમી કતિે 3:06 AM 

રોલહણી 10:03 PM  
  9  

 

ષષ્ઠી કતિે 2:12 AM 

મૃગલશષતા 9:55 PM  
10  

ચંદ્ર લમથુન 10:02 AM, મત  સ્કંદ 
ષષ્ઠી 

 િમી કતિે 0:54 AM 

આદ્રતા 9:24 PM  
11  

ભદ્રત શરૂ કતિે 0:54 AM 

અષ્ટમી 11:11 PM 

પુનવા ુ 8:29 PM  
12  

ભદ્રત  મતિ 12:05 PM, 
ચંદ્ર કકા 2:45 PM, મત  દુગતાષ્ટમી 

નવમી 9:05 PM 

પુષ્ર્ય 7:10 PM  
13  

શ્રી રતમ નવમી 
 

દશમી 6:38 PM 

આષ્િેષત 5:29 PM  
14  

ભદ્રત શરૂ કતિે 5:17 AM , 
 ૂર્યા મેષ 1:45 AM , 
ચંદ્ર લ ંહ 5:29 PM 

ર્તલમિ નવ વષા, વૈશતખી 

એકતદશી 3:53 PM 

મઘત 3:31 PM  
15  

ભદ્રત  મતિ 3:53 PM, કતમદત 
એકતદશી, વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્ શરૂ 
11:13 PM 

દ્વતદશી 12:56 PM 

પૂવતાફતલ્ગુની 1:20 PM  
16  

ચંદ્ર કન્ર્યત 6:47 PM, પ્રદોષ, 
વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્   મતિ 

04:06 AM 

િર્યોદશી 9:54 AM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 11:06 AM  
17  

મહતવીર જર્યરં્ી કલ્ર્યતણક 

ચર્ુદાશી 6:56 AM 

પૂલણામત કતિે 4:12 AM 

હસ્ર્ 8:55 AM  

18  

ભદ્રત 6:56 AM - 5:32 PM, 
ચંદ્ર ર્ુિત 7:55 PM,  ત્ર્યનતરતર્યણ 
પૂજા 

હનુમતન જરં્યર્ી, ચૈિી પુલણામત 

ચૈિ કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત કતિે 1:51 AM 

લચિત 6:59 AM  

સ્વતર્ી કતિે 5:28 AM  

19  

 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 0:02 AM 

લવશતખત કતિે 4:31 AM  
20  

ચંદ્ર વૃલિક 10:41 PM, વીંછુિો શરૂ 
10:41 PM, ગ્રીષ્મ ઋર્ુ 

ર્ૃર્ીર્યત 10:55 PM 

અનુરતધત કતિે 4:15 AM  
21  

ભદ્રત શરૂ 11:23 AM ભદ્રત  મતિ 

10:55 PM,  ંકષ્ટી ચોથ ચંદ્રોદર્ય 
૧૧:૦૧ PM 

ચર્ુથી 10:34 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત કતિે 4:46 AM  
22  

ગરુુ વૃલિક (વક્રી) 

પંચમી 11:02 PM 

મૂળ અહોરતિ  
23  

ચંદ્ર ધનુ 4:46 AM, વીંછુિો 
 મતિ 4:46 AM 

ષષ્ઠી કતિે 0:16 AM 

મૂળ 6:05 AM  
24  

ભદ્રત શરૂ કતિે 0:16 AM 

 િમી કતિે 2:10 AM 

પૂવતાષતઢત 8:07 AM  
25  

ભદ્રત  મતિ 1:09 PM, 
ચંદ્ર મકર 2:44 PM 

અષ્ટમી કતિે 4:31 AM 

ઉત્તરતષતઢત 10:44 AM  
26  

 

નવમી અહોરતિ 

શ્રવણ 1:43 PM  
27  

 

નવમી 7:04 AM 

ધલનષ્ઠત 4:48 PM  
28  

ભદ્રત શરૂ 8:20 PM , 
ચંદ્ર કુંભ 3:15 AM, પંચક શરૂ 
3:15 AM, વૈધૃલર્ મહતપતર્  

1:09 PM - 7:37 

દશમી 9:34 AM 

શર્બભષત 7:45 PM  
29  

ભદ્રત  મતિ 9:34 AM 

એકતદશી 11:47 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ 10:22 PM  
30  

ચંદ્ર મીન 3:45 PM, વરુથીની 
એકતદશી 

વલ્િભતચતર્યા જર્યંર્ી 

 રૂ્યા અન ેચદં્ર વચ્ચ ે ર્ર્ વધર્ત અરં્ર ન ેકતરણ ેલર્થી નું લનમતાણ થતર્ય છ.ે લર્થી એગં્રજેી ર્તરીખ ની મતફક 24 કિતક ની નહીં પણ ૧૭ થી ૨૭ કિતક ની હોર્ય. આનું કતરણ 
પથૃ્વી ની   રૂ્યા ની આજબુતજ ુ દીઘા વતૃ્તતકતર ભ્રમણકક્ષત છ.ે આનત કતરણ ેકોઈ વખર્ એક નવરતલિ નો ડદવ  વધતર ેઓછો હોર્ય છ.ે લર્થી ની  મતલિ આખત લવશ્વ મત ંએક જ 
 મર્ય ેથતર્ય છ.ે  રૂ્યા અન ેચદં્ર નત અશં ની  કૂ્ષ્મ ગણર્રી ખગોળ લ િ પચંતગં હમશેત UTC (વલૈશ્વક લનદશેતડંકર્ કતળ) મત ભકૂલેન્દ્રર્ય ગ્રહ ગલણર્ થી થતર્ય છ.ે  UTC  એટિ ે
London નત  મર્ય પ્રમતણ.ે ભતરર્ીર્ય પચંતગં કતર આ પ્રમતણ ેગલણર્ કરી ન ેલર્થી, નક્ષિ નત  મતલિ કતળ ની ગણર્રી કર ેછે, ત્ર્યતરબતદ આવિેત  મર્ય મત ંથી London અન ે
ભતરર્ નો  મર્ય નો ર્ફતવર્ ૫ કિતક અન ે૩૦ લમનટ ઉમરેી ન ેભતરર્ નત પચંતગં મત ંમકૂ ેછે, આ પ્રમતણ ે અમડેરકત મતટ ેLondon અન ેર્મતરત શહરે નો ર્ફતવર્ આવિેી લર્થી 
મતથંી બતદ કરર્ત ંર્મતરત શહરે મત ંલર્થી નો  મતલિ કતળ મળશ.ે ત્ર્યતરબતદ ર્મતરત શહરે નત  રૂ્યોદર્ય અન ેચદં્રોદર્ય નત આધતર ેર્હવેતર નો લનણાર્ય થતર્ય છ.ે  
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બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 ઉત્તરતર્યણ, ગ્રીષ્મ ઋરુ્ મે ૨૦૧૯ ચિૈ- વશૈતખ 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

      

ચૈિ કૃષ્ણ દ્વતદશી 1:35 PM 

ઉત્તરતભતદ્રત કતિે 0:32 AM  
  1  

પ્રદોષ 

િર્યોદશી 2:51 PM 

રેવર્ી કતિે 2:10 AM  
  2  

ભદ્રત શરૂ 2:51 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 3:16 AM, મત લશવરતલિ 

ચર્ુદાશી 3:34 PM 

અલશ્વની કતિે 3:17 AM  
  3  

ચંદ્ર મેષ 2:10 AM, પંચક  મતિ 

2:10 AM, અમતવસ્ર્યત ર્પાણ 

અમતવસ્ર્યત 3:45 PM 

ભરણી કતિે 3:54 AM  
  4  

 

વૈશતખ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 3:28 PM 

કૃલત્તકત કતિે 4:07 AM  

  5  

ચંદ્ર વૃષભ 10:00 AM 

લદ્વર્ીર્યત 2:48 PM 

રોલહણી કતિે 3:57 AM  
  6  

 

ર્ૃર્ીર્યત 1:47 PM 

મૃગલશષતા કતિે 3:30 AM  
  7  

ભદ્રત શરૂ કતિે 1:10 AM , 
ચંદ્ર લમથુન 3:45 PM, મત  
લવનતર્યક ચર્ુથી 

અખતિીજ 

ચર્ુથી 12:29 PM 

આદ્રતા કતિે 2:47 AM  
  8  

ભદ્રત  મતિ 12:29 PM 

પંચમી 10:56 AM 

પુનવા ુ કતિે 1:51 AM  
  9  

ચંદ્ર કકા 8:06 PM, મત  સ્કંદ ષષ્ઠી 

શંકરતચતર્યા જર્યંર્ી 

ષષ્ઠી 9:11 AM 

પુષ્ર્ય કતિે 0:43 AM  
10  

રતમતનુજાચતર્યા જર્યંર્ી 

 િમી 7:14 AM 

અષ્ટમી કતિે 5:07 AM 

આષ્િેષત 11:25 PM  

11  

ભદ્રત શરૂ 7:14 AM ભદ્રત  મતિ 

6:12 PM, ચંદ્ર લ ંહ 11:25 PM,  
મત  દુગતાષ્ટમી, વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્ 
08:01 AM - 3:17 

નવમી કતિે 2:51 AM 

મઘત 9:57 PM  
12  

 

દશમી કતિે 0:29 AM 

પૂવતાફતલ્ગુની 8:23 PM  
13  

 

એકતદશી 10:05 PM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 6:46 PM  
14  

ભદ્રત શરૂ 11:17 AM ભદ્રત  મતિ 

10:05 PM,  ૂર્યા વૃષભ 10:38 
PM , ચંદ્ર કન્ર્યત 1:59 AM, મોલહની 
એકતદશી 

દ્વતદશી 7:45 PM 

હસ્ર્ 5:12 PM  
15  

પ્રદોષ 

િર્યોદશી 5:34 PM 

લચિત 3:46 PM  
16  

ચંદ્ર ર્ુિત 4:27 AM 

નરલ ંહ જર્યંર્ી 
 

ચર્ુદાશી 3:41 PM 

સ્વતર્ી 2:37 PM  
17  

ભદ્રત શરૂ 3:41 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 2:52 AM,  ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

પૂલણામત 2:11 PM 

લવશતખત 1:52 PM  
18  

ચંદ્ર વૃલિક 8:00 AM, વીંછુિો શરૂ 
8:00 AM 

વૈશતખ પુલણામત 
બુિ પુલણામત 

વૈશતખ કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 1:12 PM 

અનુરતધત 1:37 PM  

19  

 

લદ્વર્ીર્યત 12:51 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત 1:59 PM  
20  

ભદ્રત શરૂ કતિે 0:55 AM , 
ચંદ્ર ધનુ 1:59 PM, વીંછુિો  મતિ 

1:59 PM 

ર્ૃર્ીર્યત 1:10 PM 

મૂળ 3:01 PM  
21  

ભદ્રત  મતિ 1:10 PM,  ંકષ્ટી 
ચોથ ચંદ્રોદર્ય ૧૧:૫૦ PM 

ચર્ુથી 2:11 PM 

પૂવતાષતઢત 4:43 PM  
22  

ચંદ્ર મકર 11:14 PM 

પંચમી 3:48 PM 

ઉત્તરતષતઢત 7:00 PM  
23  

વૈધૃલર્ મહતપતર્ 11:32  AM - 
11:52 PM 

ષષ્ઠી 5:55 PM 

શ્રવણ 9:45 PM  
24  

ભદ્રત શરૂ 5:55 PM 

 િમી 8:19 PM 

ધલનષ્ઠત કતિે 0:44 AM  
25  

ભદ્રત  મતિ 7:06 AM, 
ચંદ્ર કુંભ 11:13 AM, પંચક શરૂ 
11:13 AM 

અષ્ટમી 10:46 PM 

શર્બભષત કતિે 3:43 AM  
26  

 

નવમી કતિે 1:01 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ અહોરતિ  
27  

ચંદ્ર મીન 11:49 PM 

દશમી કતિે 2:51 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ 6:28 AM  
28  

ભદ્રત શરૂ 2:00 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 2:51 AM 

એકતદશી કતિે 4:08 AM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 8:48 AM  
29  

અપરત એકતદશી 

દ્વતદશી કતિે 4:46 AM 

રેવર્ી 10:34 AM  
30  

ચંદ્ર મેષ 10:34 AM, પંચક 
 મતિ 10:34 AM 

િર્યોદશી કતિે 4:46 AM 

અલશ્વની 11:42 AM  
31  

ભદ્રત શરૂ કતિે 4:46 AM , પ્રદોષ 
  



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 ઉત્તરતર્યણ - દલક્ષણતર્યન, ગ્રીષ્મ ઋર્ુ – વષતા ઋર્ુ જૂન ૨૦૧૯ વૈશતખ - જેઠ   

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

િર્યોદશી 4:26 PM 

રોલહણી 8:55 PM  
30  

ભદ્રત શરૂ 4:26 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 3:35 AM, મત લશવરતલિ 

 રૂ્યા અન ેચદં્ર વચ્ચ ે ર્ર્ વધર્ત અરં્ર ન ેકતરણ ેલર્થી નું લનમતાણ થતર્ય છ.ે લર્થી એગં્રજેી ર્તરીખ ની મતફક 24 કિતક ની નહીં પણ ૧૭ થી ૨૭ કિતક ની હોર્ય. આનું કતરણ પથૃ્વી ની   રૂ્યા ની આજબુતજ ુ દીઘા વતૃ્તતકતર 
ભ્રમણકક્ષત છ.ે આનત કતરણ ેકોઈ વખર્ એક નવરતલિ નો ડદવ  વધતર ેઓછો હોર્ય છ.ે લર્થી ની  મતલિ આખત લવશ્વ મત ંએક જ  મર્ય ેથતર્ય છ.ે  રૂ્યા અન ેચદં્ર નત અશં ની  કૂ્ષ્મ ગણર્રી ખગોળ લ િ પચંતગં હમશેત UTC 
(વલૈશ્વક લનદશેતડંકર્ કતળ) મત ભકૂલેન્દ્રર્ય ગ્રહ ગલણર્ થી થતર્ય છ.ે  UTC  એટિ ેLondon નત  મર્ય પ્રમતણ.ે ભતરર્ીર્ય પચંતગં કતર આ પ્રમતણ ેગલણર્ કરી ન ેલર્થી, નક્ષિ નત  મતલિ કતળ ની ગણર્રી કર ેછે, ત્ર્યતરબતદ આવિેત 
 મર્ય મત ંથી London અન ેભતરર્ નો  મર્ય નો ર્ફતવર્ ૫ કિતક અન ે૩૦ લમનટ ઉમરેી ન ેભતરર્ નત પચંતગં મત ંમકૂ ેછે, આ પ્રમતણ ે અમડેરકત મતટ ેLondon અન ેર્મતરત શહરે નો ર્ફતવર્ આવિેી લર્થી મતથંી બતદ કરર્ત ં
ર્મતરત શહરે મત ંલર્થી નો  મતલિ કતળ મળશ.ે ત્ર્યતરબતદ ર્મતરત શહરે નત  રૂ્યોદર્ય અન ેચદં્રોદર્ય નત આધતર ેર્હવેતર નો લનણાર્ય થતર્ય છ.ે આનત કતરણ ેભતરર્ અન ેઅમડેરકત નત પચંતગં મત ંર્ફતવર્ હોર્ય છ.ે કતરણ ક ેલર્થી 
આખત લવશ્વ મત ંએક જ  મર્ય ે મતિ થર્ી હોવતથી અન ેભતરર્ લ ર્યતટિ થી ૧૩ કિતક ૩૦ લમનટ અન ેગરમી મત ં૧૨ કિતક ૩૦ લમનટ નો ર્ફતવર્ હોવતથી આ ર્ફતવર્ ભતરર્ નત પચંતગં મત ંથી બતદ કરવો પિ ે(ક ે 
London નત લર્થી  મતલિ કતળ મત ંથી ૭ કિતક ક ે૮ કિતક (ઠિંી મત)ં  બતદ કરર્ત)ં જેનત કતરણ ેએવું િતગ ેક ેલર્થી અમડેરકત મત ંપહિેત આવે, ત્ર્યતરબતદ ભતરર્ મત,ં ત્ર્યતરબતદ જાપતન, ઔસ્ટરેલિર્યત મત.ં 

વૈશતખ કૃષ્ણ પક્ષ 

ચર્ુદાશી કતિે 4:10 AM 

ભરણી 12:12 PM  

  1  

ભદ્રત  મતિ 4:32 PM, 
ચંદ્ર વૃષભ 6:15 PM, 
મત લશવરતલિ 

અમતવસ્ર્યત કતિે 3:01 AM 

કૃલત્તકત 12:09 PM  
  2  

અમતવસ્ર્યત ર્પાણ 

શનીદેવ જર્યંર્ી 
 

જેઠ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત કતિે 1:27 AM 

રોલહણી 11:35 AM  

  3  

ચંદ્ર લમથુન 11:09 PM 

લદ્વર્ીર્યત 11:33 PM 

મૃગલશષતા 10:38 AM  
  4  

 

ર્ૃર્ીર્યત 9:25 PM 

આદ્રતા 9:24 AM  
  5  

 

ચર્ુથી 7:08 PM 

પુનવા ુ 7:58 AM  
  6  

ભદ્રત શરૂ 8:17 AM ભદ્રત  મતિ 

7:08 PM, ચંદ્ર કકા 2:21 AM, મત  
લવનતર્યક ચર્ુથી 

પંચમી 4:46 PM 

પુષ્ર્ય 6:26 AM  

આષ્િેષત કતિે 4:52 AM  

  7  

મત  સ્કંદ ષષ્ઠી 

ષષ્ઠી 2:25 PM 

મઘત કતિે 3:19 AM  
  8  

ચંદ્ર લ ંહ 4:52 AM 

 િમી 12:06 PM 

પૂવતાફતલ્ગુની કતિે 1:51 AM  
  9  

ભદ્રત શરૂ 12:06 PM ભદ્રત  મતિ 

10:59 PM 

અષ્ટમી 9:53 AM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની કતિે 0:31 AM  
10  

ચંદ્ર કન્ર્યત 7:30 AM, મત  
દુગતાષ્ટમી 

નવમી 7:49 AM 

હસ્ર્ 11:21 PM  
11  

 

દશમી 5:57 AM 

એકતદશી કતિે 4:19 AM 

લચિત 10:25 PM  

12  

ભદ્રત શરૂ 5:06 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 4:19AM,ચંદ્ર ર્ુિત 10:51AM 

લનજાિત એકતદશી 

દ્વતદશી કતિે 3:00 AM 

સ્વતર્ી 9:46 PM  
13  

 

િર્યોદશી કતિે 2:03 AM 

લવશતખત 9:29 PM  
14  

ચંદ્ર વૃલિક 3:31 PM, વીંછુિો શરૂ 
3:31 PM, પ્રદોષ 

ચર્ુદાશી કતિે 1:32 AM 

અનુરતધત 9:37 PM  
15  

ભદ્રત શરૂ કતિે 1:32 AM , 
 ૂર્યા લમથુન 5:15 AM 

પૂલણામત કતિે 1:30 AM 

જ્ર્યેષ્ઠત 10:13 PM  
16  

ભદ્રત  મતિ 1:27 PM, 
ચંદ્ર ધનુ 10:13 PM, વીંછુિો 
 મતિ 10:13 PM,  ત્ર્યનતરતર્યણ 
પૂજા 

વટ તલવિી વ્રર્ 

જેઠ કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત કતિે 2:01 AM 

મૂળ 11:20 PM  

17  

 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 3:04 AM 

પૂવતાષતઢત કતિે 1:00 AM  
18  

 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 4:38 AM 

ઉત્તરતષતઢત કતિે 3:09 AM  
19  

ભદ્રત શરૂ 3:47 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 4:38 AM, ચંદ્ર મકર 7:29 
AM 

ચર્ુથી અહોરતિ 

શ્રવણ અહોરતિ  
20  

 ંકષ્ટી ચોથ ચંદ્રોદર્ય ૧૧:૫૧ PM 

ચર્ુથી 6:38 AM 

શ્રવણ 5:44 AM  
21  

ચંદ્ર કુંભ 7:09 PM, પંચક શરૂ 
7:09 PM, વષતા ઋર્ુ, દલક્ષણતર્યન 

પંચમી 8:57 AM 

ધલનષ્ઠત 8:37 AM  
22  

 

ષષ્ઠી 11:23 AM 

શર્બભષત 11:37 AM  
23  

ભદ્રત શરૂ 11:23 AM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 0:34 AM 

 િમી 1:42 PM 

પૂવતાભતદ્રપદ 2:32 PM  
24  

ચંદ્ર મીન 7:49 AM 

અષ્ટમી 3:43 PM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 5:07 PM  
25  

 

નવમી 5:14 PM 

રેવર્ી 7:13 PM  
26  

ચંદ્ર મેષ 7:13 PM, પંચક  મતિ 

7:13 PM 

દશમી 6:06 PM 

અલશ્વની 8:42 PM  
27  

ભદ્રત શરૂ 5:45 AM ભદ્રત  મતિ 

6:06 PM 

એકતદશી 6:15 PM 

ભરણી 9:28 PM  
28  

ર્યોલગની એકતદશી 

દ્વતદશી 5:41 PM 

કૃલત્તકત 9:31 PM  
29  

ચંદ્ર વૃષભ 3:32 AM, શલન પ્રદોષ 
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કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 દલક્ષણતર્યન, વષતા ઋરુ્ જુલાઇ ૨૦૧૯ જેઠ  - અષતઢ 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે   

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

  

જેઠ કૃષ્ણ પક્ષ 

ચર્ુદાશી 2:35 PM 

મૃગલશષતા 7:44 PM  

  1  

ચંદ્ર લમથુન 8:23 AM, અમતવસ્ર્યત 
ર્પાણ,  ોમવર્ી અમતવસ્ર્યત 

અમતવસ્ર્યત 12:16 PM 

આદ્રતા 6:06 PM  
  2  

 

અષતઢ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 9:34 AM 

પુનવા ુ 4:09 PM  

  3  

ચંદ્ર કકા 10:39 AM 

લદ્વર્ીર્યત 6:40 AM 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 3:39 AM 

પુષ્ર્ય 2:00 PM  

  4  

જગદીશ રથર્યતિત 

ચર્ુથી કતિે 0:40 AM 

આષ્િેષત 11:48 AM  
  5  

ભદ્રત શરૂ 2:09 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 0:40 AM, ચંદ્ર લ ંહ 11:48 

AM, મત  લવનતર્યક ચર્ુથી 

પંચમી 9:49 PM 

મઘત 9:40 AM  
  6  

 

ષષ્ઠી 7:12 PM 

પૂવતાફતલ્ગુની 7:43 AM  
  7  

ચંદ્ર કન્ર્યત 1:17 PM, મત  સ્કંદ 
ષષ્ઠી 

 િમી 4:55 PM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 6:04 AM  

હસ્ર્ કતિે 4:45 AM  

  8  

ભદ્રત શરૂ 4:55 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 3:54 AM 

અષ્ટમી 3:00 PM 

લચિત કતિે 3:52 AM  
  9  

ચંદ્ર ર્ુિત 4:15 PM, મત  દુગતાષ્ટમી 

નવમી 1:32 PM 

સ્વતર્ી કતિે 3:25 AM  
10  

 

દશમી 12:32 PM 

લવશતખત કતિે 3:27 AM  
11  

ભદ્રત શરૂ કતિે 0:13 AM , 
ચંદ્ર વૃલિક 9:24 PM, વીંછુિો શરૂ 
9:24 PM 

એકતદશી 12:01 PM 

અનુરતધત કતિે 3:57 AM  
12  

ભદ્રત  મતિ 12:01 PM,  

દેવપોઢી એકતદશી 

દ્વતદશી 11:58 AM 

જ્ર્યેષ્ઠત કતિે 4:56 AM  
13  

શલન પ્રદોષ 

િર્યોદશી 12:24 PM 

મૂળ અહોરતિ  
14  

ચંદ્ર ધનુ 4:56 AM, વીંછુિો 
 મતિ 4:56 AM, વૈધૃલર્ 
મહતપતર્ 03:34 AM -  8:40 

PM, જર્યત પતવાર્ી વ્રર્ શરૂ 

ચર્ુદાશી 1:18 PM 

મૂળ 6:22 AM  
15  

ભદ્રત શરૂ 1:18 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 1:55 AM,  ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

પૂલણામત 2:38 PM 

પૂવતાષતઢત 8:13 AM  
16  

 ૂર્યા કકા 4:10 PM , 
ચંદ્ર મકર 2:45 PM 

ગુરુ પુલણામત 
 

અષતઢ કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 4:21 PM 

ઉત્તરતષતઢત 10:28 AM  

17  

શકુ્ર નો પવૂા મતં અસ્ર્ 

લદ્વર્ીર્યત 6:25 PM 

શ્રવણ 1:04 PM  
18  

જર્યત પતવાર્ી વ્રર્  મતિ 

ર્ૃર્ીર્યત 8:43 PM 

ધલનષ્ઠત 3:55 PM  
19  

ભદ્રત શરૂ 7:33 AM ભદ્રત  મતિ 

8:43 PM, ચંદ્ર કુંભ 2:28 AM, 
પંચક શરૂ 2:28 AM,  ંકષ્ટી ચોથ 
ચંદ્રોદર્ય ૧૦:૫૦ PM 

ચર્ુથી 11:09 PM 

શર્બભષત 6:55 PM  
20  

 

પંચમી કતિે 1:34 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ 9:54 PM  
21  

ચંદ્ર મીન 3:10 PM 

ષષ્ઠી કતિે 3:46 AM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ કતિે 0:44 AM  
22  

ભદ્રત શરૂ કતિે 3:46 AM 

 િમી કતિે 5:35 AM 

રેવર્ી કતિે 3:12 AM  
23  

ભદ્રત  મતિ 4:44 PM 

અષ્ટમી અહોરતિ 

અલશ્વની કતિે 5:09 AM  
24  

ચંદ્ર મેષ 3:12 AM, પંચક  મતિ 

3:12 AM 

અષ્ટમી 6:51 AM 

ભરણી અહોરતિ  
25  

 

નવમી 7:26 AM 

ભરણી 6:27 AM  
26  

ભદ્રત શરૂ 7:27 PM , 
ચંદ્ર વૃષભ 12:39 PM 

દશમી 7:16 AM 

કૃલત્તકત 7:00 AM  
27  

ભદ્રત  મતિ 7:16 AM, વ્ર્યર્ીપતર્ 
મહતપતર્ શરૂ 3:55 PM 

એકતદશી 6:19 AM 

દ્વતદશી કતિે 4:39 AM 

રોલહણી 6:48 AM  

28  

ચંદ્ર લમથુન 6:25 PM, કતલમકત 
એકતદશી, વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્ 
 મતિ 00:15 AM 

િર્યોદશી કતિે 2:19 AM 

મૃગલશષતા 5:52 AM  

આદ્રતા કતિે 4:17 AM  

29  

ભદ્રત શરૂ કતિે 2:19 AM ,  ોમ 

પ્રદોષ 

ચર્ુદાશી 11:27 PM 

પુનવા ુ કતિે 2:11 AM  
30  

ભદ્રત  મતિ 12:57 PM, 
ચંદ્ર કકા 8:45 PM, મત લશવરતલિ 

અમતવસ્ર્યત 8:11 PM 

પુષ્ર્ય 11:41 PM  
31  

અમતવસ્ર્યત ર્પાણ 

ડદવત ો, હડરર્યતિી અમતવસ્ર્યત 
 

      



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 દલક્ષણતર્યન, વષતા ઋરુ્ – શરદ ઋર્ુ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ શ્રતવણ  -  ભતદરવો 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

ઓગસ્ટ ૨૨ જન્મતષ્ટમી કષૃ્ણ 
જન્મ મહુરૂ્ા 
૨૩ ની રતર્ નત  
૦૦:૫૪ થી ૧:૩૧ 

 

ઓગસ્ટ ૨૨ જન્મતષ્ટમી કષૃ્ણ 
ઉપવત  ૨૨ ઓગસ્ટ ની  વતર થી 

પતરણત નો  મર્ય 
૨૩ ઓગસ્ટ  વતર ે૬:૧૭ AM (મધ્ર્યમ) 
૨૩ ઓગસ્ટ  તંજે ૮:૦૨ PM પછી 

(ઉત્તમ) 

જનોઈ (બળવે) બદિવત નો  મર્ય 
ઓગસ્ટ ની ૧૪ ર્તરીખ 

 વતરે ૬:૦૪ AM - ૯:૩૮ AM 

 

  રક્ષતબધંન મહુરૂ્ા 
ઓગસ્ટ ની ૧૪ ર્તરીખ 

 તંજે ૪:૪૭ PM - ૫:૨૯ PM 

શ્રતવણ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 4:41 PM 

આષ્િેષત 8:59 PM  

  1  

ચંદ્ર લ ંહ 8:59 PM 

લદ્વર્ીર્યત 1:06 PM 

મઘત 6:14 PM  
  2  

 

ર્ૃર્ીર્યત 9:35 AM 

પૂવતાફતલ્ગુની 3:35 PM  
  3  

ભદ્રત શરૂ 7:55 PM , 
ચંદ્ર કન્ર્યત 8:58 PM, મત  લવનતર્યક 
ચર્ુથી 

ચર્ુથી 6:19 AM 

પંચમી કતિે 3:24 AM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 1:14 PM  

  4  

ભદ્રત  મતિ 6:19 AM 

નતગ પંચમી 
(ઉત્તર ભતરર્) 

ષષ્ઠી કતિે 1:00 AM 

હસ્ર્ 11:17 AM  
  5  

ચંદ્ર ર્ુિત 10:31 PM, મત  સ્કંદ 
ષષ્ઠી 

 િમી 11:11 PM 

લચિત 9:53 AM  
  6  

ભદ્રત શરૂ 11:11 PM 

ગોસ્વતમી ર્િુ ીદત  જર્યંર્ી 

અષ્ટમી 10:00 PM 

સ્વતર્ી 9:06 AM  
  7  

ભદ્રત  મતિ 10:30 AM, મત  
દુગતાષ્ટમી 

નવમી 9:30 PM 

લવશતખત 8:57 AM  
  8  

ચંદ્ર વૃલિક 2:56 AM, વીંછુિો શરૂ 
2:56 AM, વૈધૃલર્ મહતપતર્ 08:11 

AM - 2:39 PM 

દશમી 9:38 PM 

અનુરતધત 9:28 AM  
  9  

વરિક્ષ્મી વ્રર્ 
 

એકતદશી 10:22 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત 10:36 AM  
10  

ભદ્રત શરૂ 9:56 AM ભદ્રત  મતિ 

10:22 PM, ચંદ્ર ધનુ 10:36 AM, 
વીંછુિો  મતિ 10:36 AM, 
પલવિત એકતદશી 

દ્વતદશી 11:36 PM 

મૂળ 12:15 PM  
11  

 

િર્યોદશી કતિે 1:16 AM 

પૂવતાષતઢત 2:21 PM  
12  

ચંદ્ર મકર 8:56 PM,  ોમ પ્રદોષ 

ચર્ુદાશી કતિે 3:15 AM 

ઉત્તરતષતઢત 4:49 PM  
13  

ભદ્રત શરૂ કતિે 3:15 AM 

પૂલણામત કતિે 5:29 AM 

શ્રવણ 7:32 PM  
14  

ભદ્રત  મતિ 4:21 PM, 
 ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

રક્ષત બંધન 
ર્યજુવેદ ઉપતકમા 

શ્રતવણ કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત અહોરતિ 

ધલનષ્ઠત 10:26 PM  

15  

ચંદ્ર કુંભ 8:58 AM, પંચક શરૂ 
8:58 AM 

પ્રલર્પદત 7:52 AM 

શર્બભષત કતિે 1:25 AM  
16  

 

લદ્વર્ીર્યત 10:18 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ કતિે 4:25 AM  
17  

ભદ્રત શરૂ 11:31 PM , 
 ૂર્યા લ ંહ 0:38 AM , 
ચંદ્ર મીન 9:40 PM 

ર્ૃર્ીર્યત 12:43 PM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ અહોરતિ  
18  

ભદ્રત  મતિ 12:43 PM,  ંકષ્ટી 
ચોથ, ચંદ્રોદર્ય ૧૦:૦૦ PM 

બોળચોથ 
 

ચર્ુથી 3:00 PM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 7:18 AM  
19  

 

પંચમી 5:00 PM 

રેવર્ી 9:59 AM  
20  

ચંદ્ર મેષ 9:59 AM, પંચક  મતિ 

9:59 AM 

નતગ પતચંમ 
 

ષષ્ઠી 6:36 PM 

અલશ્વની 12:17 PM  
21  

ભદ્રત શરૂ 6:36 PM, વ્ર્યર્ીપતર્ 
મહતપતર્ શરૂ 11:11 PM 

રતંધણ છઠ 

 િમી 7:39 PM 

ભરણી 2:06 PM  
22  

ભદ્રત  મતિ 7:12 AM, 
ચંદ્ર વૃષભ 8:28 PM, વ્ર્યર્ીપતર્ 
મહતપતર્  મતિ 04:48 AM 

શીર્ળત  તર્મ 

કૃષ્ણ જન્મતષ્ટમી 

અષ્ટમી 8:02 PM 

કૃલત્તકત 3:17 PM  
23  

શરદ ઋર્ુ 

ગોકુળતષ્ટમી 

નવમી 7:40 PM 

રોલહણી 3:46 PM  
24  

 

દશમી 6:32 PM 

મૃગલશષતા 3:29 PM  
25  

ભદ્રત શરૂ 7:12 AM ભદ્રત  મતિ 

6:32 PM, ચંદ્ર લમથુન 3:43 AM 

એકતદશી 4:39 PM 

આદ્રતા 2:26 PM  
26  

અજા એકતદશી 

દ્વતદશી 2:06 PM 

પુનવા ુ 12:43 PM  
27  

ચંદ્ર કકા 7:12 AM, પ્રદોષ 

િર્યોદશી 10:58 AM 

પુષ્ર્ય 10:25 AM  
28  

ભદ્રત શરૂ 10:58 AM ભદ્રત  મતિ 

9:14 PM, મત લશવરતલિ 

ચર્ુદાશી 7:25 AM 

અમતવસ્ર્યત કતિે 3:37 AM 

આષ્િેષત 7:41 AM  

મઘત કતિે 4:41 AM  

29  

ચંદ્ર લ ંહ 7:41 AM, અમતવસ્ર્યત 
ર્પાણ 

ભતદરવો શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 11:43 PM 

પૂવતાફતલ્ગુની કતિે 1:37 AM  

30  

 

લદ્વર્ીર્યત 7:56 PM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 10:41 PM  
31  

ચંદ્ર કન્ર્યત 6:52 AM 



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 દલક્ષણતર્યન, શરદ ઋરુ્ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ ભતદરવો  -  આ ો 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતશં પર થી બનતવ્ર્યું છ ે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

ભતદરવો શુક્િ પક્ષ 

ર્ૃર્ીર્યત 4:26 PM 

હસ્ર્ 8:03 PM  

  1  

ભદ્રત શરૂ કતિે 2:51 AM 

હરર્તલિકત, કેવિત ર્ીજ 
 

ચર્ુથી 1:23 PM 

લચિત 5:54 PM  
  2  

ભદ્રત  મતિ 1:23 PM, 
ચદં્ર ર્ુિત 6:54 AM, વૈધૃલર્ મહતપતર્ 
06:11 PM - 10:47 PM 

ગણેશ ચર્ુથી ઋલષ પંચમી 

પંચમી 10:57 AM 

સ્વતર્ી 4:23 PM  
  3  

મત  સ્કંદ ષષ્ઠી 

ષષ્ઠી 9:14 AM 

લવશતખત 3:37 PM  
  4  

ચંદ્ર વૃલિક 9:44 AM, વીંછુિો શરૂ 
9:44 AM 

 િમી 8:19 AM 

અનુરતધત 3:39 PM  
  5  

ભદ્રત શરૂ 8:19 AM ભદ્રત  મતિ 

8:10 PM 

ધરો આઠમ, રતધત અષ્ટમી 

અષ્ટમી 8:13 AM 

જ્ર્યેષ્ઠત 4:28 PM  
  6  

ચંદ્ર ધનુ 4:28 PM, વીંછુિો  મતિ 

4:28 PM, મત  દુગતાષ્ટમી 

નવમી 8:52 AM 

મૂળ 5:59 PM  
  7  

 

દશમી 10:11 AM 

પૂવતાષતઢત 8:06 PM  
  8  

ભદ્રત શરૂ 11:02 PM 

એકતદશી 12:01 PM 

ઉત્તરતષતઢત 10:39 PM  
  9  

ભદ્રત  મતિ 12:01 PM, 
ચંદ્ર મકર 2:42 AM, પદ્મત 
એકતદશી 

દ્વતદશી 2:12 PM 

શ્રવણ કતિે 1:29 AM  
10  

પ્રદોષ 

િર્યોદશી 4:36 PM 

ધલનષ્ઠત કતિે 4:28 AM  
11  

ચંદ્ર કુંભ 2:58 PM, પંચક શરૂ 
2:58 PM 

ચર્ુદાશી 7:05 PM 

શર્બભષત અહોરતિ  
12  

ભદ્રત શરૂ 7:05 PM 

અનંર્ ચર્ુદાશી 

પૂલણામત 9:32 PM 

શર્બભષત 7:29 AM  
13  

ભદ્રત  મતિ 8:19 AM, 
 ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

ભતદરવો કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 11:54 PM 

પૂવતાભતદ્રપદ 10:25 AM  

14  

ચંદ્ર મીન 3:42 AM 

શ્રતિ પક્ષ શરૂ 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 2:05 AM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 1:14 PM  
15  

 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 4:02 AM 

રેવર્ી 3:52 PM  
16  

ભદ્રત શરૂ 3:06 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 4:02 AM, ચંદ્ર મેષ 3:52 
PM, પંચક  મતિ 3:52 PM, 
વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્ 02:23 AM - 
07:19 AM 

ચર્ુથી કતિે 5:41 AM 

અલશ્વની 6:14 PM  
17  

 ૂર્યા કન્ર્યત 0:39 AM ,  ંકષ્ટી ચોથ 
ચંદ્રોદર્ય ૯:૨૧ PM 

પંચમી અહોરતિ 

ભરણી 8:15 PM  
18  

ભરણી શ્રતિ 

પંચમી 6:56 AM 

કૃલત્તકત 9:50 PM  
19  

ચંદ્ર વૃષભ 2:41 AM 

ષષ્ઠી 7:41 AM 

રોલહણી 10:52 PM  
20  

ભદ્રત શરૂ 7:41 AM ભદ્રત  મતિ 

7:51 PM 

 િમી 7:51 AM 

મૃગલશષતા 11:16 PM  
21  

ચંદ્ર લમથુન 11:09 AM 

અષ્ટમી 7:20 AM 

નવમી કતિે 6:07 AM 

આદ્રતા 11:00 PM  

22  

 ોભતગ્ર્યવર્ી શ્રતિ 

દશમી કતિે 4:12 AM 

પુનવા ુ 10:01 PM  
23  

ભદ્રત શરૂ 5:15 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 4:12 AM, ચંદ્ર કકા 4:19 PM 

એકતદશી કતિે 1:39 AM 

પુષ્ર્ય 8:23 PM  
24  

ઈંડદરત એકતદશી 

દ્વતદશી 10:32 PM 

આષ્િેષત 6:10 PM  
25  

ચંદ્ર લ ંહ 6:10 PM 

િર્યોદશી 7:02 PM 

મઘત 3:31 PM  
26  

ભદ્રત શરૂ 7:02 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 5:10 AM, પ્રદોષ, 
મત લશવરતલિ 

ચર્ુદાશી 3:16 PM 

પૂવતાફતલ્ગુની 12:34 PM  
27  

ચંદ્ર કન્ર્યત 5:49 PM, અમતવસ્ર્યત 
ર્પાણ 

અમતવસ્ર્યત 11:26 AM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 9:32 AM  

હસ્ર્ કતિે 6:37 AM  

28  

શ્રતિ પક્ષ  મતિ 

 વા લપર્ૃ શ્રતિ 

આ ો શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 7:43 AM 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 4:19 AM 

લચિત કતિે 3:59 AM  

29  

ચંદ્ર ર્ુિત 5:15 PM 

શરદ નવરતલિ શરૂ 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 1:25 AM 

સ્વતર્ી કતિે 1:51 AM  
30  

 

  
    

 શરદ નવરતલિ શરૂ 

૨૯  પ્ટેમ્બર 
ઘટ સ્થતપનત મહુૂર્ા  

બપોરે ૧૨:૩૫ થી ૧:૨૧ 

  ગણેશ ચર્ુથી 
૨  પ્ટેમ્બર 

ગણેશ સ્થતપનત મુહૂર્ા  
 વતરે ૬:૨૯ થી ૮:૦૮,  
 વતરે ૯:૪૮ થી ૧૧:૨૭ 
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બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 દલક્ષણતર્યન, શરદ ઋરુ્ – હેમંર્ ઋર્ુ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ આ ો - કતરર્ક 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

દગુતા અષ્ટમી  મહુરૂ્ા 
૫ ઓક્ટોબર 

 લંધ પજૂા ૧૦:૨૪ PM 
 

ભદ્રત દવેી પજૂા 

૫ ઓક્ટોબર  વતરે ૩:૩૩ AM 

 

આ ો શુક્િ પક્ષ 

ચર્ુથી 11:10 PM 

લવશતખત કતિે 0:22 AM  

  1  

ભદ્રત શરૂ 12:12 PM, ભદ્રત  મતિ 

11:10 PM, ચંદ્ર વૃલિક 6:40 PM, 
વીંછુિો શરૂ 6:40 PM, મત  
લવનતર્યક ચર્ુથી 

પંચમી 9:41 PM 

અનુરતધત 11:40 PM  
  2  

િલિર્ત પંચમી 
 

ષષ્ઠી 9:05 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત 11:49 PM  
  3  

ચંદ્ર ધનુ 11:49 PM, વીંછુિો 
 મતિ 11:49 PM, મત  સ્કંદ 
ષષ્ઠી 

 િમી 9:20 PM 

મૂળ કતિે 0:48 AM  
  4  

ભદ્રત શરૂ 9:20 PM 

 રસ્વર્ી પજૂા 

અષ્ટમી 10:24 PM 

પૂવતાષતઢત કતિે 2:33 AM  
  5  

ભદ્રત  મતિ 9:47 AM 

દુગતાષ્ટમી 

નવમી કતિે 0:08 AM 

ઉત્તરતષતઢત કતિે 4:55 AM  
  6  

ચંદ્ર મકર 9:06 AM 

મહતનવમી 
 

દશમી કતિે 2:20 AM 

શ્રવણ અહોરતિ  
  7  

લવજર્યત દશમી, દશેરત 
લવજર્ય મુહૂર્ા 

2:03 PM - 2:48 PM 

એકતદશી કતિે 4:48 AM 

શ્રવણ 7:42 AM  
  8  

ભદ્રત શરૂ 3:33 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 4:48 AM, ચંદ્ર કુંભ 9:11 
PM, પંચક શરૂ 9:11 PM, પતશતંકુષત 
એકતદશી 

દ્વતદશી અહોરતિ 

ધલનષ્ઠત 10:42 AM  
  9  

 

દ્વતદશી 7:21 AM 

શર્બભષત 1:44 PM  
10  

પ્રદોષ 

િર્યોદશી 9:50 AM 

પૂવતાભતદ્રપદ 4:40 PM  
11  

ચંદ્ર મીન 9:57 AM, વ્ર્યર્ીપતર્ 
મહતપતર્ 05:18 AM - 10:27 

AM 

ચર્ુદાશી 12:06 PM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 7:23 PM  
12  

ભદ્રત શરૂ 12:06 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 1:09 AM,  ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

શરદ પુલણામત 
 

પૂલણામત 2:07 PM 

રેવર્ી 9:50 PM  
13  

ચંદ્ર મેષ 9:50 PM, પંચક  મતિ 

9:50 PM 

વતલ્મીડક જર્યરં્ી 

આ ો કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 3:51 PM 

અલશ્વની કતિે 0:00 AM  

14  

 

લદ્વર્ીર્યત 5:15 PM 

ભરણી કતિે 1:51 AM  
15  

ભદ્રત શરૂ કતિે 5:49 AM 

ર્ૃર્ીર્યત 6:18 PM 

કૃલત્તકત કતિે 3:22 AM  
16  

ભદ્રત  મતિ 6:18 PM, 
ચંદ્ર વૃષભ 8:16 AM,  ંકષ્ટી ચોથ 
ચંદ્રોદર્ય ૮:૦૫ PM 

કરવત ચોથ 

ચર્ુથી 6:59 PM 

રોલહણી કતિે 4:29 AM  
17  

 ૂર્યા ર્ુિત 12:40 PM 

શકુ્ર નો પલિમ મતં ઉદર્ય 

પંચમી 7:13 PM 

મૃગલશષતા કતિે 5:10 AM  
18  

ચંદ્ર લમથુન 4:53 PM 

ષષ્ઠી 7:00 PM 

આદ્રતા કતિે 5:22 AM  
19  

ભદ્રત શરૂ 7:00 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 6:41 AM 

 િમી 6:14 PM 

પુનવા ુ કતિે 5:02 AM  
20  

ચંદ્ર કકા 11:10 PM 

અષ્ટમી 4:55 PM 

પુષ્ર્ય કતિે 4:09 AM  
21  

અહોઈ અષ્ટમી 
 

નવમી 3:02 PM 

આષ્િેષત કતિે 2:43 AM  
22  

ભદ્રત શરૂ કતિે 1:54 AM 

દશમી 12:39 PM 

મઘત કતિે 0:48 AM  
23  

ભદ્રત  મતિ 12:39 PM, 
ચંદ્ર લ ંહ 2:43 AM, હેમંર્ ઋર્ુ 

એકતદશી 9:48 AM 

દ્વતદશી કતિે 6:38 AM 

પૂવતાફતલ્ગુની 10:30 PM  

24  

રમત એકતદશી, વૈધૃલર્ મહતપતર્  

02:49 AM - 07:41 AM 

વતઘ બતર  
 

િર્યોદશી કતિે 3:16 AM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 7:57 PM  
25  

ભદ્રત શરૂ કતિે 3:16 AM , 
ચંદ્ર કન્ર્યત 3:53 AM, પ્રદોષ 

ધનર્ેર  
 

ચર્ુદાશી 11:53 PM 

હસ્ર્ 5:19 PM  
26  

ભદ્રત  મતિ 1:34 PM, 
મત લશવરતલિ 

કતળી ચૌદશ, નરક 
ચર્ુદાશી 

અમતવસ્ર્યત 8:38 PM 

લચિત 2:46 PM  
27  

ચંદ્ર ર્ુિત 4:01 AM, અમતવસ્ર્યત 
ર્પાણ 

ડદવતળી 
 

કતરર્ક શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 5:43 PM 

સ્વતર્ી 12:30 PM  

28  

ગુજરતર્ી નવું વષા 
ગોવધાન પૂજા 

લદ્વર્ીર્યત 3:17 PM 

લવશતખત 10:41 AM  
29  

ચંદ્ર વૃલિક 5:05 AM, વીંછુિો શરૂ 
5:05 AM 

ભતઈ બીજ 

 

ર્ૃર્ીર્યત 1:31 PM 

અનુરતધત 9:29 AM  
30  

ભદ્રત શરૂ કતિે 0:55 AM , મત  
લવનતર્યક ચર્ુથી 

ચર્ુથી 12:31 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત 9:01 AM  
31  

ભદ્રત  મતિ 12:31 PM, 
ચંદ્ર ધનુ 9:01 AM, વીંછુિો 
 મતિ 9:01 AM 

ધનર્રે  િક્ષ્મી પજૂા મહુરૂ્ા 
૨૫ ઓક્ટોબર 

 તંજે ૬:૫૧ PM થી ૮:૩૩ PM 
 

ભતઈ બીજ  મહુૂર્ા 
બપોર ે૧૨:૫૧ PM થી ૨:૦૬ PM 

ડદવતળી િક્ષ્મી પૂજા મહુરૂ્ા 
૨૭ ઓક્ટોબર 

 તંજે ૬:૪૩ PM થી ૮:૨૫ PM 

મધ્ર્યરતલિ ૦૦:૨૫ થી ૧:૨૦ AM 

 



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 દલક્ષણતર્યન, હેમંર્ ઋરુ્ નવેમ્બર ૨૦૧૯ કતરર્ક - મતગશર 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  
 

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

 રૂ્યા અન ેચદં્ર વચ્ચ ે ર્ર્ વધર્ત અરં્ર ન ેકતરણ ેલર્થી નું લનમતાણ થતર્ય છ.ે લર્થી એગં્રજેી ર્તરીખ ની મતફક 24 કિતક ની નહીં પણ ૧૭ થી ૨૭ કિતક ની હોર્ય. આનું કતરણ પથૃ્વી ની   રૂ્યા ની આજબુતજ ુ દીઘા વતૃ્તતકતર 
ભ્રમણકક્ષત છ.ે આનત કતરણ ેકોઈ વખર્ એક નવરતલિ નો ડદવ  વધતર ેઓછો હોર્ય છ.ે લર્થી ની  મતલિ આખત લવશ્વ મત ંએક જ  મર્ય ેથતર્ય છ.ે  રૂ્યા અન ેચદં્ર નત અશં ની  કૂ્ષ્મ ગણર્રી ખગોળ લ િ પચંતગં હમશેત UTC 
(વલૈશ્વક લનદશેતડંકર્ કતળ) મત ભકૂલેન્દ્રર્ય ગ્રહ ગલણર્ થી થતર્ય છ.ે  UTC  એટિ ેLondon નત  મર્ય પ્રમતણ.ે ભતરર્ીર્ય પચંતગં કતર આ પ્રમતણ ેગલણર્ કરી ન ેલર્થી, નક્ષિ નત  મતલિ કતળ ની ગણર્રી કર ેછે, ત્ર્યતરબતદ 
આવિેત  મર્ય મત ંથી London અન ેભતરર્ નો  મર્ય નો ર્ફતવર્ ૫ કિતક અન ે૩૦ લમનટ ઉમરેી ન ેભતરર્ નત પચંતગં મત ંમકૂ ેછે, આ પ્રમતણ ે અમડેરકત મતટ ેLondon અન ેર્મતરત શહરે નો ર્ફતવર્ આવિેી લર્થી મતથંી 
બતદ કરર્ત ંર્મતરત શહરે મત ંલર્થી નો  મતલિ કતળ મળશ.ે ત્ર્યતરબતદ ર્મતરત શહરે નત  રૂ્યોદર્ય અન ેચદં્રોદર્ય નત આધતર ેર્હવેતર નો લનણાર્ય થતર્ય છ.ે આનત કતરણ ેભતરર્ અન ેઅમડેરકત નત પચંતગં મત ંર્ફતવર્ હોર્ય છ.ે 
કતરણ ક ેલર્થી આખત લવશ્વ મત ંએક જ  મર્ય ે મતિ થર્ી હોવતથી અન ેભતરર્ લ ર્યતટિ થી ૧૩ કિતક ૩૦ લમનટ અન ેગરમી મત ં૧૨ કિતક ૩૦ લમનટ નો ર્ફતવર્ હોવતથી આ ર્ફતવર્ ભતરર્ નત પચંતગં મત ંથી બતદ 
કરવો પિ ે(ક ે London નત લર્થી  મતલિ કતળ મત ંથી ૭ કિતક ક ે૮ કિતક (ઠિંી મત)ં  બતદ કરર્ત)ં જેનત કતરણ ેએવું િતગ ેક ેલર્થી અમડેરકત મત ંપહિેત આવે, ત્ર્યતરબતદ ભતરર્ મત,ં ત્ર્યતરબતદ જાપતન, ઔસ્ટરેલિર્યત મત.ં 

કતરર્ક શુક્િ પક્ષ 

પંચમી 12:21 PM 

મૂળ 9:22 AM  

  1  

મત  સ્કંદ ષષ્ઠી 

સ્કંદ ષષ્ટી 
િતભ પતંચમ, જ્ઞતન પંચમી 

ષષ્ઠી 1:01 PM 

પૂવતાષતઢત 10:31 AM  
  2  

ચંદ્ર મકર 4:56 PM 

છઠ પૂજા 
 

 િમી 1:26 PM 

ઉત્તરતષતઢત 11:25 AM  
  3  

ભદ્રત શરૂ 1:26 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 2:23 AM 

જિતરતમ જર્યંર્ી 
 

અષ્ટમી 3:27 PM 

શ્રવણ 1:53 PM  
  4  

મત  દુગતાષ્ટમી 

ગોપતષ્ટમી 
ગુરુ ધન રતશી મત 

નવમી 5:51 PM 

ધલનષ્ઠત 4:45 PM  
  5  

ચંદ્ર કુંભ 3:17 AM, પંચક શરૂ 
3:17 AM, વ્ર્યર્ીપતર્ મહતપતર્ 
07:28 AM - 2:01 PM 

દશમી 8:25 PM 

શર્બભષત 7:45 PM  
  6  

 

એકતદશી 10:54 PM 

પૂવતાભતદ્રપદ 10:42 PM  
  7  

ભદ્રત શરૂ 9:41 AM ભદ્રત  મતિ 

10:54 PM, ચંદ્ર મીન 3:59 PM, 

દેવઉઠી એકતદશી 

દ્વતદશી કતિે 1:09 AM 

ઉત્તરતભતદ્રત કતિે 1:26 AM 
  8  

ર્ુિ ી લવવતહ 

િર્યોદશી કતિે 3:03 AM 

રેવર્ી કતિે 3:49 AM  
  9  

શલન પ્રદોષ 

ચર્ુદાશી કતિે 4:31 AM 

અલશ્વની કતિે 5:47 AM  
10  

ભદ્રત શરૂ કતિે 4:31 AM , 
ચંદ્ર મેષ 3:49 AM, પંચક  મતિ 

3:49 AM 

પૂલણામત કતિે 5:34 AM 

ભરણી અહોરતિ  
11  

ભદ્રત  મતિ 5:06 PM, 
 ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

દેવ ડદવતળી 
 

કતરર્ક કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત કતિે 6:11 AM 

ભરણી 7:21 AM  

12  

ચંદ્ર વૃષભ 1:41 PM 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 6:25 AM 

કૃલત્તકત 8:31 AM  
13  

 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 6:15 AM 

રોલહણી 9:17 AM  
14  

ભદ્રત શરૂ 6:23 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 6:15 AM, ચંદ્ર લમથુન 9:32 
PM 

ચર્ુથી કતિે 5:45 AM 

મૃગલશષતા 9:42 AM  
15  

 ંકષ્ટી ચોથ ચંદ્રોદર્ય ૭:૦૪ PM 

પંચમી કતિે 4:53 AM 

આદ્રતા 9:46 AM  
16  

 ૂર્યા વૃલિક 11:28 AM 

ષષ્ઠી કતિે 3:39 AM 

પુનવા ુ 9:29 AM  
17  

ભદ્રત શરૂ કતિે 3:39 AM , 
ચંદ્ર કકા 3:35 AM 

 િમી કતિે 2:05 AM 

પુષ્ર્ય 8:51 AM  
18  

ભદ્રત  મતિ 2:55 PM, વૈધૃલર્ 
મહતપતર્ 11:33 AM - 7:13 PM 

અષ્ટમી કતિે 0:11 AM 

આષ્િેષત 7:52 AM  

મઘત કતિે 6:34 AM  

19  

ચંદ્ર લ ંહ 7:52 AM 

કતળ ભૈરવ પૂજા 
 

નવમી 9:58 PM 

પૂવતાફતલ્ગુની કતિે 4:59 AM  
20  

 

દશમી 7:31 PM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની કતિે 3:11 AM  
21  

ભદ્રત શરૂ 8:46 AM ભદ્રત  મતિ 

7:31 PM, ચંદ્ર કન્ર્યત 10:33 AM 

એકતદશી 4:54 PM 

હસ્ર્ કતિે 1:15 AM  
22  

ઉત્પતન્નત એકતદશી 

દ્વતદશી 2:13 PM 

લચિત 11:17 PM  
23  

ચંદ્ર ર્ુિત 12:16 PM, શલન પ્રદોષ 

િર્યોદશી 11:35 AM 

સ્વતર્ી 9:27 PM  
24  

ભદ્રત શરૂ 11:35 AM ભદ્રત  મતિ 

10:21 PM, મત લશવરતલિ 

ચર્ુદાશી 9:10 AM 

અમતવસ્ર્યત કતિે 7:05 AM 

લવશતખત 7:53 PM  

25  

ચંદ્ર વૃલિક 2:14 PM, વીંછુિો શરૂ 
2:14 PM, અમતવસ્ર્યત ર્પાણ, 
 ોમવર્ી અમતવસ્ર્યત 

મતગશર શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત કતિે 5:29 AM 

અનુરતધત 6:42 PM  

26  

 

લદ્વર્ીર્યત કતિે 4:28 AM 

જ્ર્યેષ્ઠત 6:04 PM  
27  

ચંદ્ર ધનુ 6:04 PM, વીંછુિો 
 મતિ 6:04 PM 

ર્ૃર્ીર્યત કતિે 4:09 AM 

મૂળ 6:04 PM  
28  

 

ચર્ુથી કતિે 4:34 AM 

પૂવતાષતઢત 6:46 PM  
29  

ભદ્રત શરૂ 4:16 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 4:34 AM, મત  લવનતર્યક 
ચર્ુથી 

પંચમી કતિે 5:43 AM 

ઉત્તરતષતઢત 8:10 PM  
30  

ચંદ્ર મકર 1:03 AM, વ્ર્યર્ીપતર્ 
મહતપતર્ 09:56 AM- 10:37 

PM 



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 દલક્ષણતર્યન - ઉત્તરતર્યણ, હેમંર્ ઋર્ુ - લશલશર ઋર્ુ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯  મતગશર - પોષ 

લર્થી, નક્ષિ નો  મર્ય  મતલિ  મર્ય ચ્હે,  ૂર્યા, ચદં્ર નો  મર્ય એમનો રતલશ પ્રવશે નો છે, લર્થી કે નક્ષિ જ્ર્યતરે મધ્ર્યરતલિ પછી  મતિ થતર્ય ત્ર્યતરે ‘કતિે’ એમ દશતાવ્ર્યું  છે, આ પચંતગં પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી - MYPANCHANG.COM  એ લ ર્યતટિ નત અક્ષતશં રખેતંશ પર થી બનતવ્ર્યું છે  
  

રલવવતર  ોમવતર મગંળવતર બધુવતર ગુરુવતર શકુ્રવતર શલનવતર 

મતગશર શુક્િ પક્ષ 

ષષ્ઠી કતિે 7:29 AM 

શ્રવણ 10:13 PM  

  1  

મત  સ્કંદ ષષ્ઠી 

ગુહ ષષ્ટી 
 

 િમી અહોરતિ 

ધલનષ્ઠત કતિે 0:47 AM  
  2  

ચંદ્ર કુંભ 11:27 AM, પંચક શરૂ 
11:27 AM 

 િમી 9:44 AM 

શર્બભષત કતિે 3:39 AM  
  3  

ભદ્રત શરૂ 9:44 AM ભદ્રત  મતિ 

10:58 PM 

અષ્ટમી 12:14 PM 

પૂવતાભતદ્રપદ કતિે 6:37 AM  
  4  

ચંદ્ર મીન 11:53 PM, મત  
દુગતાષ્ટમી 

નવમી 2:45 PM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ અહોરતિ  
  5  

 

દશમી 5:04 PM 

ઉત્તરતભતદ્રપદ 9:27 AM  
  6  

ભદ્રત શરૂ કતિે 6:05 AM 

ગરુુ નો પલિમ મતં અસ્ર્ 

એકતદશી 6:59 PM 

રેવર્ી 11:58 AM  
  7  

ભદ્રત  મતિ 6:59 PM, 
ચંદ્ર મેષ 11:58 AM, પંચક  મતિ 

11:58 AM, મોક્ષદત એકતદશી 

ગીર્ત જર્યંર્ી 

દ્વતદશી 8:23 PM 

અલશ્વની 2:00 PM  
  8  

 

િર્યોદશી 9:13 PM 

ભરણી 3:30 PM  
  9  

ચંદ્ર વૃષભ 9:48 PM,  ોમ પ્રદોષ 

ચર્ુદાશી 9:29 PM 

કૃલત્તકત 4:27 PM  
10  

ભદ્રત શરૂ 9:29 PM 

પૂલણામત 9:12 PM 

રોલહણી 4:52 PM  
11  

ભદ્રત  મતિ 9:24 AM, 
 ત્ર્યનતરતર્યણ પૂજા 

દત્તતિેર્ય જર્યંર્ી 
 

મતગશર કૃષ્ણ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 8:26 PM 

મૃગલશષતા 4:48 PM  

12  

ચંદ્ર લમથુન 4:53 AM, વૈધૃલર્ 
મહતપતર્ શરૂ 12:18 PM 

લદ્વર્ીર્યત 7:17 PM 

આદ્રતા 4:21 PM  
13  

ભદ્રત શરૂ કતિે 6:35 AM, વૈધૃલર્ 
મહતપતર્ 

ર્ૃર્ીર્યત 5:48 PM 

પુનવા ુ 3:33 PM  
14  

ભદ્રત  મતિ 5:48 PM, 
ચંદ્ર કકા 9:47 AM,  ંકષ્ટી ચોથ 
ચંદ્રોદર્ય ૬:૫૭ PM, વૈધૃલર્ 
મહતપતર્ 

ચર્ુથી 4:04 PM 

પુષ્ર્ય 2:31 PM  
15  

વૈધૃલર્ મહતપતર્  મતિ 1:41AM 

પંચમી 2:09 PM 

આષ્િેષત 1:17 PM  
16  

 ૂર્યા ધનુ 2:04 AM , 
ચંદ્ર લ ંહ 1:17 PM 

ધનુમતા  શરૂ, કમુરર્ત શરૂ 

ષષ્ઠી 12:07 PM 

મઘત 11:56 AM  
17  

ભદ્રત શરૂ 12:07 PM ભદ્રત  મતિ 

11:04 PM 

 િમી 10:01 AM 

અષ્ટમી કતિે 7:53 AM 

પૂવતાફતલ્ગુની 10:31 AM  

18  

ચંદ્ર કન્ર્યત 4:09 PM 

નવમી કતિે 5:46 AM 

ઉત્તરતફતલ્ગુની 9:04 AM  

હસ્ર્ કતિે 7:39 AM  

19  

 

દશમી કતિે 3:45 AM 

લચિત કતિે 6:19 AM  
20  

ભદ્રત શરૂ 4:45 PM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 3:45 AM, ચંદ્ર ર્ુિત 6:58 
PM 

એકતદશી કતિે 1:52 AM 

સ્વતર્ી કતિે 5:08 AM  
21  

 ફિત એકતદશી, લશલશર ઋર્ુ, 
ઉત્તરતર્યણ 

દ્વતદશી કતિે 0:12 AM 

લવશતખત કતિે 4:10 AM  
22  

ચંદ્ર વૃલિક 10:23 PM, વીંછુિો શરૂ 
10:23 PM 

િર્યોદશી 10:48 PM 

અનુરતધત કતિે 3:29 AM  
23  

ભદ્રત શરૂ 10:48 PM ,  ોમ પ્રદોષ, 
મત લશવરતલિ 

ચર્ુદાશી 9:47 PM 

જ્ર્યેષ્ઠત કતિે 3:11 AM  
24  

ભદ્રત  મતિ 10:15 AM 

અમતવસ્ર્યત 9:13 PM 

મૂળ કતિે 3:20 AM  
25  

ચંદ્ર ધનુ 3:11 AM, વીંછુિો  મતિ 

3:11 AM, અમતવસ્ર્યત ર્પાણ 

પોષ શુક્િ પક્ષ 

પ્રલર્પદત 9:09 PM 

પૂવતાષતઢત કતિે 4:00 AM  

26  

 

લદ્વર્ીર્યત 9:40 PM 

ઉત્તરતષતઢત કતિે 5:13 AM  
27  

ચંદ્ર મકર 10:15 AM 

ર્ૃર્ીર્યત 10:45 PM 

શ્રવણ કતિે 7:00 AM  
28  

 

ચર્ુથી કતિે 0:24 AM 

ધલનષ્ઠત અહોરતિ  
29  

ભદ્રત શરૂ 11:31 AM ભદ્રત  મતિ 

કતિે 0:24 AM, ચંદ્ર કુંભ 8:05 

PM, પંચક શરૂ 8:05 PM, મત  
લવનતર્યક ચર્ુથી 

પંચમી કતિે 2:31 AM 

ધલનષ્ઠત 9:17 AM  
30  

 

ષષ્ઠી કતિે 4:57 AM 

શર્બભષત 11:58 AM  
31  

મત  સ્કંદ ષષ્ઠી 
        



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
 2019 GRAHA PRAVESHA MUHURTHA 

DATE DAY MASA TITHI NAKSHATRA SHUBHA LAGNA TIME 
3/2/2019 SATURDAY MAGHA KR DVADASHI U.SHADHA KUMBHA, MINA 
4/5/2019 FRIDAY CHAITRA SH PRATHAMA REVATI MITHUNA* 
5/7/2019 TUESDAY VAISHAKH SH TRITIYA MRIGASIRA MITHUNA* 
5/10/2019 FRIDAY VAISHAKH SH SHASHTHI PUSHYA MITHUNA, SIMHA 
5/15/2019 WEDNESDAY VAISHAKH SH DVADASHI HASTA/CHITRA SIMHA 
5/16/2019 THURSDAY VAISHAKH SH TRAYODASHI CHITRA/SWATI MITHUNA, SIMHA 
5/30/2019 THURSDAY VAISHAKH KR DVADASHI REVATI SIMHA 
6/10/2019 MONDAY JYESTHA SH ASTHAMI U.PHALGUNI SIMHA 
6/13/2019 THURSDAY JYESTHA SH DVADASHI SVATI SIMHA 
7/8/2019 MONDAY AASADHA SH SAPTAMI U.PHALGUNI/HASTA SIMHA 
10/7/2019 MONDAY ASHWIN SH DASHAMI SRAVAMA SIMHA* 
10/25/2019 FRIDAY ASHWIN KR TRAYODASHI U.PHALGUNI SIMHA* 
11/6/2019 WEDNESDAY KARTHIKA SH DASHAMI SHATABHISHA DHANU 

11/22/2019 FRIDAY KARTHIKA KR EKADASHI/12 HASTA DHANU 
12/1/2019 SUNDAY MARGASIRA SH SHASHTHI SRAVANA DHANU, KUMBH 

 
2019 VASTHU PUJA MUHURTHA 

DATE DAY MASA TITHI NAKSHATRA SHUBHA LAGNA TIME 
1/25/2019 FRI PUSHYA KR SHASHTHI HASTHA VRISCHIKA, MINA 
2/10/2019 SUN MAGHA SH SHASHTHI ASHVINI KUMBHA, MINA, SIMHA 
2/16/2019 SAT MAGHA SH DVADASHI PUNARVASU KUMBHA, SIMHA 
2/21/2019 THU MAGHA KR TRITIYA U.PHALGUNI KUMBHA, MINA 
2/28/2019 THU MAGHA KR DASHAMI MULA KUMBHA, MINA 
3/2/2019 SAT MAGHA KR DVADASHI U.SHADHA KUMBHA, MINA 
3/8/2019 FRI PHALGUNA SH DVITIYA U.BHADRAPADA KUMBHA 
3/13/2019 WED PHALGUNA SH SAPTAMI ROHINI MINA 
4/5/2019 FR CHAITRA SH PRATHAMA REVATI MITHUNA* 
5/6/2019 MON VAISHAKH SH DVITIYA ROHINI MITHUNA 
5/7/2019 TUE VAISHAKH SH TRITIYA MRIGASIRA MITHUNA* 
5/10/2019 FRI VAISHAKH SH SHASHTHI PUSHYA MITHUNA, SIMHA 
5/15/2019 WED VAISHAKH SH DVADASHI HASTA/CHITRA SIMHA 
5/16/2019 THU VAISHAKH SH TRAYODASHI CHITRA/SWATI MITHUNA, SIMHA 
5/25/2019 SAT VAISHAKH KR SAPTAMI DHANISTHA SIMHA 
5/29/2019 WED VAISHAKH KR EKADASHI U.BHADRAPADA/REVATI SIMHA 
5/30/2019 THU VAISHAKH KR DVADASHI REVATI SIMHA 
6/10/2019 MON JYESTHA SH ASTHAMI U.PHALGUNI SIMHA 
6/13/2019 THU JYESTHA SH DVADASHI SVATI SIMHA 
6/17/2019 MON JYESTHA KR PRATHAMA MULA SIMHA 
6/19/2019 WED JYESTHA KR TRITIYA U.SHADHA SIMHA 
6/22/2019 SAT JYESTHA KR PANCHAMI U.SHADHA/SATABHISA SIMHA 
7/7/2019 SAT ASHADHA SH SHASHTHI U.PHALGUNI SIMHA 
7/8/2019 MON AASADHA SH SAPTAMI U.PHALGUNI/HASTA SIMHA 
10/7/2019 MON ASHWIN SH DASHAMI SRAVAMA SIMHA* 
10/25/2019 FRI ASHWIN KR TRAYODASHI U.PHALGUNI SIMHA* 
11/6/2019 WED KARTHIKA SH DASHAMI SHATABHISHA DHANU 
11/14/2019 THU KARTHIKA KR TRITIYA ROHINI/MRIGASIRA DHANU 
11/22/2019 FRI KARTHIKA KR EKADASHI/12 HASTA DHANU 
11/23/2019 SAT KARTHIKA KR DVADASHI CHITRA DHANU 
11/30/2019 SAT MARGASIRA SH PANCHAMI U.SHADHA DHANU, KUMBH 
12/1/2019 SUN MARGASIRA SH SHASHTHI SRAVANA DHANU, KUMBH 

2019 VEHICLE BUYING MUHURTHA 

DATE DAY MASA TITHI NAKSHATRA LAGNAM 
1/24/2019 THU PUSHYA KR PANCHAMI U.PHALGUNI MINA, KARKA 
1/26/2019 FRI PUSHYA KR SAPTAMI CHITRA MAKARA, MINA 
2/9/2019 SAT MAGHA SH PANCHAMI REVATI MINA 

2/11/2019 MON MAGHA SH SAPTAMI ASHVINI SIMHA 
2/21/2019 THU MAGHA KR TRITIYA U.PHALGUNI, HASTA SIMHA 
3/10/2019 SUN PHALGUNA SH CHATURTHI ASHVINI MINA 
3/13/2019 WED PHALGUNA SH SAPTAMI ROHINI MINA 
3/23/2019 SAT PHALGUNA KR TRITIYA SWATI MESHA, MITHUNA 
3/25/2019 MON PHALGUNA KR PANCHAMI ANURADHA MITHUNA 
3/30/2019 SAT PHALGUNA KR DASHAMI SHRAVANA MESHA 
4/9/2019 TUE CHAITRA SH PANCHAMI ROHINI MESHA, MITHUNA 

4/18/2019 THU CHAITRA SH PURNIMA HASTHA KARKA 
4/21/2019 SUN CHAITRA KR TRITIYA ANURADHA MITHUNA, KARKA 
5/7/2019 TUE VAISHAKH SH TRITIYA MRIGASIRA MITHUNA, KARKA, TULA 
5/9/2019 THU VAISHAKH SH PANCHAMI PUNARVASU KARKA 

5/29/2019 WED VAISHAKH KR EKADASHI REVATI KARKA 
6/11/2019 TUE JYESTHA SH DASHAMI HASTHA KARKA, SIMHA 
6/19/2019 WED JYESTHA KR TRITIYA U.SHADHA KARKA, SIMHA, DHANUSH 
6/27/2019 THU JYESTHA KR DASHAMI ASHWINI KARKA, SIMHA 
7/12/2019 FRI ASHADHA SH EKADASHI ANURADHA KARKA 

10/20/2019 SUN ASHWIN KR SAPTAMI PUNARVASU TULA, MAKARA 
10/25/2019 FRI ASHWIN KR TRAYODASHI U.PHALGUNI TULA, MAKARA 
10/27/2019 SUN ASHWIN KR AMAVASYA CHITRA TULA, MAKARA 

11/3/2019 SUN KARTHIKA SH SAPTAMI U.SHADHA MAKARA 
11/9/2019 SAT KARTHIKA SH TRAYODASHI REVATI TULA, MAKARA 

11/14/2019 THU KARTHIKA KR TRITIYA ROHINI DHANUSH, MAKARA, MITHUNA 
11/21/2019 THU KARTHIKA KR DASHAMI U.PHALGUNI DHANUSH, MAKARA 
11/22/2019 FRI KARTHIKA KR EKADASHI HASTHA DHANUSH, MAKARA 

2019 WEDDING MUHURTHA 
DATE DAY LUNAR MASA TITHI NAKSHATRA SHUBHA LAGNA TIME 

1/25/2019 FRI PUSHYA KR SHASHTHI U.PHALGUNI/HASTHA VRISCHIKA, KUMBHA 
1/31/2019 THU PUSHYA KR DVADASHI MULA KUMBHA 
2/1/2019 FRI PUSHYA KR DVADASHI MULA VRISCHIKA 
2/9/2019 FRI MAGHA SH PANCHAMI REVATI VRISCHIKA, DHANU, KUMBHA, MINA 

2/10/2019 FRI MAGHA SH SHASHTHI REVATI VRISCHIKA 
2/20/2019 WED MAGHA KR DVITIYA U.PHALGUNI VRISCHIKA 
2/21/2019 THU MAGHA KR TRITIYA U.PHALGUNI VRISCHIKA 
2/26/2019 TUE MAGHA KR ASTHAMI ANURADHA KUMBHA, MINA 
2/28/2019 THU MAGHA KR DASHAMI MULA VRISCHIKA, KUMBHA, MINA 
3/2/2019 SAT MAGHA KR DVADASHI U.SHADHA VRISCHIKA, KUMBHA, MINA 
3/7/2019 THU PHALGUNA SH PRATHAMA U.BHADRA MINA 
3/8/2019 FRI PHALGUNA SH DVITIYA U.BHADRA, REVATI VRISCHIKA, KUMBHA, MINA 

4/26/2019 FRI CHAITRA KR ASTHAMI U.SHADHA KUMBHA, MINA 
5/6/2019 MON VAISHAKH SH DWITIYA ROHINI MINA, KARKA 

5/15/2019 WED VAISHAKH SH DVADASHI HASTA SIMHA 
5/17/2019 FRI VAISHAKH SH CHATURDASHI SVATI SIMHA 
5/19/2019 SUN VAISHAKH KR PRATHAMA ANURADHA SIMHA 
6/8/2019 SAT JYESTHA SH SHASHTHI MAGHA SIMHA, KANYA 

6/10/2019 MON JYESTHA SH ASTHAMI U.PHALGUNI SIMHA, KANYA 
6/12/2019 WED JYESTHA SH DASHAMI CHITRA KARKA, SIMHA, KANYA 
6/17/2019 MON JYESTHA KR PRATHAMA MULA KARKA, SIMHA, KANYA 
6/19/2019 WED JYESTHA KR TRITIYA U.SHADHA KARKA, SIMHA, KANYA 
7/6/2019 SAT ASHWIN SH PANCHAMI MAGHA KARKA, SIMHA 
7/7/2019 SUN ASHWIN SH SHASHTHI U.PHALGUNI KARKA, SIMHA, KANYA, TULA 
11/8/2019 FRI KARTHIKA SH DVADASHI U.BHADRAPADA TULA, MAKARA, KARKA 

11/14/2019 THU KARTHIKA KR TRITIYA ROHINI MAKARA, KUMBHA, KARKA 
11/22/2019 FRI KARTHIKA KR EKADASHI HASTA TULA, MAKARA, KARKA 
11/30/2019 SAT MARGASRA SH PANCHAMI U.SHADHA TULA, MAKARA, KUMBHA 

 
 
 

SARVARTH SIDDHA MUHURTHA PER AGAMA 
FOLLOWING MUHURTHA ARE KNOWN AS SARVARTHA SIDDHA MUHURTHA. THEY DON’T REQUIRE 

PANCHANGA SHUDDHI: YOU MAY CONSULT YOUR PRIEST OR ASTROLOGER. 
• VASANT PANCHAMI 
• CHAITRA UGADI (SADE TIN MUHURTHA) 
• AKSHAYA TRITIYA (SADE TIN MUHURTHA) 
• DUSSERA (SADE TIN MUHURTHA) 
• DHANTERAS 
• DIWALI 
• KARTHIKA SHUKLA PRATHAMA (NEXT DAY AFTER DIWALI -SADE TIN MUHURTHA) 



  
 
 
 
 

ટેલિફોન: ૪૨૫-૪૪૫-૯૧૧૭ ⚫ www.mypanchang.com 

બતિકૃષ્ણ ગુજરતર્ી લર્લથ નક્ષિ દશાન (લ ર્યતટિ મતટે) 
 

કર્તા: પંડિર્ મહેશ શતસ્ત્રી 
     


