
 

 

தணிைக பஞ்சாங்கம் பா  சரவண சர்மா 
பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்  
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677 
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com  இைணயம்: www.prohithar.com 
எண் 9, 4வ  ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .   

Financial Year Accounts Beginning Auspicious Time (2012 to 2017) 
திய நிதியாண்  கணக்கு வக்க நல்ல ேநரம் (2012 தல் 2017 வைர) 

குறிப் கள்:   
• இங்கு தரப்பட் ள்ள ேநரத்ைத  ெசன்ைன, காஞ்சி ரம், தி வள் ர், கிழக்கு சித் ர், ெதற்கு ெநல் ர் மாவட்டங்க க்கு 

பயன்ப த்தலாம்.  தி க்கணித ைறப்படி கணிப்  
• ேநர ேவ பா   3 நிமிடங்கள் 

 
1 April 2012 Sunday  - இந்திய அரசு சஹ ஆண்  1934 - தமிழ் கர ஆண்  

 

மிக நல்ல ேநரம்: லக்னம் அடிப்பைடயில் 
• மீன லக்னம்: காைல 5:10 தல் 6:50 வைர 
• ரிஷப லக்னம்:  8:38 தல் 10:40 வைர ( மிக நல்ல ேநரம்) 
• மி ன லக்னம்: 10:40 தல் 12:13 வைர 
• கடக லக்னம்: 13:45  தல் 15:01 வைர 
• ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்  சுப ேஹாைரகளி ம் வக்கலாம் 

 

த ர் இராசிக்காரர்க க்கு அன்  சந்திராஷ்டமம் எனேவ மற்றவர்கள் ைண டன் கணக்கு வங்க ம் 
 

ேஹாைர வங்கும் ேநரம்  
 6:05 7:06 8:07 9:09 10:10 11:11 12:13 13:14 14:15 15:17 18:21 
ஞாயி  சூரியன் சுக்கிரன் தன் சந்திரன் சனி கு ெசவ்வாய் சூரியன் சுக்கிரன் தன் சந்திரன்
சுப ேஹாைரகள்: சுக்கிரன், தன், சந்திரன், கு  
 

லக்னம்  
மீனம் ேமஷம் ரிஷபம் மி னம் கடகம் சிம்மம் கன்னி
5:10 தல் 
6:50 வைர 

6:50 தல் 
8:38 வைர 

8:38 தல் 
10:40 வைர 

10:40 தல் 
12:52 வைர 

12:52 தல்
15:01 வைர 

15:01 தல்
17:04 வைர 

17:04 தல்
19:05 வைர 

 

சூரிய உதயம்: 6:05  சூரிய அஸ்தமனம்: 18:21 
 

ராகு காலம், எமகண்டம் 
ஞாயி  ராகு காலம் எமகண்டம்
1.4.2012 16:49 -18:21 12:13 - 13:45 

 
1 April 2013 Monday- இந்திய அரசு சஹ ஆண்  1935 - தமிழ் நந்தனஆண்  
 

மிக நல்ல ேநரம்: லக்னம் அடிப்பைடயில் 
• ரிஷப லக்னம்:  9:08 தல் 10:40 வைர  
• மி ன லக்னம்: 12:12 தல் 12:52 வைர( மிக நல்ல ேநரம்) 
• ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்  சுப ேஹாைரகளி ம் வக்கலாம் 

 
 

ேமஷ இராசிக்காரர்க க்கு அன்  சந்திராஷ்டமம் எனேவ மற்றவர்கள் ைண டன் கணக்கு வங்க ம் 
 

ேஹாைர வங்கும் ேநரம் 
 6:05 7:06 8:07 9:09 10:10 11:11 12:13 13:14 14:15 15:17 18:21 
திங்கள் சந்திரன் சனி கு  ெசவ்வாய் சூரியன் சுக்கிரன் தன் சந்திரன் சனி கு  ெசவ்வாய் 
சுப ேஹாைரகள்: சுக்கிரன், தன், சந்திரன், கு  
 

லக்னம்  
மீனம் ேமஷம் ரிஷபம் மி னம் கடகம் சிம்மம் கன்னி
5:10 தல் 
6:50 வைர 

6:50 தல் 
8:38 வைர 

8:38 தல் 
10:40 வைர 

10:40 தல் 
12:52 வைர 

12:52 தல்
15:01 வைர 

15:01 தல்
17:04 வைர 

17:04 தல்
19:05 வைர 

 

சூரிய உதயம்: 6:05    சூரிய அஸ்தமனம்: 18:21 
 

ராகு காலம், எமகண்டம் 
திங்கள் ராகு காலம் எமகண்டம் 
1.4.2013 7:36 - 9:08 10:40 - 12:12



 

திய கணக்கு வங்கும் அன்  வழிபடேவண்டிய ெதய்வங்கள் 
• ஸ்ரீ சித்ர குப்தர் 
• ஸ்ரீ சங்க நிதி, ஸ்ரீ பத்ம நிதி ெதய்வங்க டன் கூடிய ஸ்ரீ குேபரர் 
• ஸ்ரீ தனல மி (ெசந்தாமைரயில் அமர்ந்த நிைலயில்) 
• ஸ்ரீ கணபதி, ஸ்ரீ சரஸ்வதி 
• ஸ்ரீ விஸ்வகர்மா 

 

1 April 2014 Tuesday- இந்திய அரசு சஹ ஆண்  1936 - தமிழ் விஜய ஆண்  
 

மிக நல்ல ேநரம்: லக்னம் அடிப்பைடயில் 
• ேமஷ லக்னம்: 6:50 தல் 8:38 வைர 
• ரிஷப லக்னம்:  8:38 தல் 9:08 வைர (மிக நல்ல ேநரம்) 
• மி ன லக்னம்: 10:40 தல் 12:52 வைர 
• ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்  சுப ேஹாைரகளி ம் வக்கலாம் 

 
கன்னி இராசிக்காரர்க க்கு அன்  சந்திராஷ்டமம் எனேவ மற்றவர்கள் ைண டன் கணக்கு வங்க ம் 

 

ேஹாைர வங்கும் ேநரம் 
 6:05 7:06 8:07 9:09 10:10 11:11 12:13 13:14 14:15 15:17 18:21 
ெசவ்வாய் ெசவ்வாய் சூரியன் சுக்கிரன் தன் சந்திரன் சனி கு  ெசவ்வாய் சூரியன் சுக்கிரன் தன் 
சுப ேஹாைரகள்: சுக்கிரன், தன், சந்திரன், கு  
 

லக்னம்  
மீனம் ேமஷம் ரிஷபம் மி னம் கடகம் சிம்மம் கன்னி
5:10 தல் 
6:50 வைர 

6:50 தல் 
8:38 வைர 

8:38 தல் 
10:40 வைர 

10:40 தல் 
12:52 வைர 

12:52 தல்
15:01 வைர 

15:01 தல்
17:04 வைர 

17:04 தல்
19:05 வைர 

 

சூரிய உதயம்: 6:05    சூரிய அஸ்தமனம்: 18:21 
 

ராகு காலம், எமகண்டம் 
ெசவ்வாய் ராகு காலம் எமகண்டம்
1.4.2014 15:16 - 16:48 9:08 - 10:40  

 
 

1 April 2015 Wednesday - இந்திய அரசு சஹ ஆண்  1937 - தமிழ் ஜய ஆண்  
 

மிக நல்ல ேநரம்: லக்னம் அடிப்பைடயில் 
• மீன லக்னம் காைல 5:10 தல் 6:50 வைர 
• ரிஷபம் லக்னம்: 9:08 தல் 10:40 வைர 
• மி ன லக்னம்: 10:40 தல் 12:12 வைர (மிக நல்ல ேநரம்) 
• ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்  சுப ேஹாைரகளி ம் வக்கலாம் 

 
மகர இராசிக்காரர்க க்கு அன்  சந்திராஷ்டமம் எனேவ மற்றவர்கள் ைண டன் கணக்கு வங்க ம் 

 

ேஹாைர வங்கும் ேநரம் 
 6:05 7:06 8:07 9:09 10:10 11:11 12:13 13:14 14:15 15:17 18:21 
தன் தன் சந்திரன் சனி கு  ெசவ்வாய் சூரியன் சுக்கிரன் தன் சந்திரன் சனி கு  
சுப ேஹாைரகள்: சுக்கிரன், தன், சந்திரன், கு  
 

லக்னம்  
மீனம் ேமஷம் ரிஷபம் மி னம் கடகம் சிம்மம் கன்னி
5:10 தல் 
6:50 வைர 

6:50 தல் 
8:38 வைர 

8:38 தல் 
10:40 வைர 

10:40 தல் 
12:52 வைர 

12:52 தல்
15:01 வைர 

15:01 தல்
17:04 வைர 

17:04 தல்
19:05 வைர 

 

சூரிய உதயம்: 6:05    சூரிய அஸ்தமனம்: 18:21 
 

ராகு காலம், எமகண்டம் 
தன் ராகு காலம் எமகண்டம்

1.4.2015 12:12 - 13:44 7:36 - 9:08
 



 

1 April 2016 Friday - இந்திய அரசு சஹ ஆண்  1938 - தமிழ் மன்மத ஆண்  
 

மிக நல்ல ேநரம்: லக்னம் அடிப்பைடயில் 
• மீனம் லக்னம்: காைல 5:10 தல் 6:50 வைர 
• மி ன லக்னம்: 12:13 தல் 12:52 வைர 
• கன்னி லக்னம்: 17:04 தல் 18:20 வைர ( மிக நல்ல ேநரம்) 
• ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்  சுப ேஹாைரகளி ம் வக்கலாம் 

 
ரிஷப இராசிக்காரர்க க்கு அன்  சந்திராஷ்டமம் எனேவ மற்றவர்கள் ைண டன் கணக்கு வங்க ம் 

 

ேஹாைர வங்கும் ேநரம் 
 6:05 7:06 8:07 9:09 10:10 11:11 12:13 13:14 14:15 15:17 18:21 
ெவள்ளி சுக்கிரன் தன் சந்திரன் சனி கு  ெசவ்வாய் சூரியன் சுக்கிரன் தன் சந்திரன் சனி 
சுப ேஹாைரகள்: சுக்கிரன், தன், சந்திரன், கு  
 

லக்னம்  
மீனம் ேமஷம் ரிஷபம் மி னம் கடகம் சிம்மம் கன்னி
5:10 தல் 
6:50 வைர 

6:50 தல் 
8:38 வைர 

8:38 தல் 
10:40 வைர 

10:40 தல் 
12:52 வைர 

12:52 தல்
15:01 வைர 

15:01 தல்
17:04 வைர 

17:04 தல்
19:05 வைர 

 

சூரிய உதயம்: 6:05    சூரிய அஸ்தமனம்: 18:21 
 

ராகு காலம், எமகண்டம் 
ெவள்ளி ராகு காலம் எமகண்டம்
1.4.2016 10:41 - 12:13 15:17 - 16:49 
 

 
 
 

1 April 2017 சனி - இந்திய அரசு சஹ ஆண்  1939 - தமிழ் ன் கி ஆண்  
 

மிக நல்ல ேநரம்: லக்னம் அடிப்பைடயில் 
• மீனம் லக்னம்: காைல 5:10 தல்6:50 வைர ( மிக நல்ல ேநரம்) 
• ேமஷ லக்னம்: காைல 6:50 தல் 8:38 வைர 
• மி ன லக்னம்: 10:40 தல் 12:52 வைர 
• ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்  சுப ேஹாைரகளி ம் வக்கலாம் 

 
லா இராசிக்காரர்க க்கு அன்  சந்திராஷ்டமம் எனேவ மற்றவர்கள் ைண டன் கணக்கு வங்க ம் 

 

ேஹாைர வங்கும் ேநரம் 
 6:05 7:06 8:07 9:09 10:10 11:11 12:13 13:14 14:15 15:17 18:21 
சனி சனி கு  ெசவ்வாய் சூரியன் சுக்கிரன் தன் சந்திரன் சனி கு  ெசவ்வாய் சூரியன் 
சுப ேஹாைரகள்: சுக்கிரன், தன், சந்திரன், கு  
 

லக்னம்  
மீனம் ேமஷம் ரிஷபம் மி னம் கடகம் சிம்மம் கன்னி
5:10 தல் 
6:50 வைர 

6:50 தல் 
8:38 வைர 

8:38 தல் 
10:40 வைர 

10:40 தல் 
12:52 வைர 

12:52 தல்
15:01 வைர 

15:01 தல்
17:04 வைர 

17:04 தல்
19:05 வைர 

 

சூரிய உதயம்: 6:05    சூரிய அஸ்தமனம்: 18:21 
 

ராகு காலம், எமகண்டம் 
சனி ராகு காலம் எமகண்டம் 
2.4.2017 9:08 - 10:40 13:44 - 15:16 

 
இந்த திய நிதி ஆண்டில் தாங்க ம், ேதச ம் வளர்ச்சி அைடந்திட வாழ்த் க்கள் 

 

தணிைக பஞ்சாங்கம் பா  சரவண சர்மா 
பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்  
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677 
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com  இைணயம்: www.prohithar.com 
எண் 9, 4வ  ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .  
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