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நந்தன வ ஷம் அ ய தி திைய - 2012 
அட்சய தி திைய - உகந்த ேநரம் - ெசவ்வாய் 24.4.2012 

 
அட்சய தி திைய சூத்திரம்: ைவசாக சுத்த தி திைய  
 விளக்கம்: சாந்திரமான ைவசாக(ைவகாசி) மாத வளர்பிைற தி திைய திதி அன்  அட்சய தி திைய கைடபிடிக்கேவண் ம் 
 அந்த அடிப்பைடயில் இவ்வ டம் 23.4.2012 திங்கள் அன்  மாைல 6 மணிக்கு ேமல் தி திைய திதி பிறந்  ம நாள் 24.4.2012 ெசவ்வாய் இர  
8: 37 மணி வைர வியாபித் ள்ள . சாந்திரமானப்படி அட்சய தி திைய வழிப வ  24.4.2012 ெசவ்வாய் அன் தான். 
  
 அட்சய தி திைய அன்  தானம், தர்மம் ெசய்வதால் மிக ம் ன்னியம் கிட் ம், ேம ம் அன்  ெபான், ெபா ள், நிலம் வாங்க மிக ம் உகந்த 
நாளாகும்.  
  
 இவ்வ டம் அட்சய தி திைய 24.4.2012 ெசவ்வாய் அன்  ேராகினி நட்சத்திரத்தின் தசாநாதன் சந்திரன் ரிஷப இராசியில் நிற்க, 
ஐஸ்வர்யத்தின் அதிபதி சுக்கிரனின் தன் ெசாந்த வீடான  ரிஷபத்தில் பலத் டன் இ க்க சுப பலமாய் சந்திரன்ேச ம் மிக சிறப்பான நாளில் அட்சய 
தி திைய வ வ  வீட்டிற்கும், ேதசத்திற்கும் நற்பலைன த ம். 
 
24.4.2012 ெசவ்வாய் அன்  நைக வாங்கிட உகந்த ேநரம் 
  
 ரிஷப லக்னம்+ சுக்கிர ேஹாைர  :  காைல 8 மணிக்கு ேமல் 9 மணிக்கு ன்னர் 
 மி ன லக்னம்      :  பகல் 10:35க்கு ேமல் 11:20 மணிக்கு ன்னர் 
 கடக லக்னம்+கு  ேஹாைர  :  நன்பகல் 12:07 மணிக்கு ேமல் 13:09க்கு ன்னர் 
 வி ச்சிக லக்னம்     : இர 7:40 மணிக்கு ேமல் 8:37 மணிக்கு ன்னர் நன்  
 
சுப ேஹாைர ேநரம்:  
இராகு காலம் எமகண்டம் காரணமாக சுப ேஹாைரயாக இ ப்பி ம் 09:00 - 10:00 மற் ம் 15:13 - 16:15 தவிரக்க ம் 
  
 சுக்கிர ேஹாைர: 07:59 - 9:00  &  15:13 - 16:15   த ேஹாைர:  09:00 - 10:00  &  16:15 - 17:17 
 சந்திர ேஹாைர : 10:00 - 10:05 &  17:17 - 18:19  கு  ேஹாைர: 12:07 - 13:09  &  19:17 - 20:15 
 
சூரிய, சந்திர தகவல், இராகு காலம் எமகண்டம் 
  
 சூரிய உதயம்: 5:54     சூரிய அஸ்தமனம்: 18:19    சந்திர உதயம்: காைல 7:48   சந்திர அஸ்தமனம்: 20:55 
 இராகு காலம்: 15:13 - 16:46  எமகண்டம்: 09:01 - 10:34 

 
தானம் தர்மம் 

  இவ்வ டம் அட்சய தி திைய அன்  காைலயில் 
   வரம் ப ப் , ெமாச்ைச, அரிசி ஆகிய தானியங்கள் 
   சிவப்  டைவ, ெவள்ைள ேவஷ்டி ஆகிய ணிகள் 
 ஆகியவற்ைற ஆதரவற்ேறார், ஏைழ விவசாயிகள், நைடபாைத வாசிக க்கு தானம் ெசய்வ  மிக ம் பலன் த ம். 
 
ேகா ைஜ: 
 அன்  காைல பசுவிற்கு ேகா ைம தவி  அல்ல  அரிசி தவி , ெவல்லம், வாைழப்பழம் கலந்  தானம் ெசய்வதால் ல மி அ ள் கிைடக்கும். 
 
சந்திராஷ்டமம்: 
 சித்திைர நட்சத்திரத்ைத சார்ந்தவர்க க்கு 24.4.2012 ெசவ்வாய் அன்  காைல 9 மணி வைர சந்திராஷ்டமம் எனேவ அதன் பின்னர் நைக 
வாங்குதல் நன்  
 
 சுவாதி நட்சத்திரத்தின க்கு 24.4.2012 ெசவ்வாய் அன்  காைல 9 மணிக்கு ேமல் சந்திராஷ்டமம் எனேவ ன்னாள் திங்கள் 23.4.2012 
அன்  அஷ்டம சுத்தி ம், த, சந்திர ேஹாைர ம் கூடிய வி ச்சிக லக்னத்தில் இர  7:35க்கு ேமல் 9:13க்கு ன்னர் நைக வாங்குதல் நன்  
 23.4.2012 திங்கள் அன்  சுப ேஹாைர: த ேஹாைர 19:17 தல் 20:15 வைர  சந்திர ேஹாைர 20:15 தல் 21:13 வைர 

 
ஆதரவற்ேறார் இல்லங்கள் 
  ஆதீஸ்ரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்    : 94444 85491  
  குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)  : 2226 4151, 2226 4152 
  அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்     : 2276 1658, 98410 08325 
  சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்   : 94444 94657, 94448 08915 
  ப ஷ்ய தீபம் மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம்  : 2276 1889, 94440 00889 
  உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)   : 2226 0612, 6544 6378 
  ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம்  சிறார் இல்லம், பள்ளி   : 2276 0612, 2233 3214 
 

அ த்த ஆண்  அட்சய தி திைய : 12.5.2013 ஞாயி  பகல் 10:19 தல் ம நாள் 13.5.2013 திங்கள் பகல் 12:48 வைர  
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