உ

தணிைக ேஜாதிட நிைலயம்
பா . சரவண சர்மா
பைழய தாம்பரம் கிராம ேராகிதர், ேஜாதிடர், கணிதக்ஞர்
எண்9, 4வ ெத , கல்யாண்நகர், ேமற்கு தாம்பரம், ெசன்ைன 45
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com

ஜாதகம் கணித்

தல் Horoscope Computing

எ

பாரம்பரிய ைறப்படி பிறந்த ேததி, ேநரம், இடம், அடிப்பைடயில் கிரக நிைலகைள
எ தித்த தல் என்பேத ஜாதகம் எ
தல் ஆகும்.
இந்
ைறப்படி ஜாதகம் கணிக்கப்பட்
அதன் அடிப்பைடயில் மட் ம்
பலன்ெசால்லப்ப ம்.
ேமற்கத்திய ைறகள் இதில் பயன்ப த்தப்படமாட்டா
கணித்

கணிப்

ைற:

வாக்கியம்(பாரம்பரிய

ைற)

தி க்கணிதம் (அறிவியல் ர்வமான கிரக நிைல)

Vakkya
ேமற்கண்ட 2 ைறகளில் கணித் எ தப்ப ம்.
ெப ம்பாலானவர்கள் பயன்ப த் ம் ைற தி க்கணிதம் ஆகும்.




Thirukanitham (Drik)

ஜாதகத்தில் இடம் ெப ம் தகவல்கள்: (தி க்கணிதப்படி)










பிறந்த காலவியல்
இராசி, அம்சம், பாவகம், திரிக்ேகாணம் கட்டங்கள்
ஜனனகால கிரக நிைல
தைச நாதன் விபரம், நடப் தைச விபரம்
ெபயர் எ த்
ெப த்தமான நவரத்தினம், இராசிக்குறிய எண், இராசிக்குறிய நிறம்
சந்திராஷ்டமம்
தி மணத்திற்கு ெப ந்தாத நட்சத்திரங்கள்
ெசவ்வாய் ேதாஷ நிைல



வாக்கியப்படி கிரக நிைல (சு க்கமான தகவல் மட் ம்)

எ

ைற மற் ம் ெமாழி: Language

ம்





ஒப்பீ

த்தகத்தில் ைககளினால் எ தப்ப ம்
கணணியினால் அச்சடிக்கப்ப ம் ( தனிக்கட்டணம்)
மின் த்தகம் ( தனிக்கட்டணம்)
தமிழ்(Tamil) மற் ம் ஆங்கிலத்தில் (English) எ தப்ப ம்

:
எ தப்பட்ட ஜாதகம், மற்ற

ைறக

டன் ஒப்பிடப்பட்

ேவ பா

இ ப்பின் அ

குறித்த தகவல் இடம் ெப ம்.

ஜாதகம் எ த கட்டணம்: Fees for horoscope writing

ெதாைலேபசியில் அைழத்



என

ஒப் த க்கு பிறகு பணம் அ

இந்தியா: 500(தபால் ெசல உட்பட)
ெவளிநா
சிங்கப் ர், மேலசியா US $20 or SGD $ 35 (தபால் ெசல
மற்ற நா கள் US $30 (தபால் ெசல உட்பட)

உட்பட)

ப்ப ம்

 ேமற்படி கட்டணங்கள் ஜாதகம் எ த மட் ேம, ஆேலாசனக்கு தனியாக ெச த்த ேவண் ம்
Above fees for horoscope writing only, Consultancy fees extra

ஜாதகம் தங்கள் வசம் கிைடக்கும் காலம்







என வங்கி கணக்குஎண் தங்க க்கு மின்னஞ்சலில் அ ப்பிைவக்கப்ப ம்
வங்கி பரிவர்தைன அன்றி ேவ வைகயில் பணம் அ ப்ப ேவண்டாம்
என வங்கி கணக்கில் ெதாைக ெச த்திய 15 நாட்க க்குள் எ தப்பட் அஞ்சல் ெசய்யப்ப ம்
ஜாதகம் தங்கள் கவரிக்கு வ ம் கால அள குறிப்பிட்ட அஞ்சல், தனியார் நி வனத்ைத ெபா த்த
சுமார் 15 நாட்க க்கு ேமல் தங்களின் வசம் ஜாதகம் கிைடக்கலாம்
கூர்த்தநாட்களாக இ ப்பின் கூ தல் நாளாகும்

 ெதாைலேபசியில் அைழத்

என

ஒப் த க்கு பிறகு பணம் அ

ப்ப ம்

பிைழ தி த்தம்:




ஜாதகம் தங்களின் ைககளில் கிைடத்த பின்னர் பிறந்த ேததி, ேநரம் ஆகிய வற்றில் என்னால் பிைழ
இ ப்பின்மீன் ம் தியதாக எ தப்பட் கூ தல் கட்டணம் ஏ ம் இன்றி அ ப்பப்ப ம்
தாங்கள் ஜாதகம் எ
ம் ன்னர் அளித்த பிறப் தகவலில் பிைழ இ ந் ஜாதகம் கணித் தங்க க்கு அ ப்பிய
பின்னர் பிைழ ெதரியவந்தால். தியதாக எ த
கட்டணம் மீண் ம் வசூலிக்கப்ப ம்

ஜாதக ஆேலாசைன கட்டணம்:



ேமற்படி கட்டணங்கள் ஜாதகம் எ த மட் ேம. ஆேலாசனக்கு தனியாக கூ தல் கட்டணம் ெச த்த ம்
ஆேலாசைனக்கு ன்னதாக ேநரத்ைத மின்னஞ்சல் லம் பதி ெசய்ய ம்.

ஜாதக ஆேலாசைன ேநரம்:

 இந்திய ேநரப்படி மதியம் 2 மணி ேமல்





தி மண நாட்களில் ேநரம் மா த க்கு உட்பட்ட
ெதாைலேபசியில் மட் ம் ஆேலாசைன வழங்கப்ப ம்
இ ெதாடர்பாக மின்னஞ்சல் ஏ ம் அ ப்பப்பட மாட்ட

(நைட ைறயில் இயலா )

ஜாதகம் எ த ேதைவயான அடிப்பைட தகவல்:
பிறந்த குழந்ைத: ஆண்/ ெபண் Baby Gender
பிறந்த இடம்: Birth Place
பிறந்த ேததி: ஆங்கிலப்ப ேததி / மாதம்/ வ டம் Birth time as per English system
பிறந்த உள் ர் ேநரம்: Local time
தாயார் ெபயர்:Mother Name
தகப்பனார் ெபயர்:Father Name
பாட் :(தந்ைத வழி) Grandma (Father way)
பாட்டனார்:(தந்ைத வழி) Grandpa (Father way)
ஜாதகம் ெமாழி: தமிழ் ஆங்கிலம் Horoscope language Tamil/ English
கவாி: Full Address
ெதாைலேபசி எண் Phone Number
மின்னஞ்சல் Email
கூ தல் தகவல் (தங்களின் வி ப்பத்திற்கு உட்பட்ட
ர் க ஊர்: Ancestor village
குல ெதய்வம் Kula Daivam (Ancestor God)
ேகாத்திரம்: Gothram
ைசவம் / ைவணவம் Saiva / Vaishnava

– கட்டாயம் அல்ல)

வங்கியில் பணம் ெச த்திய விபரம் Payment details
ெச த்திய ெதாைக Paid amount
ெச த்திய ேததி Paid date

தங்களின் வங்கி கணக்கு எண் Your Account Number
வங்கியின் ெபயர் Bank Name
வங்கியின் ேசைவ எண் Bank Service Number
ேமற்ப

தகவல்கைள தனி மின்னஞ்ச ல் அ ப்ப ம்
கவாி, ெதாைலேபசி எண் இல்லாத மின்னஞ்சல்க
அளிக்கப்படமாட்டா

க்கு பதில்

தர்மம்
தாங்கள் அளிக்கும் ெதாைகயில் குறிப்பிட்ட அள

என

வங்கி கணக்கு தங்க

தர்ம காரியங்க

க்கு மின்னஞ்சலில் அ

க்கு பயன்ப த்தப்ப ம்.

ப்பிைவக்கப்ப ம்

Address
KV.B.SARAVANAN
9, 4TH STREET, KALYAN NAGAR, TAMBARAM WEST, CHENNAI 600 045
REPUBLIC OF INDIA

பஞ்சாங்கங்கள்
வாக்கியம்: 28ெந பாம் பஞ்சாங்கம், ஸ்ரீரங்கம் ேகாவில் பஞ்சாங்கம், தி க்ேகாவில் அ ஷ்டான பஞ்சாங்கம்,

ஆற்கா

ஸ்ரீ சீதாராமஹ மான்பஞ்சாங்கம், ஆற்கா

கா.ெவ. சீதாரமய்யர் பஞ்சாங்கம்

தி க்கணிதம்: வாசன் பஞ்சாங்கம், ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்ரீ ஆச்சார்யாள் மடத் பஞ்சாங்கம், தஞ்சா ர் பஞ்சாங்கம்,
சபரி பஞ்சாங்கம், ஸ்ரீநிவாஸன் பஞ்சாங்கம்,
Ephemeris: Rashtriya Panchang (Govt of India), Astronomical Ephemeris data (Govt of India),
Lahiri Indian Ephemeris

சுபம்
Form for horoscope computing
Please fill this form in capital letters
Baby Name:
Mother:

Father:

Grandma

Grandpa:

Date of Birth:

Time:

Below details are not compulsory
Gothram (Not Compulsory)
Kuladaivam - Ancestor God (Not Compulsory)
Tick followings
Way of Hinduism:

 Saivam

 Vanavam

Place:

