
தி�மண ெபா�
த�
வ�வர� ெப� ஆ�
ெபய
 Lakshmi Senthil

ப�ற�த 
ேததி, ப�ற�த 
ேநர�

27-May-1992, 12:00:00 AM, Wednesday 20-April-1987, 09:00:00 PM, Monday

ப�ற�த 
இட� Thiruvaror (tn) Chennai (chennai)

த�
கா�ச�, 
அ�ா�ச�, 
ேநர 
ம�டல�

10:48 N,079:43 E, (GMT + 5:30E) 13:04 N,080:15 E, (GMT + 5:30E)

ந�ச�திர�, 
பாத� உ�திர�டாதி, 1 உ�திராட�, 2

தசா இ� ! சன# 15 வ�ட� 10 மாத� 30 ேததி $%ய& 3 வ�ட� 4 மாத� 0 ேததி

ராசி 

  

நவா�ச� 
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ந�ச
திர ெபா�
த�
ராசிெபா�
த�  

ராசி ெபா��த� எ&ப(� வ�ச வ���திைய வழிவைக ெச+,� ெபா��த-கள#/ ஒ
&1. இ�த ெபா��த� இ��தா/ அைன�(� வள-க2� 3றி பாக ஆ� வா%க ப�ற
43� எ&1 சில சா5திர-கள#/ ெசா/ல ப6கிற(. இ�த ெபா��த� இ� ப�& வ�ச
� தைல43� 

ராசிெபா�
த� உ
தம�
தி� உ�ள�  

ராசியாதிபதிெபா�
த�  

ராசி அதிபதி ெபா��த� சிற பாக இ��தா/ ம�6ேம உறவ�ன
கள#ட� ஒ71ைம சிற
 பாக அைம,� 

ராசியாதிபதிெபா�
த� சராச��ப�� உ�ள�  

வசிய�ெபா�
த�  

வசிய ெபா��த� எ&ப(, கணவ& மைனவ� இ�வ
43�, வசிய�ைத ஏ7ப6�தி வா:
நா; <=(� >ரண அ&!ட&, ஒ�வைரஒ�வ
 வ��6 ெகா64காம/ இன#ைமயாக 
வா:வ(73 உத?� 

வசிய�ெபா�
த� தி��திகரமான உ�ள�  

கண�ெபா�
த�  

கண ெபா��தமான( சிற பாக இ��தா/ இ�வ�43� அ&ேயா&ய� சிற பாக இ�
43�. ெச/வ ெசழி ! தாராளமாக உ�டா3� 

கண�ெபா�
த� தி��திகரமான உ�ள�  

ேயான��ெபா�
த�  

ேயான# ெபா��த� சிற பாக இ��தா/ வா:ைக எ&1� திக�டாத இன# பாக இ�43
� 

ேயான��ெபா�
த� தி��திகரமான உ�ள�  

தின�ெபா�
த�  

ஆ� ெப� இ�பால%& ந�ச�திர ெபா��த-கள#/ தின  ெபா��த� சிற பாக இ��
தா/ இ�வ�� அைன�( ெச/வ-க2� ெப71 சிற பாக வா:வா
க; 

தின�ெபா�
த� தி��திகரமான உ�ள�  

மேக�திரெபா�
த�  

மேக�திரெபா��த� சிற பாக இ��தா/ இ�வ�43� ந��ட ஆ,; உ�6. 

மேக�திரெபா�
த� ேமாசமாக உ�ள�  

�தி  த!"#க ெபா�
த�  

5தி@ த�
4க ெபா��த� சிற பாக இ��தா/ வா:4ைக இ&பமயமாக இ�43� 

�
ரத!"#க� தி��திகரமான உ�ள�  

ர$ஜு� ெபா�
த�  

ரAஜு ெபா��த� எ&பேத ெபா��த-கள#/ <4கிய ெபா��த�, ப�( ெபா��த�தி/ 
ஒ&ப( ெபா��த-க; இ��(� ரAஜு இ/ைல எ&றா/ தி�மண� மா�ட
க;, அ�த 
அள? இ�த ெபா��த�ைத ந� <&ேனா
க; <4கியமாக ைவ�(;ளன
. இ( மா-க
/ய ெபா��த� எ&பதா/ இ�த ெபா��த� இ��தா/தா& தி�மண� ெச+ய ேவ�
6� 

ர$ஜு� ெபா�
த� தி��திகரமான உ�ள�  

ேவைதெபா�
த�  

ேவைத ெபா��த� எ&ப(, மா-க/ய கய�றி& பல�ைத 3றி ப(, ேவைத ெபா��த� 
எ&ப(� த7ேபா( பா
4க ப6� அD பைட ெபா��த-கள#/ ஒ&1, ஆ� ம71� ெப
� ந�ச�திர-க; வ�ைதயாக வ�தா/ ெபா��த� இ/ைல எ&1 ெகா;ள?�, ம71
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ைவ ெபா��தமானைவ 

ேவைதெபா�
த� தி��திகரமான உ�ள�  

 
 

 
ந�ச
திரெபா�
த� சதவகித
தி� : 95% 

ப
�ெபா�
த(கள�) ஜாதகப�சலீைனெச,ததி� (10#-) 9.5 ெபா�
த(க� 
இ��பத. ந�ச
திரெபா�
த அளவ !0 : உ
தம�
தி� உ�ள�

தசா ச�தி�1
Lakshmi Senthil

சன# 27-05-1992 . . . 26-04-2008 $%ய& 20-04-1987 . . . 20-08-1990
!த& 26-04-2008 . . . 26-04-2025 ச�திர& 20-08-1990 . . . 20-08-2000
ேக( 26-04-2025 . . . 26-04-2032 ெசEவா+ 20-08-2000 . . . 20-08-2007
க4கிரன 26-04-2032 . . . 26-04-2052 ரா3 20-08-2007 . . . 20-08-2025
$%ய& 26-04-2052 . . . 26-04-2058 வ�யாழ& 20-08-2025 . . . 20-08-2041
ச�திர& 26-04-2058 . . . 26-04-2068 சன# 20-08-2041 . . . 20-08-2060
ெசEவா+ 26-04-2068 . . . 26-04-2075 !த& 20-08-2060 . . . 20-08-2077
ரா3 26-04-2075 . . . 26-04-2093 ேக( 20-08-2077 . . . 20-08-2084
வ�யாழ& 26-04-2093 . . . 26-04-2109 க4கிரன 20-08-2084 . . . 20-08-2104

தசா ச�தி�1 :ேக�:26-04-2025..வ�யாழ):20-08-2025, 

தி�மண ெபா�
த பல)க�
ேசாதைன பல)க�
ந�ச�திர  ெபா��த� உ�தம��தி/ உ;ள(
பாபசா�ய� ேமாசமாக உ;ள(
ெசEவா+ ேதாஷ சராச% ப�/ உ;ள(
தசாச�தி ேமாசமாக உ;ள(

பாபசா�ய� இ)ைனகாரணமாக இ3வ��ஜாதக(க4� ெபா��தவ��ைல என 
ேவமண�67 இ� சிபா�8ெச,யபடவ��ைல.
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