சிங்கப் ர் ேநரப்படி அட்சய தி திைய அன்

நைக வாங்கிட நல்ல ேநரம்

Auspicious time for gold ornament buying time on Akshya Tritiai
Sunday 16.5.2010 ஞாயி

(According to Singapore local time சிங்கப் ர் ேநரப்படி தரப்பட் ள்ள )

ஸ்ரீ சங்க நிதி

ஸ்ரீ குேபரர்

ஸ்ரீ பத்ம நிதி

a அட்சய தி திைய வக்கம்(Beginning time of akshaya tritiai): 6:41am (ஞாயி 16.5.2010 Sunday)
அட்சய தி திைய டி (Ending time of akshaya tritiai): ம நாள் 5:03am (திங்கள் 17.5.2010 Monday)
a மி கசீ ஷம் நட்சத்திரம் 16.5.2010 அதிகாைல 3:49 மணி தல் ம நாள் 17.5.2010 அதிகாைல 2:55 மணி வைர உள்ள
Mirugasirusham star beginning at 3:49am on 16.5.2010 and ends at 2.55am on 17.5.2010
a சூரிய உதயம் Sunrise: 6:56

சூரிய அஸ்தமனம் Sunset: 19:06

a இராகு காலம் Ragu kalam: 17:34 தல் 19:06 வைர
எமகண்டம் Emakandam: 13:01 தல் 14:32 வைர
a நல்ல ேநரம் Very Auspicious time
கடக லக்னம்: பகல் 11:11am மணி தல் பகல் 1:00pm மணி வைர
ரிஷப லக்னம் காைல 9:00am மணி தல் பகல் 11:11am மணி வைர
கன்னி லக்னம் மதியம் 3:10pm மணி தல் மாைல 5:00pm மணி வைர
த ர் லக்னம் இர 9:00pm மணி தல் இர 11:00pm மணி வைர
a நல்ல ேஹாைர ேநரம் Auspicious time: Hora
12:00 pm 01:01 pm
கு Jupiter
07:56 am 08:57 am
சுக்கிர Venus
09:58 am 10:59 am
சந்திர Moon
தன் Mercury 08:57 am 09:58 am

07:06 pm 08:05 pm
03:02 pm 04:03 pm
05:04 pm 05:34 pm
04:03 pm 05:04 pm

10:03 pm 11:02 pm
12:01 am 01:01 am
11:02 pm 12:01 am

a சந்திராஷ்டமம்: Inauspicious Time for Birth Stars
விசாகம் நட்சத்திரத்ைத சார்ந்தவர்கள் அன்ைறய தினம் நைககைள வாங்க ேவண்டாம்
அ த் வ ம் நல்ல நாளில் வாங்குதல் நன்
Inauspicious day for those who are born in Visaka Nakshtram (Thula / Virchuka raasi), these people are should not buy
gold on 16.5.2010 so buy on another auspicious day according to birth star
சித்திைர, சுவாதி நட்சத்திரத்தின க்கு பகல் 3:40 மணி வைர சந்திராஷ்டம ேதாஷம் உள்ள
ேமல் நைக வாங்கி தி க்ேகாவில் வழிபா நடத்தி அணிதல் நன் .
Those who are born in Chitra, Swathi stars are requested to buy gold after 3:40 pm only

எனேவ பகல் 3:40 மணிக்கு

அ ஷம், ேகட்ைட நட்சத்திரத்தின க்கு பகல் 3:40 மணிக்கு ேமல் சந்திராஷ்டமம் வங்குவதால் பகல் 3:40
வாங்கி தி க்ேகாவில் வழிபா நடத்தி அணிதல் நன் .
Those who are born in Anusham, Kettai stars are requested to buy gold after 3:40 pm only

ன்னர் நைக

a நைக அணி ம் ன்னர் Before wearing ornaments
ேகாவி க்கு ெசன் வழிபா நடத்த ம் Please perform prayer at the nearest temple
ஆதரவற்ெறா க்கு உதவி ெசய்ய ம் Donate to an Orphanage
குேபரனின் நவ நிதி ெதய்வங்கள்: 1) பத்மம், 2) மஹாபத்மம், 3) மகரம், 4) கச்சபம், 5) கு தம், 6) நந்தம், 7) சங்கம், 8) நீலம், 9) பத்மினி
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