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கணக்கு

வக்கம் - நல்ல ேநரம்

êè Ý‡´: 1932, èL»è‹: 5110-5111, A.H: 2010-2011
New Financial Year Accounts Beginning – Auspicious Time
Saka Era: 1932, Kali Era: 5110-5111, A.D: 2010-2011

1 April 2010 Thursday
(Time Based on Drik-thirukanitham Panchangam)

Auspicious time for new account beginning (Time for Chennai)
Chennai sunrise 6:05

9 10:42am to 12:53pm
9 07:36am to 08:40am

Mithuna Lagnam
Mesha Lagnam

Inauspicious Time:- Emakandam: 6:05am to 7:36am

Ragu Kalam: 1:44pm to 3:16pm

Note: Due to Chandrashtamam (Moon at 8th Place), Uthirattathi Nakshtra (Meena Rasi)
peoples are request to perform Pooja on next day 2nd April 2010, Friday before 10:00am
வ ட கணக்கு வக்க நல்ல ேநரம்(ெசன்ைன ேநரம்)
1 ஏப்ரல் 2010 வியாழன் கிழைம
தி க்கணித பஞ்சாங்கப்படி

ெசன்ைன சூரிய உதயம்: காைல 6:05 மணி
காைல 10:42 மணி
காைல 07:36 மணி

தல் நன்பகல் 12:53 மணி வைர மி ன லக்னம், அஷ்டம சுத்தி, த சந்திர ேஹாைர
தல் 08:40 மணி வைர, ேமஷ லக்னம், அஷ்டம சுத்தி

ராகு காலம்: பகல் 1:44pm to 3:16pm

எமகண்டம் காைல 6:05am to 7:36am

உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தினர் சந்திராஷ்டமத்ைத ன்னிட் ம நாள் காைல ெவள்ளி 2 ஏப்ரல் 2010
அன் காைல 10:00 மணிக்கு ேமல் 10:30 மணி ன்னர்
கணக்கு வக்குவ நல்ல
நல்ல ேஹாைர :BWm©dÏm úSWm Ø¥Ùm úSWm 09:08 am 10:10 am Ñd¡Wu
10:10 am 11:11 am ×Ru
11:11 am 12:12 pm Nk§Wu
01:13 pm 02:15 pm ÏÚ
04:17 pm 05:18 pm Ñd¡Wu
05:18 pm 06:20 pm ×Ru
06:20 pm 07:18 pm Nk§Wu
08:17 pm 09:16 pm ÏÚ
பஞ்சங்கம்:
திதி
நட்சத்திரம்
சந்திரன் இராசி
ேயாகம்
கரணம்
அமிர்தாதி ேயாகம்
தனியநாள்

: ேதய்பிைற தி திைய இர 1 மணி வைர
: சுவாதி நட்சத்திரம் மாைல 6:06 மணி வைர பின்னர் விசாகம்
: லாம்
: ஹர்ஷண ேயாகம் மாைல 4:28 வைர பின்னர் வஜ்ஜர ேயாகம்
: வணிைச கரணம் 1:48 வைர பின்னர் பத்திைர கரணம்
: அமிர்த ேயாகம் மாைல 6:06 வைர பின்னர் சித்த ேயாகம்
:
வ ட வக்கத்திற்கு ெபா ந்தா .

Balu Saravana Sarma
Prohithar – Astrologer
th
No9, 4 street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677

Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com
வ டத்தில் உலக ெபா ளியல் ேமம்பட் அைனத் நா க
வாழ்க வள டன்

ம் ெசழிக்க இைறவன் அ ளட் ம்!

