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శ్రీశార్వరి నామ సంవత్సర

పండుగలు

మార్చి 2020
చైత్రమాసం
మార్చి 25 - ఏప్రిల్23
25 శ్రీశార్వరినామ
సంవత్సరాది. తెలుగు ఉగాది.
25 శ్వేతవరాహకల్పాది
27 డోలాగౌరీవ్రతం
26 ఉత్తమ మన్వాది
28 గణేశ దమనపూజా
29 లక్ష్మీపంచమి నాగపూజ
29 కూర్మ కల్పాది
29 మత్స్యజయంతి
30 శ్రీశృంగేరి భారతీతీర్థ
స్వామి వర్థంతి (జన్మదినం)
స్కందదమనారోపణం
31 సూర్యదమనారోపణం
ఏప్రిల్2020
1 భవాన్యుత్పత్తి
2 శ్రీరామ నవమి

8

2 అశోకాష్టమి
3 ధర్మరాజదశమి
4 డోలోత్సవం
5 విష్ణోః దమనోత్సవం
5 వామనద్వాదశి
6 అనంగ త్రయోదశి
7 రౌచ్యకమన్వాది
8 మదనపూర్ణిమ - ధర్మరథః
7 దవనోత్సవం
11 సంకష్టహరచతుర్ధివ్రతం
21 శివ సన్నిధౌ స్నానం, 		
మాసశివరాత్రి
వైశాఖమాసం
ఏప్రిల్24 - మే 22
ఏప్రిల్2020
26 విద్యాధిరాజతీర్ధర
పుణ్యదినం
25 త్రేతాయుగాది
25 పరశురామజయంతి
26 అక్షయ తృతీయా
26 డోలాగౌరీవ్రతం
26 గంగాస్నాన పుణ్యదినం
28 శ్రీ శంకర జయంతి
శ్రీరామానుజ జయంతి
30 కన్యాకుమారీ గంగావతారౌ
శంకరమంచి వారి పంచాంగం
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శ్రీశార్వరి నామ సంవత్సర ఫలం

చాంద
్ర మానం
శార్వరీవత్సరే సర్వ సస్యవృద్ధి ర్భవేద్భువి
రాజానోవిలయంయాంతి పరస్పరజయేచ్ఛయా
ప్రభవ నుంచి 34వది అయిన శ్రీశార్వరి నామ సంవత్సరంలో పంటలు
బాగా పండుతాయి. ప్రభుత్వాల మధ్య పోటీలు పెరుగుతాయి.

బార
్హ స్పత్యమానం
గురుని అనుసరించి వచ్చే బార్హస్పత్య మానం ప్రకారం శ్రీశార్వరిని ప్రమాదీచ
నామ సంవత్సరంగా పేర్కొంటారు. చాంద్రమాన రీత్యా  శ్రీశార్వరి నామ
సంవత్సరం. బార్హస్పత్యమానం రీత్యా  ప్రమాది నామ సంవత్సరమే
శార్వరి అవుతుంది. బార్హస్పత్యమాన ఫలితాలలో దీనిని ప్రమాదీచ నామ
సంవత్సరంగా చెప్పాలి.
ఈ సంవత్సరంలో రాజులకు మిక్కిలి క్షోభ, ప్రజాపీడ ఉంటాయి. ధరలు
తగ్గుతాయి. దుఃఖం అధికం.

శ్రా వణాబ
్ దం
గురువు 12 ఫిబ్రవరి 2021 ఉ.11.01 ని.లకు శ్రవణా నక్షత్రం 3వ పాదంలో
ఉదయిస్తున్నారు.శ్రవణా నక్షత్రంలో ఉదయించుటం వల్ల  శ్రావణాబ్దం 
అయింది .
శ్రావణాబ్దేధరాభాతి త్రిదశస్పర్ది మానవైః 
మన సాభీష్ట వృష్ట్య ఘణ సస్య పుష్పఫలాదిభిః 
ఈ శ్రావణాబ్దమందు మానవులు దేవతావిరోధము కలిగియుందురు.
ఇష్టమగు వృష్టియు, వెలలు, సస్యము, పుష్పములు, ఫలములు లభించును.

పంచాంగం
18 శ్రీశార్వరి నామశంకరమంచి
సంవత్సరంవారి
2020-21
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నవనాయక నిర్ణయం

1. రాజు - బుధుడు : (ఉగాదినాటి వారాధిపతి)

2020 మార్చి 25 చైత్ర శు. పాడ్యమి
బుధవారంనాడు ఉగాది వచ్చినది.

సదాగతిస్సాధ్వసకృత్ప్రజానాం నరా స్త్రీయోవా రతికర్మహీనాః 
ధారాధరాశ్చాప్యవిముక్తధారాః మధ్యాని సస్యాని భవంతి భూమౌ

బుధుడు రాజైనప్పుడు గాలిభయం అధికంగా ఉంటుంది. స్త్రీపురుషుల
మధ్య అన్యోన్యత లోపిస్తుంది. మేఘాలు కొద్దిగానే వర్షిస్తాయి. పంటలు
మధ్యస్థంగా ఉంటాయి.

2. మంత్రి- చంద్రుడు : (మేష సంక్రమణ వారాధిపతి)

		
13.4.2020, రా.08.22 ని.లకు
సోమవారంనాడు రవి మేష సంక్రమణం చేయును.
సువృష్టిస్సర్వసస్యాని ఫలితానిభవంతిచ
క్షేమారోగ్యంసుభిక్షంస్యాత్ శశాం కేసచివేసతి

చంద్రుడు మంత్రి అయినప్పుడు మంచివర్షాలు పడతాయి.
అన్నిరకాల పంటలు బాగా పండుతాయి. ప్రజలకు క్షేమం - ఆరోగ్యం సుభిక్షం కలుగుతాయి.

3. సేనాధిపతి - రవి : (సింహసంక్రమణ వారాధిపతి)

16.8.2020, సా.07.11 ని.లకు
ఆదివారంనాడు రవి సింహ సంక్రమణం చేయును.

అన్యోన్యయుద్ధం ధరణీశ్వరాణాం అల్పాంబుదా వారి ధరాస్సవాతాః
రక్తాని ధాన్యాని ఫలంతి భూమౌ సేనాధిపత్యే దివసేశ్వరస్య

రాజులకు పరస్పర యుద్ధాలు కలుగుతాయి. మబ్బులు
వాయుపీడచే కొద్దివర్షము కురుస్తుంది. ఎరుపు రంగు ధాన్యాలు
సమృద్ధిగా పండుతాయి.
20
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శుభ ముహూర్తాలు 2020-22
2020-2021 మౌఢ్యమి, కర్తరి, పుష్కరాలు,గ్రహణ వివరాలు

మౌఢ్యమి
29.05.2020 నుండి 09.06.2020 వరకు శుక్రమౌఢ్యమి
శార్వరినామ సంవత్సర జ్యేష్ఠ శుద్ధ సప్తమి నుండి  జ్యేష్ఠ బహుళ చవితి
వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి ఉండును.

15.01.2021 నుండి 12.02.2021 వరకు గురుమౌఢ్యమి
శార్వరినామ సంవత్సర పుష్య శుద్ధ విదియ నుండి మాఘ శుద్ధ పాడ్యమి
వరకు గురు మౌఢ్యమి ఉండును.

14.02.2021 నుండి 04.05.2021 వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి
శార్వరినామ సంవత్సర మాఘ శుద్ధ తదియ నుండి  ప్లవనామ సంవత్సర
చైత్ర బహుళ అష్టమి వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి ఉండును.
కర్తరి
04.05.2020 నుండి 28.05.2020 వరకు వాస్తు కర్తరి
శార్వరినామ సంవత్సర వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి  నుండి జ్యేష్ఠ శుద్ధ షష్ఠి వరకు
వాస్తు కర్తరి ఉండును.

పుష్కరాలు
గురు మకర ప్రవేశం 20.11.2020 తుంగభద్రానది పుష్కరాలు.
శార్వరినామ సంవత్సర కార్తిక శుద్ధ షష్ఠి (20.11.2020) నుండి కార్తిక
బహుళ పాడ్యమి (1.12.2020) వరకు తుంగభద్రా  నదికి పుష్కరాలు
ఉండును.  

గ్రహణాలు
పాక్షిక సూర్యగ్రహణం: 21.06.2020 ,
గ్రహణ మధ్యకాలం: ఉ.11.55
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ప్రచ్ఛాయ చంద్రగ్రహణం 6.6.2020 కంటికి కనపడదు .
2021-2022 లో మౌఢ్యమి, కర్తరి, పుష్కరాలు,గ్రహణాల వివరాలు
04.01.2022 నుండి 14.01.2022 వరకు శుక్రమౌఢ్యమి
19.02.2022 నుండి 20.03.2022 వరకు గురుమౌఢ్యమి
15.09.2022 నుండి 02.12.2022 వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి
వాస్తు కర్తరి ప్రారంభం  
రవి భరణి 3వ పాద ప్రవేశం : 04/05/2021 మ.03:06 ని||లకు

వాస్తు కర్తరి పరిసమాప్త సమయం
రవి రోహిణి 2వ పాదం ప్రవేశం:28/05/2021 రా.08:00 ని|| లకు.
పుష్కరాలు
గురు కుంభ ప్రవేశం 20.11.2021 సింధూనది పుష్కరాలు.

గ్రహణాలు
మే 26,2021 సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం సా.04.48 గ్రహణ
మధ్యకాలం.  ఈ గ్రహణం సా.6.21 తరువాత కనబడుతుంది.
అక్టోబర్  25, 2022 పాక్షిక సూర్యగ్రహణం సా.05.45 గ్రహణ
మధ్యకాలం.
నవంబర్  8,2022 సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం సా.04.29 గ్రహణ
మధ్యకాలం, ఈ గ్రహణం సా.5.11 తరువాత కనబడుతుంది.

వివాహ, గృహారంభ, గృహ ప్రవేశ, ఉపనయన,
అన్నప్రాశన, వ్యాపారములకు ముహూర్తాలు

మార్చి-2020

21 శని ఫాల్గుణ బ. త్రయోదశి ధనిష్ఠ మేష ఉ.8.44 వివాహం,
వ్యాపారం, గృహారంభం, గృహప్రవేశం శతభిషం తుల   రా.9.46
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శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరములో
గ్రహ నక్షత్ర, రాశి ప్రవేశములు
రవి సంచార రాశి ప్రవేశము

సోమ 13  ఏప్రిల్ 2020 రా.08.22 - అశ్విని, మేషరాశి
సోమ 27 ఏప్రిల్ 2020 మ. 12.08 భరణి ప్రవేశం
సోమ    11  మే 2020 ఉ. 06.22 కృత్తికా నక్షత్ర ప్రవేశం  
గురు     14 మే 2020 సా.05.16 వృషభ రాశి ప్రవేశం
సోమ 25 మే 2020 రా.02.33 రోహిణి నక్షత్ర ప్రవేశం
సోమ 08 జూన్ 2020 రా.12.28 మృగశిర నక్షత్ర ప్రవేశం
ఆది      14 జూన్ 2020 రా.11.53 మిథున రాశి ప్రవేశం
21 జూన్ 2020 రా.11.27 ఆరుద్ర నక్షత్ర ప్రవేశం
ఆది
ఆది
05 జులై 2020 రా.11.03 పునర్వసు నక్షత్ర ప్రవేశం
గురు 16 జులై 2020 ఉ. 10.46 కర్కాటక రాశి ప్రవేశం
ఆది
19 జులై 2020 రా. 10.36 పుష్యమి నక్షత్ర ప్రవేశం
ఆది
02 ఆగష్టు 2020 రా.09.28 ఆశ్లేష నక్షత్ర ప్రవేశం
ఆది
16  ఆగ 2020 సా. 07.11 మఖ, సింహరాశి ప్రవేశం
ఆది
30 ఆగష్టు 2020 మ. 03.06 పూర్వ ఫల్గుణి ప్రవేశం
ఆది
13 సెప్టెం 2020 ఉ. 09.02 ఉత్తర ఫల్గుణి ప్రవేశం
బుధ 16 సెప్టెం 2020 సా.07.07 కన్యారాశి ప్రవేశం
ఆది
27 సెప్టెం 2020 రా.12.28 హస్తా నక్షత్ర ప్రవేశం
శని
10  అక్టో 2020 మ. 01.34 చిత్ర నక్షత్ర ప్రవేశం
శని    17  అక్టో 2020 ఉ.07.05 తులారాశి ప్రవేశం
శుక్ర   23  అక్టో 2020 రా.11.59 స్వాతి నక్షత్ర ప్రవేశం
శుక్ర   06 నవం 2020 ఉ.08.13 విశాఖ నక్షత్ర ప్రవేశం
సోమ 16 నవం 2020 ఉ.06.53 వృశ్చికరాశి ప్రవేశం
శ్రీశార్వరి నామ సంవత్సరం 2020-21
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గురు  
బుధ
మంగ
సోమ
సోమ
గురు
ఆది  
శని
శుక్ర  
శుక్ర   
గురు   
ఆది
గురు
బుధ
బుధ  

19 నవం 2020 మ.02.12 అనూరాధ నక్షత్ర ప్రవేశం
02 డిశం 2020 సా.06.33 జ్యేష్ఠ నక్షత్ర ప్రవేశం
15  డిశం 2020 రా.09.32 మూలా, ధనుస్సు ప్రవేశం
28 డిశం 2020 రా.11.44 పూర్వాషాఢ ప్రవేశం
11 జన 2021 రా.01.45 ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర ప్రవేశం
14  జన 2021 ఉ.08.14 మకరరాశి ప్రవేశం
24 జన 2021 తె.03.58 శ్రవణా నక్షత్ర ప్రవేశం
06 ఫిబ్ర 2021 ఉ.07.11 ధనిష్ఠ నక్షత్ర ప్రవేశం
12 ఫిబ్ర 2021 రా.09.12 కుంభరాశి ప్రవేశం
19  ఫిబ్ర 2021 ఉ.11.36 శతభిషా నక్షత్ర ప్రవేశం
04 మార్చి 2021 సా.05.59  పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర ప్రవేశం
14 మార్చి 2021 సా.06.03 మీనరాశి ప్రవేశం
18 మార్చి 2020 రా.02.21 ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర ప్రవేశం
31 మార్చి 2021 మ.01.14  రేవతి నక్షత్ర ప్రవేశం.
14 ఏప్రిల్ 2021 రా.02.32 అశ్విని మేష రాశి ప్రవేశం

కుజ సంచార రాశి ప్రవేశము :

సోమ 06 ఏప్రిల్2020 రా.12.00  శ్రవణా నక్షత్ర ప్రవేశం
శని
25 ఏప్రిల్ 2020 తె.04.52  ధనిష్ఠ నక్షత్ర ప్రవేశం
సోమ   04 మే  2020 రా.08.39  కుంభరాశి ప్రవేశం
గురు   14 మే 2020 మ.02.00 శతభిషా నక్షత్ర ప్రవేశం
బుధ   03 జూన్ 2020   ఉ.09.39  పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర ప్రవేశం
గురు   18 జూన్ 2020 రా.08.14 మీనరాశి ప్రవేశం
బుధ 24 జూన్ 2020   తె.04.10 ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర ప్రవేశం
శుక్ర
17 జులై 2020 తె.03.33 రేవతి నక్షత్ర ప్రవేశం
ఆది
16 ఆగష్టు 2020 సా.06.28 అశ్విని, మేష రాశి ప్రవేశం
ఆది
04 అక్టో  2020 ఉ.10.06 (వ) మీనరాశి, రేవతి ప్రవేశం

56

శంకరమంచి వారి పంచాంగం

Mohan Publications Online Print Books Store:----- www.Devullu.com

ఆదాయం		
రాజపూజ్యం	

వృషభరాశి
14
06

వ్యయం		
అవమానం

11
01

గోచార ఫలితం : జన్మరాశి నుండి వర్తమాన గ్రహస్థితిని అనుసరించి ఫలితం
ఉండును.
సంవత్సర ఫలం : గురువు 2,5,7,9, 11రాశులలో ఉన్నప్పుడు శుభాన్నిచ్చును.
శని 3, 6, 11, రాహు,కేతువులు 3, 6, 10,11 రాశులలో ఉన్నప్పుడు
శుభాన్నిస్తారు.

శుభకాలం

గురువు: 30.03.2020 నుండి 30.06.2020 వరకు, మరియు 20.11.2020
నుండి 06.04.2021 వరకు గురువు నవమంలో ఉన్నందున ధనలాభంతో
పాటు స్వగృహప్రాప్తి కలుగుతుంది. భాగ్య బృహస్పతి వల్ల ఆస్తినివృద్ధి చేస్తారు.
ఆచార సాంప్రదాయాలతోపాటు గౌరవం పెరుగుతుంది. విందు వినోద
కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సుఖ సంతోషాలను అనుభవిస్తారు.

దోషకాలం

గురువు: 30.06.2020 నుండి 20.11.2020 వరకు గురువు అష్టమంలో
ఉండుటచే ముఖ్య వ్యవహారాల్లో శాంతంగా వ్యవహరించాలి. ఆగ్రహావేశాలకు
పోరాదు. పనులు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. అలసట ఎక్కువగా
ఉంటుంది. సాహసాలకు పూనుకుంటారు. చోర, అగ్నిభయాలతోపాటు
అధికారులవల్ల ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. గురు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.
శని : 24.01.2020 నుండి 29.4.2022 వరకు శని నవమంలో ఉన్నందున
కుటుంబ సభ్యులకు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది.
కొద్దిగా సుఖం, ధనం ఉంటాయి. దోషాలు తొలగటానికి శని ధ్యానశ్లోకం
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చదువుకోవాలి.
రాహువు : సంవత్సరారంభం నుండి 22.09.2020 వరకు రాహువు
మిథునంలో .రాహువు ద్వితీయంలో ఉన్నందున వాక్పౌరుషం వల్ల కష్టాలు
చుట్టుముడతాయి. రాహు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.
రాహువు : 23.09.2020 నుండి 12.4.2022 వరకు రాహువు జన్మంలో
ఉన్నందున విదేశీ ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఓర్పు అవసరం. మాట విలువను
కాపాడుకోవాలి. రాహు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.
కేతువు : సంవత్సరారంభం నుండి 22.09.2020 వరకు కేతువు అష్టమంలో
ఉండుటచే కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ప్రయాణాలు చేస్తారు.
కేతు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.
కేతువు : 23.09.2020 నుండి 12.4.2022 వరకు కేతువు సప్తమంలో
ఉన్నాడు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. కేతు ధ్యాన శ్లోకం
చదువుకోవాలి.

నెలవారీ ఫలితాలు

మార్చి2020 గొప్పప్రయత్నబలంతో కార్యాలు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ
అవసరం. వత్తిడిని దరిచేరనీయకండి. అవసరమునకు డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
ముఖ్య విషయాల్లో కుటుంబ సహకారం మేలుచేస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ
ఆత్మవిశ్వాసమును పెంచుతుంది. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.
కొందరి ప్రవర్తన కాస్త బాధ కలిగిస్తుంది. ఊహించిన ఫలితాలను రాబట్టడానికి
అధిక శ్రమ చేయాలి. ఎవ్వరితోను వాగ్వాదలు చేయకండి. కోపమును కాస్త
తగ్గించుకుంటే మంచిది. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేస్తే బాగుంటుంది.
ఏప్రిల్2020 వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఫలితాలున్నాయి. బుద్ధిబలంతో
పనిచేసి అధికారుల మెప్పుపొందుతారు. మీమీ రంగాల్లో శ్రమకు తగ్గ
ఫలితాలున్నాయి. ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే గొప్పవారవుతారు. అజాగ్రత్త వద్దు.
కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు పనికిరాదు. అవసరానికి తగిన సహాయం
అందుతుంది. విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో పేరుప్రతిష్టలు
పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మికంగా మంచిఫలితాలున్నాయి. లక్ష్మి అష్టోత్తరాన్ని
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ఆదాయం		
రాజపూజ్యం	

వృశ్చికరాశి
05
03

వ్యయం		
అవమానం

05
03

గోచార ఫలితం : జన్మరాశి నుండి వర్తమాన గ్రహస్థితిని అనుసరించి ఫలితం
ఉండును.
సంవత్సర ఫలం: గురువు 2,5,7,9, 11 రాశులలో ఉన్నప్పుడు శుభాన్నిచ్చును.
శని 3, 6, 11, రాహు,కేతువులు 3, 6, 10,11 రాశులలో ఉన్నప్పుడు
శుభాన్నిస్తారు.

శుభకాలం

గురువు : 30.06.2020 నుండి 20.11.2020 వరకు గురువు ద్వితీయంలో
ఉన్నందున ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు
జరుగుతాయి. మంచిపనులు చేయడం ద్వారా కీర్తి పెరుగుతుంది. మీ ప్రతిభకు
గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీలక విషయాల్లో పెద్దలను కలుస్తారు. నిర్ణయం మీకు
అనుకూలంగా వస్తుంది. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
శని : 24.01.2020 నుండి 29.4.2022 వరకు శని తృతీయంలో ఉన్నందున
విజయం సాధిస్తారు. చేపట్టే పనులను పట్టుదలతో పూర్తిచేస్తారు. బుద్ధిబలం
అనుకూలిస్తుంది. స్వస్థానప్రాప్తి ఉంది. మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు సుఖ
సంతోషాలు లభిస్తాయి.

దోషకాలం

గురువు : 30.03.2020 నుండి 30.06.2020 వరకు, మరియు 20.11.2020
నుండి 06.04.2021 వరకు గురువు తృతీయంలో ఉన్నందున మాట విలువను
కాపాడుకోవాలి. బంధువులతో జాగ్రత్త. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో శ్రమిస్త్తే
కానీ సానుకూల పరిస్థితులు కనపడవు. అనుకున్నవి అనుకున్నట్లుగా జరగలేదని
కుంగిపోండి. ఆర్థిక సమస్యలతో జాగ్రత్త. గురు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.
రాహువు : సంవత్సరారంభం నుండి 22.09.2020 వరకు రాహువు
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అష్టమంలో ఉన్నందున అనారోగ్యం, మనోవిచారం కలుగుతాయి. అధికారులు
అనుకూలంగా ఉండరు. ప్రయాణాలు చేస్తారు. రాహు ధ్యానశ్లోకం
చదువుకోవాలి.
రాహువు : 23.09.2020 నుండి 12.4.2022 వరకు రాహువు సప్తమంలో
ఉన్నందున స్వల్పలాభం. వృథా ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. స్వల్ప అనారోగ్య
సమస్యలు ఉంటాయి. రాహు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.
కేతువు : సంవత్సరారంభం నుండి 22.09.2020 వరకు కేతువు ద్వితీయంలో
ఉండుటచే వాక్పౌరుషం వల్ల అనేక కష్టాలు చుట్టుముడతాయి. అపకీర్తి
పాలౌతారు. కేతు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.
కేతువు : 23.09.2020 నుండి 12.4.2022 వరకు కేతువు జన్మంలో
ఉండుటచే విదేశీయానం సూచితం. ధననష్టం కలుగుతుంది. ఆరోగ్య
సమస్యలు, కష్టాలు వస్తాయి. కలహాలు తప్పవు. మాటవిలువను కాపాడుకోవాలి.
కేతు ధ్యానశ్లోకం చదువుకోవాలి.

నెలవారీ ఫలితాలు

మార్చి 2020 శ్రమకు తగిన ఫలితాలు సొంతమవుతాయి. ఉద్యోగ
వ్యవహారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలవు. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు
వెంటనే ఫలిస్తాయి. మిత్ర సహకారం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో
ఆనందమును నింపుతుంది. అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ
సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. కొందరి ప్రవర్తన
ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది . ఆవేశాన్ని దరిచేరనీయకండి . శ్రీ వెంకటేశ్వర సందర్శనం
శుభప్రదం.
ఏప్రిల్2020 ఆత్మవిశ్వాసంతో గెలుపు తథ్యం. సరికొత్త నవీకరణ పద్ధతులతో
విజయబాట పడతారు. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారంలో
ఆర్థికలాభాలున్నాయి. రాజయోగ సిద్ధి ఉంది. గతంలో విమర్శించినవారే
ఇప్పుడుకీర్తిస్తారు. సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. మాసాంతంలో
శుభ ఫలితాలున్నాయి. ఇష్టదైవారాధన మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

మే 2020
కాలం అనుకూలిస్తోంది.
ఏ పని తలపెట్టిన
విజయవంతమవుతుంది .విశేషమైన శుభయోగాలున్నాయి. ఆర్ధికంగా
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