
NS Telugu Astrology - 1 
 

                                    You Tube Channel :  www.youtube.com/NSTELUGUASTROLOGY                                                       
                                             Web :  www.nsteluguastrology.com                                                                                               
                                                           Web :  www.aryanastrologyresearchcentre.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jyothish Visharad                                                                                                                                                                                               

Narasimha Swamy (NS)                                                                                                                                                                                                  

Vedic & KP Astrologer and Numerologist                                                                                                                                                                    

Cell: 9652 47 5566 

   Website: www.nsteluguastrology.com 
 

 

        

www.aryanastrologyresearchcentre.com 

 

Copyright © NS Telugu Astrology & Aryan Astrology Research Centre                                                                                     

All Rights Reserved 

 



NS Telugu Astrology - 2 
 

                                    You Tube Channel :  www.youtube.com/NSTELUGUASTROLOGY                                                       
                                             Web :  www.nsteluguastrology.com                                                                                               
                                                           Web :  www.aryanastrologyresearchcentre.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

జన్మ సమయం - Birth Time Rectification 

 

 

ఒక వ్య క్త ియొకక  పుటి్టన సమయం సరిగా్గ లేనన పుు డు, జాతకుడు 

ఇచ్చి న సమయానిక్త రాశి చక్కం వేసుకుని లగ్న ం సరైనదా కాదా అని 

నిరాారణ చేయడానిక్త – ఇకక డ కొనిన  క్రధానమైన విషయాల గురించ్చ 

తెలుసుకుందాం. 

చంక్ర క్గ్హం ఒక రాశిలో రండునన ర రోజులు ఉంటంది. కావున రాశి 

చక్కములో  ఈ చంక్ర క్గ్హం యొకక  సి్థతిని  రృష్టలిో ఉంచుకుని 

చూడాలి. 

1. చంక్ర క్గ్హం ఉనన  రాశి నండి – 7వ్ సి్థనం జనమ  లగ్న ం 

అవుతంది. 

2. ఇది కాకాపోతే – చంక్ర క్గ్హం నండి 11వ్ సి్థనం జనమ  లగ్న ం 

అవుతంది. 

3. ఒకవేళ ఇది కాకపోతే - చంక్ర క్గ్హం నండి 3వ్ సి్థనం జనమ  

లగ్న ం అవుతంది. 

4. ఒకవేళ ఇది కాకపోతే – చంక్ర క్గ్హం ఏ రాశిలో  సి్థతి అతేతే – 

ఆ రాశి అధిరతి, ఏ రాశిలో సి్థతి అతేతే ఆ రాశి లగ్న ం 

అవుతంది.  

5. ఒకవేళ ఇది కాకపోతే – ఈ రాశి నండి 5వ్ సి్థనం కాని లేదా 9వ్ 

 సి్థనం లగ్న ం అవుతంది. 

6. ఇది లగ్న ం కాకపోతే – జనమ  సమయం తపుు  అని అరంి 

చేసుకోగ్లరు. 
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KP రరదతిలో –  

1. 1వ్ సి్థనం సబ్ లార్డ ్తో – 9వ్ సి్థనముతో  స్థగ్న ఫీకేసన్స్  

ఉండాలి. 

2. 11వ్ సి్థనం నక్ష(తాధిరతితో - 9వ్ సి్థనం సబ్ లార్డ ్తో 

స్థగ్న ఫీకేసన్్స  ఉండాలి. 

3. 1వ్ సి్థనం సబ్ లార్డ ్తో - 9వ్ సి్థనం నక్ష(తాధిరతితో 

స్థగ్న ఫీకేసన్్స  ఉండాలి. 

4. ఈ మూడు రరదతలలో ఏదైనా ఒకట్ట సరిపోతేన - జనమ  

సమయం సరైనది  

అని అరంి చేసుకోగ్లరు. 

 

KP రరదతిలో సరైన జనమ  సమయం తెలుసుకోవ్డానిక్త రూలింగ్ 

 ా నే ట్స్్  అం  ాలక క్గ్లలు, చాలా క్రధానమైన ాక్త పోష్టసి్థతే. 

 

Birth Time Rectification చేయటానిక్త 9 రూలింగ్ నాే ట్స్్  - 

ాలక క్గ్లలు రరిగ్ణలోక్త తీసుకోవాలి.  

1. Day Lord     

2. Moon Sign Lord   

3. Moon Star Lord 

4. Moon Sub Lord 

5. Moon Sub Sub Lord 

6. Lagna Sign Lord 

7. Lagna Star Lord 

8. Lagna Sub Lord 

9. Lagna Sub Sub Lord 

 

❖ జనమ  రాశిని సరి చూసుకోడానిక్త లగ్న ము యొకక  రూలింగ్ 

 రనేట్స్్  న రరిగ్ణలోక్త తీసుకొని సరి చూసుకోవాలి. అలా  
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లగ్న ము సరిగా్గ వుందా లేదా అని సరి చుకోడానిక్త చంక్ర 

క్గ్హము యొకక  రూలింగ్ రనేట్స్్  న రరిగ్ణలోక్త తీసుకొని చెక్ 

చేసుకోవాలి. 

 

❖ ఏ రోజు Birth Time Rectification చేసి్థమో, ఆ రోజు ఆ 

సమయానిక్త, ఆ సిలానిన  నండి అలా  KP New Ayanamsa 

ఉరయోగంచ్చ చార్డ ివేసుకోవాలి. 

 

 

రూలింగ్ ప్ల నే ట్స్  రాశి చక్కం  

రూలింగ్ నాే ట్స్్  రోజు  : 24-01-2019 

సమయం     : 12:36:08 

ప్లథల ం      : Zahirabad 
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24, జనవ్రి, 2019, గురువారము రోజున సమయము - 12:36:06 pm, 

 సిలము – జహీరాబాద్ నండి రూలంగ్ ప్ల నే ట్స్  రాశి చక్రం 

వేసుకోవ్డము జరిగంది. 

1. Day Lord - గురువారము  : గురు  

2. Moon Sign Lord   : సూరయ   

3. Moon Star Lord   : శుక్క  

4. Moon Sub Lord   : శని  

5. Moon Sub Sub Lord  : చంక్ర  

6. Lagna Sign Lord   : కుజ 

7. Lagna Star Lord   : శుక్క  

8. Lagna Sub Lord   : గురు  

9. Lagna Sub Sub Lord  : సూరయ   

 

రూలింగ్ ప్ల నే ట్స్ లో  -                                                                         

రాహు కేత క్గ్లల ాక్త చాలా క్రదానమైనది  

ఇకక డ బర్డ ిచార్డ ిగ్మనిస్త ిరాహు క్గ్లము కరాక టక రాశిలో గురు 

నక్షక్తములో వుంది.  

❖ అధిరతి   : చంక్ర క్గ్లము 

నక్షక్ాధిపతి : గురు క్గ్లము  

❖ అధిరతి చంక్ర క్గ్లము – చంక్ర క్గ్లనిక్త చెందిన రూలింగ్ 

 ా నే ట్స్్  లో సబ్ సబ్ లార్డ ్అతేంది  

 

❖ నక్షక్ాధిపతి గురు క్గ్లము – లగ్గన నిక్త చెందిన రూలింగ్ 

 ా నే ట్స్్  లో లగ్న  సబ్ లార్డ ్అలా  డే లార్డ ్అయాయ డు. ఇకక డ 

డే లార్డ ్న  రరిగ్ణలోక్త తీసుకోవ్లస్థన అవ్సరము లేదు. 

 

అలా  కేత క్గ్లము మకర రాశిలో సూరయ  నక్షక్తములో వుంది.  

❖ అధిరతి  :  శని క్గ్లము 
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నక్షక్ాధిపతి  :  సూరయ  క్గ్లము 

❖ అధిరతి శని క్గ్లము – చంక్ర క్గ్లనిక్త చెందిన రూలింగ్ 

 ా నే ట్స్్  లో సబ్ లార్డ ్అతేంది  

 

❖ నక్ష(తాదిరతి సూరయ  క్గ్లము – లగ్గన నిక్త చెందిన రూలింగ్ 

 ా నే ట్స్్  లో లగ్న  సబ్ సబ్  లార్డ ్అయాయ డు.  

 

చంక్ర క్గ్లము యెకక  రూలింగ్ నాే ట్స్్  :                                                                            

❖ సూరయ , శుక్క, శని, చంక్ర మరియు రాహు, కేత  

 

లగ్న ము యెకక  రూలింగ్ నాే ట్స్్  :  

❖ కుజ, శుక్క, గురు, సూరయ   మరియు రాహు, కేత 

 

పుటి్టన సమయానిన  సరి చేయడానిక్త రూల్స్   

❖ పుటి్టన సమయములో 2 గ్ంటల కం  ఎకుక వ్గ్గ ఉనన పుు డు – 

అం  పుటి్టన సమయము తెలియనపుు డు –  

❖ లగ్న ము యెకక  రూలింగ్ నాే ట్స్్  దాా రా – చంక్ర రాశి 

తెలుసుకోటానిక్త ఉరయేగంచ్చ చెక్ చేసుకోవాలి. 

 

పుటి్టన సమయములో గ్ంట  లేక అర గ్ంట తేడా 

ఉనన పుు డు  

❖ చంక్ర క్గ్లము యెకక  రూలింగ్ నాే ట్స్్  దాా రా – లగ్న ము 

యెకక  డి(గీలు తెలుసుకోటానిక్త ఉరయేగంచ్చ చెక్ చేసుకోవాలి. 
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నో్ : ఇకక డ రూలింగ్ నాే ట్స్్  కు సంబంధించ్చన youtube 

వీడియో లింక్ ఇవా్ డం జరిగ్ంది. ఈ విడియో చుస్త ిఒక సు షమిైన 

అవ్గ్హన వ్సిుంది అని చెరు గ్లన. 

 

వీడియో 1: రూలింగ్ నాే ట్స్్  దాా ర పుటి్టన సమయానిన  సరిచేయడం 

https://youtu.be/RlYkR_nlObY 

 

వీడియో 2 : Secrects of Ruling Planets 

https://youtu.be/6bCrcBNR278 

 

వీడియో 3 : KP రరదతిలో 10 అడాా న్ డ్ గోల్డన్్స రూల్్స  గురించ్చ 

వివ్రించాన                                                                      

https://youtu.be/vV91nGot2sA 

 

వీడియో 4 : జ్యయ తిషయ ం ట్సరిు కుంటనన  వారిక్త ఈ వీడియో చాలా 

ఉరయోగ్కరంగ్గ ఉంటంది.                                           

https://youtu.be/nmTxinE8HHg 

https://youtu.be/RlYkR_nlObY
https://youtu.be/6bCrcBNR278
https://youtu.be/vV91nGot2sA
https://youtu.be/nmTxinE8HHg
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Course Details  

 

1. Advanced Techniques of Predictive KP Astrology 

1. Education 

2. Marriage – 1st & 2nd Marriage, Divorce, Love 

Marriage 

3. Child Birth Astrology and Progeny Rules of Wife and 

Husband 

4. Professions – Government Job or Private Job 

5. Business Astrology 

6. Financial Astrology 

7. Abroad Astrology 

8. Longevity 

9. Basic Rules of Medical Astrology 

10. Timing Of Events Using Vimshottari  Dasha 

11. Concept of Significators Method 

12. How to Select Fruitful Significators 

13. Horary Astrology 

14. Ruling Planets 

15. Important Degrees 
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2. Advanced Techniques of Predictive Numerology 
• How to Calculate Solar Months 

• Concept Of Solar Months 

• Concept of Monthly Prediction 

 

3. Birth Time RECTIFICATION Course 

• Concept of Ruling Planets 

• Easy method of Birth Time Rectification in KP 

Astrology 

• Online and offline Intensive Teaching and Training 

with Timing of Events. 

• Language: Telugu and English 

 


