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नाव : Rahul Kumar

लग : पु ष

ज म तारीख : 1 जानेवारी, 1989 रिववार

ज मवेळ (Hr.Min.Sec) : 12:05:00 AM Standard Time

समय े  (Hrs.Mins) : 05:30 ीनिवच रेषे या पूवस

ज म थान : Mumbai

रेखांश & अ ांश (Deg.Mins) : 72.51 पूव , 19.3 उ र

अयनांश : चै  प  = 23 अंश. 42 िमिनट/कला. 19 सेकंद/िवकला.

ज म न  -न  पद : ह तह त  -  4 -  4

ज म रास - राशी वामी : क याक या   --   बुधबुध

ल  - ल  वामी : क या - बुध

ितथी : नवमी, कृ णप

सूय दय (तास.मी.) : 07:12 AM Standard Time

सूया त (तास.मी.) : 06:12 PM

दनमान (Hrs. Mins) : 11.0

दनमान (Nazhika.Vinazhika) : 27.30

थािनक म यम वेळ : Standard Time - 39 Min.

योितषशा  आधारे ज म दवस : शिनवार

किल दन सं या : 1859061 

दशा प ित : वशो री, वष = 365.25 दवस
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न  वामी : च

गण/गणम, योनी, ाणी : देव, ी, हैस

प ी, झाड : काग, अंबाझा वृ

चं  अव था : 12 / 12

चं  वेळ : 35 / 36

चं  या : 58 / 60

द ध राशी : सह,वृि क

करण : तैितल

िन य योग : अतीगंड

सूय राशी - न  थान : धनु - पूवाषाढा

अ गा द य ि थती : पाय

Zodiac sign (Western System) : Capricorn

योग बदू - योग न : 162:44:0 - ह त

योगी ह : च

गौण योगी : बुध

अवयोगी न  - ह : ये ा- बुध

आ मकारक (आ मा)-कारकांश : मंगल - कुंभ

अमा यकारक (मन/ ानशि ) : शु

अ  ल  (पद ल ) : वृषभ

धन अ  (पद) : धनु
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भारतीय योितष णाली, िनरयन रेखांशावर आधा रत आहे, याला पा ा य व थेनुसार मोज या जाणार्या
सायन रेखांशा पासून अयन मू य कमी क न ा  केले जाते.

आयनांशाची गणना कर यासाठी वेगवेगळे आधार आहेत. येथे िनवडलेली प त अशी आहे : चै  प  = 23 अंश.
42 िमिनट/कला. 18 सेकंद/िवकला.
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हांचे िनरयन रेखांश

ह रेखांश अंश कला िवकला राशी राशीतील रेखांश
अंश कला िवकला न पद

ल 158:11:31 क या 08:11:31 उ रा 4

च 172:47:08 क या 22:47:08 ह त 4

सूय 256:36:51 धनु 16:36:51 पूवाषाढा 1

बुध 273:18:42 मकर 03:18:42 उ राषाढा 2

शु 233:48:24 वृि क 23:48:24 ये ा 3

मंगल 356:22:59 मीन 26:22:59 रेवती 3

गु 033:02:11 वृषभ 03:02:11 व कृि का 2

शिन 251:51:40 धनु 11:51:40 मूल 4

रा 314:05:41 कुंभ 14:05:41 शततारका 3

केतु 134:05:41 सह 14:05:41 पूवा 1

मांदी 160:49:05 क या 10:49:05 ह त 1
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अ कवग णाली ही भारतीय योितषाची एक फलादेश कर याची िव सनीय प त आहे, जी हां या
ि थतीवर आधा रत बदूंची गणना क न शुभाशुभ ठरिवते. अ कवग फालादेश प ती अ वये हांना यां या
ज मकुंडली, गोचर संचार व अ य बाबीव न आठ वगाचे सामियक व वतं  अ ययन क न शुभाशुभ व बलाबळ

माणे बदू व रेखा आका न या हाची ि थती ठरव यात येते. ा क रता काही ठरािवक सू े आहेत या
आधारे येक हाला िमळाले या बदू आिण रेषा ां या गणने ारे हांची श  ठरिवली जाते. येक हाची
श  आिण यां या भावाची ती ता इतर हां या थानावर आिण यां या चढ या संबंधावर अवलंबून असते.

येक हाला आठ पूण गुण दले आहेत. ते शू यापासून आठ गुणांपयत िभ  साम य िमळवू शकतात जे एका
तािलकेत वेगवेग या राश वर दाखिवले जातात आिण एखा ा िविश  राश ारे या या वासादर यान शुभ
कवा इतर भावांना वृ  कर यासाठी सं िमत हाची श यता िनि त करतात.

दशा कालाविधचे िववरण 
( वष = 365.25 दवस)

ज म समयी दशेचे भो य काळ = च  0 वष, 4 मिहने, 28 दवस

दशा आरंभ अं य

चं 01-01-1989 31-05-1989

मं 31-05-1989 30-05-1996

रा 30-05-1996 31-05-2014

गु 31-05-2014 31-05-2030

श 31-05-2030 31-05-2049

बु 31-05-2049 31-05-2066

के 31-05-2066 31-05-2073

शु 31-05-2073 31-03-2086

त यामधील खालची ओळ आप या आयुची मािहती देत नाही.

अ कवग
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सवा कवग सारणी

चं सु बु शु म गु शु एकूण

मेषमेष 4 2 5 3 4 4 3 25

वृषभवृषभ 6 2 2 4 2 5 2 23

िमथुनिमथुन 3 6 6 2 5 5 3 30

कककक 6 4 4 6 3 5 4 32

सहसह 4 3 2 4 1 3 2 19

क याक या 3 5 5 6 5 5 5 34

त ुलात ुला 3 6 7 4 5 5 5 35

वृि कव ृि क 5 4 4 6 3 3 3 28

धनुधन ु 2 5 7 4 2 5 4 29

मकरमकर 3 4 4 5 1 5 2 24

कुंभकुंभ 6 2 3 4 4 5 4 28

मीनमीन 4 5 5 4 4 6 2 30

49 48 54 52 39 56 39 337

सवा कवग कुंडली
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तुम या ज म कुंडलीत गु ची ि थती, गोचर गु या प रणामाचे िव ेषण कर यासाठी खूप मह वाची आहे. जर
मोठा फलदायी ह गु  हा तुम या ज म कुंडलीत चांग या थानी असेल तर तो तुम या संपूण आयु यासाठी एक
सकारा मक संकेत आहे. याच वेळी, गोचरात, राशी आिण तो असले या भावानुसार प रणाम बदलू शकतात. गु
सामा यत: स अिधक आ याि मक आिण आयु या या येक बाबीवर आशावादी भूिमका घे यास मदत
करतो.

गु  तुम या ज मकुंडलीत नव ा थानात ि तथ आहे. हा भाव भा य थान हणून ओळखला जातो. हा भाव
अ याि मकता, उ  िश ण, योितष, परदेश वास, आंतररा ीय संबंध, वडीलधा या , लेखन, काशन
आिण कायदेशीर यं णा यां याशी संबंिधत आहे. या भावात गु चे असणे शुभ मानले जाते कारण राशीच ात गु
नव ा भावाचे वामी आहेत. हणून, तु हाला उ  िश ण, योितष, त व ान, लेखन, संपादन, काशन आिण
पररा  संबंधांम ये अिधक रस असेल. तु ही उ  िश णासाठी परदेशी जाऊ शकाल. तुमचे परदेशात संबंध
असतील. तुमचे वडील सरकारम ये असतील कवा ते एक अ यंत ानी  असतील. तु हाला अ यासाम ये
देखील रस असेल. तु ही आयु यभर िशकत राहाल याची िह श यता आहे. एक खूप ानी  हणून तुमची
ओळख होईल. तु ही वतःचा वसायदेखील सु  क  शकता. तु हाला ाचीन ंथांचा अ यास करायला
आवडेल.

तुम या ज मकुंडलीत, गु  हा शु ाचे वािम व असले या वृषभ राशीत आहे. शु  हा ेम, िवलिसता आिण
िमलनाचा ह आहे, तर गु  एखा ा िश का माणे आहे. वृषभ ही पृ वीत वाची रास आहे. गु या ऊजमुळे
तु हाला आ थक बाब म ये रस िनमाण होईल. तुमची कारक द देखील यात घडू शकेल. तु ही इतरांना वसाय,
कला, आ थक बाबी आिण ऐषोआरामा िवषयी िशकवाल. तु ही तुम या ानाचा उपयोग संप ी कमाव यासाठी
कराल. तुम या गोड वभावामुळे इतर लोक तुम यावर ेम करतील. गु  आिण शु  एकमेकांबाबत तट थ
असतात. यां यात वैर िह नसतो आिण मै ी िह नसते. गु  हा अ या म आिण शु  ऐिहक सुखाचा ोतक आहे.
तुमचे ान तु ही वतःसाठी वाप  शकाल, व आनंदी राहाल.

तुम या ज मकुंडलीतील गु ंचे िववेचन
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गु  हा सौरमंडलमधील पाचवा ह आहे. हा केवळ पाचवा ह नाही, तर सूयमालेतील सवात मोठा ह सु ा
आहे. गु  आप या गोचरात एका राशीत एक वषापयत राहतो. गु  हा अिधक थैय आिण संधी दान करणारा

ह आहे, याजोगे सं मणादर यान गु  या भावात ि तथ असेल, या भावाशी संबंिधत िवषयांम ये थैय दान
करेल. ही एक िनरंतर या असेल. गु  या राशीत ि तथ असेल, आगामी वषभरात या भावाशी संब  िवषय
पुढील घरासाठी कवा भावासाठी पाया असतील. स  सं मणात तु ही यावर िवचार क  शकता आिण
यानुसार पुढील िनयोजन क  शकता. गु  हा अ या माचा परमो  कारक असून सव म फलदायक व सव े

आहे. येक गोचर तु हाला िववेकबु ी, अ या म आिण त व ाना या मह वाची जाणीव क न देईल.

हे गोचर फलादेश तुम या कुंडलीत तुम या ज मा या वेळी ि तथ हां या स या या ि थती या तुलनेवर
आधा रत आहे. गु चा तुम या जीवनावर चंड भाव पडतो. कधीकधी या भावाचा प रणाम िवपरीत,

भावहीन करणारा कवा सुदृढ करणारा असू शकतो. याचा न  काय प रणाम होतो हे प पणे दसून येत
नाही, पण येक िविश  गोचारमधील दृ ीचा कवा भावाचा अ यास क न तु हाला योितष णाली या
कायाची क पना येईल. यामुळे तुमचे ता कािलक भिव य खालील फालादेशांचे िम ण असेल.

गु  तुम या ल  कुंडली या पाच ा थानातून मण करत आहे. फल योितषात हा पाचवा भाव लहान मुले,
युवा गट, वतःचा चार, सजनशीलता, छंद, णय, उ  िश ण, सरकार, धा मक बाबी, गतज मातील कृ ये,
आिण स ेबाजीचा वसाय यां याशी संबंिधत आहे. हा भाव पूवपु य थान हणून ओळखला जातो. भवत् भवम
संक पनेनुसार हा नव ा थानापासून नववा आहे. नववा भाव भा य थान कवा धम थान हणून
देखीलओळखला जातो. या थानाचा शासक गु  वतः आहे.गु चे हे मण ांडातील अनेक चांग या गो ना
तुम या आयु यात आक षत करेल. तु ही घरात अनेक चैनी या कवा िवलािसते या गो ी घेऊ शकाल.
समाजासाठी तु ही काही चांगले कवा परोपकाराचे काम कराल याने समाजात तुमची ओळख िनमाण
होईल.तुमची मदत कर यास लोक मनापासून तयार असतील. अिधकारी पदावरील लोकं तुमची शंसा करतील.
मुले आिण युवा वगासह वेळ घालव यात तु हाला आनंद वाटेल. तु हाला धा मक आिण पु यकमातून समाधान
लाभेल. हे थान बु ीचे थान देखील आहे. यामुळे तु ही नवीन िवषय िशकाल आिण यात ािव य िमळवाल.
तु हाला सरकारी अिधका यांसहसंबंध बनव याची संधी िमळेल. हे भाव णय आिण सजनशीलतेचं सूचक देखील
आहे. तु हाला या दो ही िवषयांम ये रस असू शकतो. तु ही अिधक आ याि मक हाल.

गोचर गु या संचाराचा अंदाज घेताना, अ कवगाची मह वपूण भूिमका असते येक राशीतील सव हांनी
दले या अ कवगा या गुणां या बेरीजला सवा कवग असे हणतात.

गु  मकर राशीतून संचार करीत आहे.

सव अ कवग कुंडलीत, या राशीत तुमचे 28 पे ा कमी बदू आहेत. तु हाला अित र  सावधिगरी बाळगावी
लागेल, हे याव न सूिचत होते. तु हाला पुढ या एका वषासाठी चांगले िनयोजन करावे लागेल. तुम या
आयु यात खूप सुधारणा झाली अस याचे तु हाला पुढ या मणात दसेल. याचा अथ असा असू शकतो क , तु ही
खूप वहायपणे िनणय घेतले पािहजेत. गु  िव ताराचा आिण आशावादाचा ह अस याने, हा आशावाद तुमचे
वा तवाब लचे भान कमी करेल. तु ही कोणताही गंभीर िनणय घेणार असाल तर तु ही त ांचा स ला यायला
हवा.

गु या गोचरचे फलादेश



दृ ी हा योितष शा ाम ये वापरला जाणारा तांि क श द आहे. याचा अथ एखा ा हाचा भाव इतर ह
आिण घरांवर आहे. सव ह आप या थाना पासून सात ा घराला पूण दृ ीने पाहतात. कोणतेही ह
कोण याही हापासून सात ा घरात असेल तर हे ह पर पर पूण दृ ीत असतात. गु  पाचवा, सातवा आिण
नववा ा घरांना पूण दृ ीने पाहतात. जे हा गु ची दृ ी ज मकुंडली कवा चं ापासून कोण याही घरावर असते,
ते हा तो या घरां या शुभ फलाची वाढ करतो.

नववे थान परदेश वास, उ  िश ण, अ या म, लेखन, काशन आिण त व ानाशी संबंिधत आहे. ही दृ ी
परदेश वास, उ  िश ण आिण लेखना या श यता उ ेिजत करेल. तु ही िवदेशी खा पदाथ खाऊन पहाल.
तु हाला परदेशात जा याची संधी िमळेल. तीथया ांना जा यासाठी ही चांगली संधी आहे. लेखन आिण
संपादनाशी संबंिधत काही क प असू शकतात. तु हाला अ याि मक िवषयांम ये रस िनमाण होईल. तुमचे
आणखी परदेशी संपक बनतील. गूढ शा े िशक यासाठी हा चांगला काळ आहे. एकंदर हे मण तुम यासाठी
चांगले असेल.

हे मण तुम या अकरा ा थानाला भािवत करेल. या थानाला लाभ थान असे हणतात. हे थान आशा,
इ छा, लाभ, मै ी, सामूिहक क प, दानधम आिण मुलांशी संबंिधत आहे. तु ही मुलांशी जवळीक वाढवाल.
भिव यातील क पांसाठी हे मण चांगली संधी देईल. तु ही नवीन गटांम ये सामील हाल. दानधम
कर यासाठी हा चांगला काळ आहे. तु ही मै ीचा आनंद याल आिण काही नवे िम  िमळतील. अिधक आशा
आिण इ छा तु हाला आनंदी बनवतील. हे मण तु हाला अिधक दूरदृ ी देऊ शकते.

गु ची दृ ी पिह या थानावर असेल ते हा, तो पिह या थानाशी संबंिधत सव गो ना भािवत करेल. वतः,
ि म व, मह वाकां ा, आरो य आिण क याण या पिह या थानातील गो ी आहेत. गु  हा िव तार, बु ी,

अ याि मकता आिण अ यासाचा ह अस याने, तु हाला तुम या ि म वात चंड बदल झालेले दसतील.
तुमचे वजन वाढेल. तु ही खूप आशावादी देखील बनाल. तु ही उ िश णासाठी जा याचा य  कराल. तु हाला
आ याि मक िवषयांम ये रस िनमाण होईल. तु हाला तुम या आहारावर िनयं ण ठेवले पािहजे आिण

ावहा रकपणे िनणय घेतले पािहजेत. गु ची दृ ी जे हा पिह या थानावर असते ते हा तु ही अितआशावादी
बनू शकता.

गु  तुम या ज म ल ातून पाच ा थानात मण करत आहे. पाच ा भावाला पु  भाव असे हणतात. गु  हा
िव तार आिण आशावादाचा ह आहे. फल योितषात तो अ यंत लाभदायक आहे. हा भाव णय, सजनशीलता,
लहान मुले, जुगार, स ा, खेळ, आिण छंद यां याशी संबंिधत आहे. हे मण तु हाला मुलांसोबत आिण युवा
गटांसोबत वेळ घालव या या अनेक संधी देईल. तु ही अ यासाम ये अिधक रस याल. गु  हा आशावादाचा ह
अस यामुळे तु ही स ेबाजीत नशीब आजमाव याचा य  कराल, मा  खूप जा त गुंतू नका. तु हाला वत:ला
िस  कर याचा अनेक संधी िमळतील. तु ही वत:चे काही उप म सु  क  शकता. मनोरंजन आिण
मौजमजेसाठी हा खूप चांगला काळ आहे.

गु चे हे मण तुम यासाठी अनेक कारे लाभदायक असेल. तु ही तुमचे पंख पसराल आिण ि ितजे िव ताराल.
तु ही बरीच धाडसी पावले उचलाल, याचा प रणाम चांगला होईल. तु ही गो कडे आ याि मक दृ ीकोनातून
पाह यास सु वात कराल. पुढचे मण तु हाला आयु यातील वा तिवकतां या जवळ आणेल. वा तिवकता नेहमी
िशक या या स ासार या असतात, असे तु हाला वाटेल. तु ही यातून िशकले पािहजे आिण हे धडे पुढील मणात

गु ची दृ ी

तुम या चं  ल  कंुडली या नवम थानावर गु ची दृ ी आहे

तुम या चं  ल  कंुडली या एकादश थानावर गु ची दृ ी आहे

तुम या चं  ल  कंुडली या थम थानावर गु ची दृ ी आहे



अंमलात आण याचा य  केला पािहजे.

संपूण रािशच  हे 360 अंशांचे प रपूण मंडळ आहे. हे रािशच  12 भागाम ये िवभागले गेले आहे आिण येक
भाग अथात येक राशी 30 अंशाची आहे तसेच, 30 अंश 8 भागात िवभागले गेले आहे याला क ा हणतात. या
8 भागांवर 7 ह आिण ल ाने अिधप य असते. सवात हळू ते सवात वेगवान गतीने फरणा या हानुसार िह
िवभागणी सु  होते. यानुसार शनी थम येतो कारण सव हांम ये सवात मंद गतीने फरणारा ह शनी आहे.
यानंतर गु , मंगळ, सूय, शु , बुध, आिण चं  येतात. यानंतर ल ाची क ा सु  होते. क ा संक पना
ामु याने गोचरात वापरतात, संचाराचा प रणाम कसा असेल हे पाह यासाठी. येक ह येक क ेम ये

बलाबल ा  करतो. येक हाचे बल िभ ा क वगाने ा  बदू आिण रेषाची गणना क न िनि त केले जाते.

from : 20-Nov-2020  to : 09-Dec-2020

शिन या क ेतून गु चे संचार होत असतांना िवलंब होणे िह एक वाभािवक बाब आहे. काही वेळासाठी िवसावा
घेऊन वतःचे अवलोकन करावे. पूव या अनुभवांकडून िशकवण घेऊन पुढे वाटचाल कर याची ही वेळ आहे. उ

ान, त वे, संप ी, सार आिण िव तार इ याद चा गु  कारक अस याने या संचारात या सव बाब साठी हा
परी ेचा काळ ठरतो. या संचारात तु ही नव नवीन कौश यपूण कामे िशक यात रस याल, परंतु यासाठी कठोर

य  करावे लागतील. आ थक सम या उ वू शकतात. तथािप, ही वेळ आयु याला एक नवीन दशा दे याची
आहे जेणेक न तु हाला तुम या जीवनाची अनावृत बाजू शोध यात आिण समज यास मदत िमळेल. अनपेि त
खच उ वू शकतात, यासाठी प रि थतीचा सामना कर यास तयार असले पािहजे. िवपरीत प रि थतीत खचून न
जाता हे आप याला आयु याब ल काही िविश  धड े िशकव यास मदत करते असा भाव ठेवावा. हा मण
तु हाला वा तिवक  बनवेल.

from : 06-Apr-2021  to : 28-Apr-2021
from : 15-Aug-2021  to : 14-Sep-2021

या क ा काळात गु  कुंभ राशीतून संचार करत आहे.

गु या या संचारात िवलंब होणे वाभािवक बाब आहे कारण गु  येथे बलशाली नस याने उशीर होणे व
िवलंबासार या गो ी घडू शकतात, यासाठी हे थोडे जटील सं मण असेल असे समजून आपण तयार असले
पािहजे. गु  दुबल अस यास आ थक आिण सुख समाधानात काही अडचणी येऊ शकतात, यासाठी मानिसक
तयारी ठेवा. काळाची मागणी ही आहे क  आपण मांची परीका ा क न या अडचण वर मात िमळवावा,
यासाठी दुख करत बसू नये. आता केले या माचे फळ भिव यात िनि त िमळतील. अनपेि त खच होऊ

शकतात, हणून एकतर उ प ाचे साधन वाढवावे कवा खचावर िनयं ण ठेवले पािहजे. गु  आिण शिन दो ही
ह एका कारे ावहा रक आिण वा तिवक िवषयांचे ितिनधी आहेत. हणूनच, या संचारानंतर तु ही वत:

ला अिधक वा तिवक बनलेले पाहाल.

वेगवेग या क तून गु चे मण

गु  पिह या क ेतून संचार करीत आहे.



from : 09-Dec-2020  to : 27-Dec-2020

या संचारादर यान तु हाला कठोर प र म करावे लागतील कारण गु ला इथे पया  बळ ा  नाही. तथािप, गु
वतः या क ेतून गितशील अस याने तु ही चांग या प रणामाची अपे ा देखील क  शकता. हे गोचर िमि त

फळ देणारे संचार असेल. या संचारात गु या अिधप याखाली येणारे िवषय जसे पैसा, आनंद, ान इ यादीवर
प रणाम होईल. अ यासासाठी हा चांगला वेळ आहे. अ याि मक िवषय व िवचार तु हाला आनंदी आिण ि थर
राह यास मदत करतील. हे िवषय गहन अस याने यांना समजून घे यासाठी आणखी काही य  आव यक
आहेत, यामुळे िवचिलत होऊ नका. लांब प या या या ा आिण धा मक तीथ े  पयटन संभा  आहेत.
आहाराची काळजी घेणे आव यक आहे, तसेच साखरेचे सेवन िनयंि त करावे.

from : 28-Apr-2021  to : 02-Jun-2021
from : 09-Jul-2021  to : 15-Aug-2021

या क ा काळात गु  कुंभ राशीतून संचार करत आहे.

गु  वत: या क ेतून मण संचार करत आह े आिण गु  इथे बलहीन अस यामुळे िह वेळ तुम यासाठी
आ हाना मक असू शकते, यामुळे तु हाला खूप सावधिगरी बाळगावी लागेल. तथािप, या संचारा या
पुण वापयत सव सम या हळूहळू दूर होतील कारण गु  आप याच े ातून संचाररत आहे. िव ान आिण तांि क
िवषयात तुमची आवड वाढेल. या संचारादर यान परदेशातून लोकांशी संपक साधता येइल, तु हाला नवीन िम
बनव याची आिण न ा संघटनांशी संपक साध याची संधी देखील िमळेल. हा संचार तुम याक रता खुपकाही
आशादायक नस याने कोण याही कामाची घाई क  नका. परोपकारीपणा, धम आिण सामुिहक काय तु हाला
न च ेरणा देईल आिण तु ही आनंदी हाल. आयु य किचत संथ गतीने वाटचाल करेल, यामुळे तुमचे राग व
वतःवरील िनयं ण कमी होऊन तु ही रागीट  बनू शकता. अधूनमधून आ थक लाभ हो याची श यता

आहे, पण यासह खच सु ा वाढतील.

from : 27-Dec-2020  to : 12-Jan-2021

हा काळ िविश  असेल कारण तु ही जोशपूण आिण उजवान आहात. मंगळा या क ेतून गु या संचारात इथे
गु ला भरपूर बळ ा  आहे याचा तु हाला फायदा होईल. या काळात आपण खूप मह वाकां ी  ठराल.
वैयि क आिण सामािजक जीवनात नवीन सु वात होऊ शकेल. तु ही नवीन योजना तयार कराल परंतु यो य
मागदशनािशवाय ारंभ क  नका. कुटुंबीय आिण िम ांना तुम याकडून बर्याच अपे ा आहेत. तु हाला आप या
वाढ या उजवर िनयं ण ठेवावे लागेल, अ यथा लहान सहान खरचटणे, कापणे असे अपघात होऊ शकतात. वाहन
चालवताना सावधिगरी बाळगा. तु ही आपले िवचार प पणे आिण खरेपणाने मांडता, स या या कार या
अिभ साठी यो य वेळ नाही.

from : 02-Jun-2021  to : 09-Jul-2021

या क ा काळात गु  कुंभ राशीतून संचार करत आहे.

गु  मंगळा या क ेतून मणरत आहे येथे गु कडे पुरेशी श  आहे. गु ं या साम याने आिण ि थरतेने तु हाला
शुभ फळ िमळेल आिण तु हाला चांगले अनुभव येतील व या सं मणाचा फायदा होईल. आरो या या दृ ीनेही िह
सव म वेळ आहे, तुमची ितकारश ही वाढेल. तथािप, तु ही तुम या आहारावर िनयं ण ठेवले पािहजे, गु
शुभ ह अस यामुळ ेतुमचा आ मिव ास वाढेल हे तुम यासाठी यो यच राहील पण ाचे अगदी उलट सु ा घडू
शकते. न ा गटात सामील हो याची आिण यां यात िमसळ याची ही चोख वेळ आहे, तु ही न ा सामुिहक
कायात त पु ष हणून राहाल आिण तु हाला अनेक चांग या संधीही िमळतील. दूर थ लोकांशी संपक
वाढतील. लांब या सहल साठी ही अितशय शुभ वेळ आहे, पण ते ही सोपे नसेल. या काळात आ थक योजना
तयार क न याची अंमलबजावणी करता येइल.

गु  दुसर्या क ेतून संचार करीत आहे.

गु  ितसर्या क ेतून संचार करीत आहे.



from : 12-Jan-2021  to : 28-Jan-2021

गु  सूया या क ेत गोचर करताना शुभ प रणाम देईल, कारण या क ेत गु ला बरेसे साम य िमळत आहे. सूय
ह हा साम य, अिभमान आिण अिधकार अ या अनेक बाब चा कारक अस याने, हा मण चांगले प रणाम व

शुभ फळ देणारा ठरेल. परंतु यासाठी तु हालाही खूप प र म करावे लागतील. वृ ांशी संबंध सुधार याची ही
यो य वेळ आहे, िवशेषत: वय क पु ष मंडळीशी. वैयि क िवकासा या स ला सूचना भरपूर िमळतील.
उ पादकता आिण सजनशीलता वापर यास उ म वेळ. या संचाराम ये काही सरकारी े ातील योजना फलीभूत
हो याची श यता आहे. या संचारात तु हाला एक कुशल ची नवीन ओळख िमळेल.

from : 28-Jan-2021  to : 13-Feb-2021

गु  शु ा या क ेतून गितशील आहे. येथे गु ला पुरेसे बळ ा  नस याने या संचारात काही अडथळे असू
शकतात. यापैक  ब तेक नातेवाईक कवा नातेसंबंधांतून येतील. ही नाती वैयि क कवा सामािजक दो ही असू
शकतात. सामािजक े ात अिधक उघडपणे सहभागी हो याची ही वेळ नाही. अ या संबंधापासून छुपे धोके
कवा अडचणी असू शकतात, एक त ण पु ष हणून तु ही सावध राहावे. नवीन करार आिण गुंतवणूक पासून दूर

रहा. तथािप, आव यक अस यास कुशल चे मागदशन या. आरो याम ये आिण प स दय वाढव यात रस
वाढेल. या संचारादर यान, आपले पुन पादक अवयव स य होऊ शकतात, यावर ल  दे याची आव यकता
आहे.

from : 13-Feb-2021  to : 01-Mar-2021

या संचारात नशीब तुम या सोबत आहे आिण चांगले दवस येत आहेत. बुधाचा क ेतून बुधचे मण खूप
फायदेशीर ठरेल. गु  येथे पुरेसे बल ा  करीत आहेत, जेणेक न तु ही चांग या फळाची अपे ा क  शकता. बुध
वाचा, संभाषण, तं ान आिण िव ेषण मता सार या िवषयांना संचािलत करतो. संपक आिण दळणवळणाशी
संबंिधत क पांसाठी ही चांगली वेळ आहे. संचाराशी संबंिधत क पांवर ल य दे यासाठी वेळ यो य आहे. बुध
हा वाचा आिण वाणीचा कारक आहे आिण गु  हा अ या माचा ह आहे, हणून तु ही पूण अंतदृ ीने बोलाल
कवा भाषण कराल. तु ही तुम या सािहि यक कौश याचा पुरेपूर फायदा याल. बंधुबांधव व समिवचारी

लोकांशी असलेले संबंध अनुकरणीय असतील. या संचारादर यान, इले ॉिनक उपयोिगतेची एखादी व तू खरेदी
संभा  आहे.

from : 01-Mar-2021  to : 18-Mar-2021

गु चे चं ा या क ेतून िवचरण खूपच समाधानकारक राहणार आहे, कारण या क ेतून गु ला भरपूर साम य
लाभत आहे, हे मण शुभ प रणामकारक ठरेल. चं  हा मन, िवचार, भावना, मातृतु य , सुिवधा, शांती
आिण िवलास ांचा कारक आहे. स ि थतीत तुमचे ल  घर आिण घरासंबंिधत िवषयांवर राहील. तु ही
आप या घराची संरचना सुधा  इि छत असाल कवा नूतनीकरण कराल. एक स म पु ष या ना याने तु ही
घरा या अित र  जबाबदा या वीकाराल तसेच, आई आिण मातृतु य सद यांकडे अिधक ल  ाल. काही
कौटुंिबक काय तु हाला आप या कुटुंबातील सद यांशी जवळीक वाढव यास मदत करतील. घराची दु ती,
नूतनीकरण इ यादीकडे ल  देऊन तु ही िनवासाची स  प रि थती सुधार याचा य  कराल. आप या घरी
नातेवाईक आिण िम ांची भेट घे याची ही चांगली वेळ आहे. घरात उ साहवधक वातावरण असेल.

गु  चौ या क ेतून संचार करीत आहे.

गु  पाच ा क ेतून संचार करीत आहे.

गु  सहा ा क ेतून संचार करीत आहे.

गु  सात ा क ेतून संचार करीत आहे.



from : 18-Mar-2021  to : 06-Apr-2021
from : 14-Sep-2021  to : 20-Nov-2021

गु  तुम या ल ा या क ेतून सं मण करत आहे आिण तुमचे ल  क या आहे. या क ेत गु ला उ म अंक ा
आहे. हा सं मण तुम यासाठी काही अशुभ नाही, पण तु ही क या ल ाचे पु ष अस याने साहिजकच तु ही
अितशय ावहा रक, तकशु  आिण समी क बनता. या मणादर यान तु ही इतरांची टीका कर याचा य
कराल आिण ते इतरांसाठी काहीसे गैरसोयीचे ठ  शकते. हणूनच या ऊजचा काळजीपूवक वापर केला पािहजे,
अ यथा तु हाला इतरांसह वादाला सामोरे जावे लागेल. तु ही तुम या आ थक बाबी नीट हाताळू शकाल याने
तुमचा आ मिव ास वाढेल. या मणादर यान, तु ही आप या वैयि क आिण कामकाजा या अलोचाकांशी
असलेले संबंध हाताळू शकाल. आरो य आिण स दयाबाबत अिधक जाग कतेची गरज भासू शकते, पण तु ही
याकडे ल  देऊ शकाल. तु हाला तुम या आजोळ या नातेवाईकांबरोबरचे नातेसंबंध सुधारायला हवे, हणूनच

नको असले या चचा टाळा ात.

The current jupiter transit through Capricorn is from 20th Nov 2020 to
20th Nov 2021

गु  आठ ा क ेतून संचार करीत आहे.
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