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“વાિષક ુ ંડળ 2020” માં તમે ું મેળ વશો
એક સારા અને વધાર સ ૃ 2020 ને પસંદ કરવા માટ અમે તમા ંુ આભાર ય ત કર એ છે . અમને આશા છે ક
"વાિષક ુ ડં ળ 2020" માં તમે ું મેળવશો તમા ંુ આ વષ િવશેષ બનાવવા માં રુ ર તે સહાયક સા બત થશે. ના
મા આ સં હતા તમને િવ ાસ ું સબળ આપશે, પરં ુ આમાં તમે વષ ની સટ ક આગાહ ઓ અને આવનાર
સમ યાઓ ના સરળ ઉપાય પણ મેળવશો.
આ વાિષક ુ ડં ળ 2020 વૈ દક યોિતષ ના ાચીન િસ ાંત ો પર આધા રત છે . આ દ ગુ ના ઋિષ િુ નઓએ અચેત ન
સમાિધ ની અવ થા માં આ િવ ાન ને ગોતી કાઢ ું હ ું ના મા યમ થી બધા માનવીય ુ ઃખો થી ુ ત મેળવી શકાય
છે અને ત રક સંત ાયેલી મતાઓ ને ગટાવી શકાય છે . તે વૈ દક િવ ાન ું ઉપયોગ કર અમે વાિષક ુ ડં ળ
2020 ું િનમાણ ક ુ છે , થી તમે પોતાની મતાઓ ને ઓળખી શકો અને વષ 2020 માં તમે તેમ ું ણૂ પે તે ું
ઉપયોગ ઠ ક ર તે કર શકો છો.
વષ માં ા ણડ યા ઉ ઓ ું વાહ સતત બદલાયા કર છે , એટલે અહ તમે ણશો ક 2020 ના િવિવધ ભાગો માં
સહાયક અને ક ઠન પ ર થિતયો કવી ર તે બનશે. સાથેજ તમે ણશો ક આ વષ તમાર ું કર ું જોઈએ અથવા ું
ન હ અને કયા ઉપાયો ના મા યમ થી તમે સમ યાઓ થી બચી ઉ િત ના માગ પર આગળ વધી શકો છો. અમે
તમાર ુ ડં ળ માં આ વષ બની રહલા રાજયોગ અને અ ય િવશેષ યોગો ની િવ તાર થી ચચા કર .ું
રુ વાિષક ુ ડં ળ 2020 ું સાર આપવા માટ અમે એક િવિશ ટ ચૂ કાંક પણ તૈય ાર ક ુ છે , તમને વષ ની શ ત
બતાવશે. બી શ દો માં કહ એ તો વષ ની ટલી વધાર શ ત હશે, તમે તેટલીજ સરળતા થી પોતાની મતાઓ ું
ઉપયોગ કર શકશો અને ઈ છ ત પ રણામ મેળવી શકશો.
અમે ણીએ છે ક તમે ખાસ છો અને એટલેજ વાિષક ુ ડં ળ 2020 માં અમે તમને એવા ૂ મ િવ લેષ ણ, સટ ક
આગાહ ઓ અને સરળ ઉપાય આપી ું િવશેષ પે મા તમારા માટ ઘડવા માં આ યા છે . અમે અપે ા કર એ છે ક
આ સં હતા ની મદદ થી તમે 2020 માં તમે વન ના દરક ે માં સફળતા, સંત ોષ, સ તા અને માનિસક શાંિત
મેળવો. અમાર સાથે આ િવશેષ યા ા માં તમા ંુ વાગત છે વષ 2020 માં િનિ ત હષ અને સ ૃ ની યા ા
સા બત થશે.

તમારા જ મ ની િવગતો
જ મ દવસ:

23 : 8 : 1978

જ મ સમય:

23 : 53 : 18

જ મ થાન:

Delhi

ટાઈમ ઝોન:

5.5

અ ાંશ :

28 : 40 : N

દશાંત ર:

77 : 13 : E

વષ 2020 ની સં ત ભિવ યવાણી
નાણાક ય વન

આ અવિધ માં તમને સરકાર થી લાભ મળવા ના યોગ છે . જો તમે વેપ ાર કરો છો તો તેમ ાં પણ સફળતા મળશે અને
ધનલાભ થશે. તમને ઘણા અવસર મળશે તમને ધન લાભ ના માગ પર દોર જશે. પરં ુ આ બધા માટ વધાર
પ ર મ કર ું હશે કમક તમારા યાસો થી જ તમને આ બ ું ા ત થશે.

ક રયર

ક રયર ના ૃ ટકોણ થી આ વષ ઘ ું સા ંુ પસાર થશે. તમે પોતાના શ ુઓ પર ભાર રહશો અને વ ર ઠ અિધકાર ઓ ું
સહયોગ મળશે. આના પ રણામ વ પ તમને કાય ે માં તર મળશે. જો તમે વેપ ાર કરો છો તો તેમ ાં પણ તમને
વધારો મળવા ની શ તા છે . વધાર પડતા આ મ િવ ાસ થી તમાર બચ ું હશે.

પા રવા રક વન

પોતાના કાય ે માં ય ત રહવા ને લીધે તમે પ રવાર ને ઓછો સમય આપી શકશો પ રવાર ની ફર યાત જ ર હશે
અને આના જ લીધે પ રવાર માં અ કુ સમયે તણાવ રહ શક છે . પ રવાર ના કોઈના ઉપર પણ કુ મ ચલાવા નો યાસ
ના કરો નહ તર ુ કલીઓ આવશે. આના થી િવપર ત તમને પ રવાર માટ સમય કાઢ ું હશે તેમ ને પોતાની પાસે બેસ ાડ
વાતચીત કરવી હશે આના થી તમા ંુ પા રવા રક વન સાર ર તે ચાલ ું રહશે.

િવવાહ અને ેમ વન

પ રણીત વન માટ આ વષ િમ ા પ રણામ આપશે. યાં એક બા ુ તમારા વન માં ેમ રહશે યાંજ બી બા ુ
તમારા પોતાના કારણો થી વનસાથી ની સાથે અ કુ િવવાદ શ છે . તેથ ી નકામાં ઝગડાઓ થી ૂર રહવા ું યાસ
કરો. ેમ વન માટ તમા ંુ આ વષ ઘ ું સા ંુ પસાર થશે અને જો તમે યાસરત છો તો ેમ વન માં આનંદ બનાવી
શકશો.

આરો ય

તમને પોતાના આરો ય ું યાન રાખ ું હશે કમક આ વષ આરો ય વધઘટ ભર ું રહ શક છે . એવી શ તા છે ક તમને
નકામી ચતાઓ હરાન કરશે અને તમે માનિસક અવસાદ ું િશકાર હોઈ શકો છો. આના િસવાય તમારા મન માં અહમ ની
લાગણી પણ ઉ વી શક છે . તમને યાન, યોગ અને મે ડટશન ની મદદ લેવ ી જોઈએ અને આરો ય ને ઠ ક રાખવા માટ
પયા ત યાયામ કરો અને એકલા ના રહો.

2020 ના માટ મહ વ ણૂ યોિતષીય બ ુ
પ ના બ ુ ઓ

િવપ ના બ ુ ઓ

ભા ય ક:
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4

ભા ય ર ન:

હ રો

ખરાબ રાિશ:

ક યા

ખરાબ િતિથ:

5, 10, 15

ખરાબ યોગ:

કુ મણ

ખરાબ હો:

યૂ ,ચં

ખરાબ ન

:

હત

વષ 2020 ના માટ િવિશ ટ ઉપાય
યોિતષ શા ના જુ બ ઉપાયો ના મા યમ થી અમે પોતાની સમ યાઓ થી ુ ત મેળવી શક એ છે અને સકારા મક
ઉ માં વધારો કર શક એ છે . દરક વષ પોતાની સાથે ુ દા ુ દા અવસર અને ુ કલીઓ લયીને આવે છે . આ વષ
પણ આ ૃ ટકોણ થી ખાસ છે . અમે આ વષ માટ એ ું ઉપાય બતાવી ર ા છે તમને બાધાઓ થી બચવા માં
સહાયક થશે અને ભા ય માં વધારો કરશે. આ ઉપાય આખા વષ ધુ ી કર શકાય છે . તમારા માટ રુ ા વષ કરના ંુ
ઉપાય છે :
આ મં નો દરરોજ પ કરો: ૐ નામો ભગવતે વા દુ વાય:

વષ 2020 ના માટ િવશેષ
આ વષ પોતાની દર ઘણા પ રવતનો લયીને આ ું છે યાં અ કુ બદલાવ ખુ દ છે , યાંજ અ કુ એટલા અ ુ ળૂ
નથી. એક બા ુ ઘણી ઉપલ ધીઓ તમારા પગ ૂમશે, તો બી બા ુ તમને અ કુ પર ાઓ માં પણ ચકાસવા માં
આવશે. આવ માં અમે તમા ંુ યાન અ કુ ળૂ તૂ વાતો ની બા ુ આકિષત કરવા માંગીએ છે , ના મા યમ થી તમે
આ વષ થી સવ ે ઠ મેળવી શકો છો અને સમ યાઓ પર િનયં ણ લગાવી શકો છો. જોવા માં ભલે આ વાતો નાની
દખાય, પરં ુ આમની અસર ડ અને ૂરગામી છે . આવો જોઈએ છે ક આ વષ તમાર કઈ િવશેષ વાતો ને યાદ
રાખ ું જોઈએ-

કરવા

ંુ

િનયિમત પે યાયામ કરો.
સ ુ ની સાથે સમાનતા વૂ ક યવહાર કરો.

ના કરવા

ંુ

કોઈપણ વાત નો અ ભમાન ના કરો.
આળસ ના કરો અને મહ વ ણૂ કય ને ના ટાળો.

વષ 2020 ું િવ તૃ િવ લેષણ
તમારા વન ના ભાિવત કરનાર ૂ મ શ તઓ વષ પય ત બદલાતી રહ છે . એટલે વષ ું િવ તૃ િવ લેષ ણ
વન ના ુ દા ુ દા પાસાઓ માં ુ દા ુ દા પ રણામો ને દશાવે છે . અમે પહલાજ સં પે માં જોઈ ુ ા છે ક આ વષ
તમારા માટ ક ું રહના ંુ છે . આવો હવે ઉ ઓ માં આવનારા ફરફારો ના ફળ વ પ વષ ના િવિવધ ભાગો માં પડનારા
ભાવો ને િવ તાર થી જોઈએ છે .

ુ ર 01, 2020 આ

ુ ર 29, 2020
આ

આિથક વન
દસમા ઘર માં ધુ ભુ ફળ દાન કર છે , તેથ ી તમને આ સમયગાળા માં સારો અ ભુ વ મળશે. નોકર અને યવસાય
માં ઘણી બધી ગિત અને નફો હશે. તમે તમારા યવસાય ને િવ તૃ કર શકો છો. તમે સં ણૂ કાયવાહ અને સમપણ
સાથે તમા ંુ કાય કરશે. સમાજ ના આદ રત અને માનનીય વ ર ઠ લોકો સાથે સંબધં ો ધુ ારવા માં આવશે. આ
સમયગાળા માં તમને આ લોકો તરફ થી બધી કાર ની સહાય મળશે. તમે વાહન નો આનંદ માણશો. આ સમયગાળા
માં, તમે આિથક ર તે સ ૃ બનશો અને પ રણામ એ હશે ક તમને ભંડોળ ની કોઈ તંગી નહ હોય.

કાર કદ
તમે સરકાર સહયોગ ારા નાણાં કમાવી શકો છો અથવા તમે સરકાર માં મોટ થિત મેળવી શકો છો. તમે યવસાય
ારા નફો અને સફળતા બંને કમાશો. તમે િવદશ થી સારા સમાચાર મેળવી શકો છો. િવદશ માં યવસાય અથવા નોકર
ની ઓફર િવદશી આધા રત કંપ ની પાસે થી મેળવી શકાય છે . આવક સાર રહશે અને તે વધશે. સ ૃ હોવા ઉપરાંત ,
તમે િવિવધ કાર ની સંપ િ કમાશો.

પા રવા રક વન
કોઈ પણ માંગ લક કાય ઘર પર થયી શક છે . તમે માતાિપતા અને વડ લો નો આદર કરશો અને તેમ ની આશીવાદ તમને
વધારશે. આ સમયગાળા માં, તમે કાય કરો છો તે ફ ત શ આત માં જ સફળ થશે. દસમાં ઘર માં ધુ ને કારણે, તમે
િન પ અને નીિત િન ણુ હશો. તઃ ેરણા તમારા વતન માં ધીરજ અને ન તા લાવે છે .

િવવા હત અને મે વન
લ ન વન માં કટલીક સમ યાઓ હોઈ શક છે અથવા અ ભ ાય ના તફાવતો ઊભી થઈ શક છે , યાર ેમ ના વન
માટ સમય સામા ય રહશે અને તમે તમારા વનસાથી સાથે વાતચીત કરશો, ધીમે ધીમે પ ર થિત તમાર તરફણ માં
રહશે.

આરો ય
આ સમયગાળા દરિમયાન, તમા ંુ આરો ય થો ુ ં ખલેલ પહ ચાડ શક છે . ખ અથવા ચામડ ની સમ યાઓ સાથેન ી
સમ યાઓ ની શ તા છે , તેથ ી આ ક સા માં કોઈ બેદરકાર ન લો. જો તમે લાંબી બમાર થી પીડાતા હો, તો સમયસર
ઉપચાર ચા ુ રાખો, નહ તર બીમાર માં વધારો થવા ની સંભાવના છે .

ંુ કરો
કાય થળ પર તમારા િવચારો અને કાય મતાઓ નો ઉપયોગ કરો. તમારા ચ ર ને વધારવા માટ ય ન કરો.

ંુ ન કરો
તમારા કામ માં અ મા ણકતા ન કરો. ી સાથીઓ સાથે સા ંુ યવહાર રાખો.

ઉપાય
લીલા શાકભા દાન કરો. લીલા કપડા ક રો ને ભેટો.

ુ ર 29, 2020 - ફ આ
ુ ર 19, 2020
આ
આિથક વન
ક ુ ના ી ઘર માં હાજર તમારા માટ ધન યોગ બનાવશે. નોકર અથવા યવસાય ારા તમને પૈસ ા મળશે. સાર
આવક થશે તમાર પાસે િવિવધ ોતો માં થી પૈસ ા હશે. તમે આ સમયે ન ું વાહન ખર દ શકો છો. તમાર બક
બેલે સ વધશે.

કાર કદ
કાર કદ ની ગાડ ને આગળ ધપાવવા માટ તમાર બૌ ક મતાઓ નો ઉપયોગ કરો. તમે આ સમયગાળા દરિમયાન
આશાવાદ બનશો. અચાનક સુ ાફર તમને સારા પ રણામો આપશે. સાથીદારો સાથે િમ તા ે માં વધારો કરશે. આ
સમયગાળો તમારા માટ ૂબ અ ુ ળૂ સા બત થઈ શક છે , તેથ ી આમાં ના મોટા ભાગ નો સ ુ પ યોગ કરો.

પા રવા રક વન
ક ુ ના ી ઘર માં હોવા થી તમારા કૌ ું બક વન ને સા ંુ બનાવવા માં આવશે. ઘર માં ખુ અને શાંિત નો
વાતાવરણ હશે. તમે ુ ુંબ સાથે તીથ યા ા કર શકો છો. તમને પ રજનો સાથે સમય પસાર કરવા ની તક મળશે.
સંબધં ીઓ સાથે સંબધં વ ુ મ રુ હશે.

િવવા હત અને મે વન
જો તમે ઘરગ ુ વન માં હો તો વનસાથી ને લીધે તમાર ુ કલીઓ નો સામનો કરવો પડ શક છે . વન
ભાગીદાર ની તં ુ ર તી ની અછત જોઇ શકાય છે . તે જ સમયે, ેમ માં રહનારા લોકો માટ નો સમય અ ુ ળૂ રહશે.
અિવવા હત લોકો માટ ેમ લ ન નો યોગ બની ર ો છે .

આરો ય
આ સમયગાળા દરિમયાન તમા ંુ આરો ય સા ંુ રહશે. જો તમે કોઈ બમાર થી પીડાતા હોવ તો તે ધુ રશે. તં ુ ર તી
ળવવા માટ સવાર યોગ અને શા રર ક કસરત કરો. આ તમારા ચહરા પર તણાવ ૂર કરશે અને ચમક દખાશે.
તમા ંુ ય ત વ દરક ને આકિષત કર શક છે .

ંુ કરો
ધાિમક

િૃ ઓ માં ભાગ લો. તમારા સહકાયકરો અને િમ ો સાથે સારો સંબધં રાખો.

ંુ ન કરો
તમારા ભાઈ બહનો સાથે ના સંબધં ો િન ફળ ન થવા દો. ધમ કમ ના કામ માં ુ ર ને મં ૂર આપશો નહ .

ઉપાય
ક ુ બીજ મં નો પ કરો. પ ીઓને સતના ખવડાવો.

ુ ર 19, 2020 - એિ લ 20, 2020
ફ આ
આિથક વન
તમને નાણાક ય ે ે િમ પ રણામો મળશે. તમારા ખચ માં વધારો થશે પણ કમાણી માં પણ વધારો થશે. તમાર
કરવા ું છે તે યાન માં રાખ ું છે ક તમારા ખચ આવક કરતા વ ુ નહ હોય. તમને યવસાય માં ભાગીદાર થી લાભ
થવા ની સંભાવના છે . તરરા ય સંબધં ો થી, ધન લાભો ની સંભાવના પણ જોઈ શકાય છે .

કાર કદ
આ અવિધ તમારા કાર કદ માટ ે ઠ હોઈ શક છે . આ સમયે સફળતા માટ અિતશય સંભિવત મતા છે . નસીબ અને
સમય નો સાથ મળશે. તમારા યાસો સાથે આ તક પર ફાયદો લેવ ા નો યાસ કરો. આ સમયે તમાર ઇ છા ણૂ
થઈ શક છે . નોકર ગિત અથવા તમારા પગાર માં સંભિવત વધારો શ છે .

પા રવા રક વન
કૌ ું બક વન માં ખુ ની બહાર આવશે. ભાઈ - બહનો ને તેમ ના ે માં કટલીક મોટ સફળતા મળ શક છે . આ
ઉપરાંત , ઘર માં મંગળ કામ પણ હોઈ શક છે . ઘર માં નવા સ ય ની આગમન થશે તમારા પ રવાર ના સ યો ની
સં યા માં વધારો કરશે.

િવવા હત અને મે વન
આ વખતે તમે તમારા લ ન વન ને વ ુ ાથિમકતા આપશો અને તમાર આજ વાત તમારા વનસાથી ને સાર
લાગશે. તેમ ની સાથે તમે પાટ અથવા અ ય જઈ શકો છો. જો તમે લવ ઈન રલેશ નિશપ માં છો, તો તમે
ભાગીદાર સાથે કટલાક સોનેર પળો ગાળશો તમારા માટ અિવ મરણીય રહશે.

આરો ય
આ સમય તમારા વા ય વન માટ સા ંુ રહશે. આ દરિમયાન તમને આરો ય લાભ મળશે. જો તમે લાંબી બમાર
થી લડતા હો, તો તમને ફાયદો થશે. માનિસક ર તે તમે પણ ખુ નો અ ભુ વ કરશો. તમારા ચહરા પર અ ત ચમક
જોશે, લોકો આ
છૂ શક છે ક, "તમારા વા ય ું રાઝ ું છે ?"

ંુ કરો
શ તેટલા તમારા િમ ો અને સંબધં ીઓ ને મદદ કરો. તમારા િનયો તા અથવા વ ર ઠ અિધકાર ની શંસ ા
કરો.

ંુ ન કરો
ઉતાવળ માં કોઈ થી િમ તા ના કરો. અિતશય મહ વાકાં ાઓ થી વાથ બનશો નહ .

ઉપાય
ઘર માં લુ સી નો છોડ કૂ ો અને તેન ી ૂ કરો. સફદ ગાય ની શ

એટલી સેવ ા કરો.

એિ લ 20, 2020 - મે 09, 2020
આિથક વન
અ ગયારમા ભાવ માં થત, યૂ અ ુ ળૂ પ રણામો આપે છે . આ અસર થી તમાર બધી ઈ છાઓ અને મહ વાકાં ાઓ
પ ર ણૂ થશે. પ રણામે, તમને ધન લાભ થશે. આ સમયગાળા માં, તમને િમ ો અને સંબધં ીઓ તરફ થી ટકો મળશે.
આ તમને ઘણા ભુ પ રણામો આપશે. તમે અ ગયારમા ભાવ માં યૂ ની અસરથી વ ુ રોકાણ કરશો, અને આ બધા
રોકાણ ના કામો તમને ઉપયોગી સા બત થશે, તેથ ી જો તમે રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી ર ા છો, તો તેન ી સાથે
ુ શ ળતા થી ખાતર કરો.

કાર કદ
તે જ સમયે, નોકર અને યવસાય માં થનાર દરક કરારો અને સોદા તમારા માટ ફાયદાકારક રહશે. આ સમયગાળા
માં, તમાર કમાણી પણ વધશે. જો તમે નોક રયાત હો તો તમે પગાર માં વધારો મેળવી શકો છો. તમને નોકર અને
યવસાય માં ઉ ચ અિધકાર ઓ તરફ થી ટકો મળશે. જો તમે યવસાય કરો છો તો તમને મોટો ફાયદો થશે. આ
સમયગાળા દરિમયાન સુ ાફર તમારા માટ ફાયદાકારક સા બત થશે, ખાસ કર ને લાંબા તર ની સુ ાફર સાથે,
તમને ે ઠ પ રણામો મળશે.

પા રવા રક વન
કૌ ું બક વન શુ રહશે. મોટા ભાઈઓ અને બહનો નો સાથ મળશે. ઘર, એકતા અને ેમ ું વાતાવરણ રહ શક છે .
માતાિપતા ના વા ય ની કાળ રાખો અને સારા કામ કરતા પહલા એમના આશીવાદ લો. તમે તમારા ુ ુંબ ની સાથે
ાંક ફરવા જઈ શકો છો. નવો સ ય ઘર માં આવી શક છે .

િવવા હત અને મે વન
આ સમય ેમ સંબધં ો માટ સારો રહશે. તમે તમારા મન ની વાત ને તમારા િ યજન સાથે વહચી શકો છો. તે જ
સમયે, વૈવ ા હક વન માં વ ુ મીઠાશ આવશે. તમે વન ભાગીદાર સાથે ખુ દ ણો ભોગવશો.

આરો ય
તમા ંુ આરો ય વન સા ંુ રહશે. તમે તં ુ ુ ત હશો અને દરક કાય સફળતા વૂ ક ણૂ કરશે. તમાર દર ગજબ નો
ઉ સાહ અને જોશ દખાશે. આ ઉપરાંત , તમે શ ત થી પણ ભર રૂ થશો. સારા આરો ય ને કારણે, તમાર કાય મતા
માં વધારો થશે. તમારા આરો ય તરફ ગંભીર રહો.

ંુ કરો
તમારા યવસાય ને એક ન ું પ રમાણ આપવા માટ િવ તૃ કરો. ુ ુંબને ુ કળ સમય આપો.

ંુ ન કરો
ૂબ મહ વાકાં ાઓ ને ટાળો. કોઈને પણ િમ બનવા માટ ઉતાવળ માં ન રહો અને ઝડપથી કોઈને િવ ાસ
કરશો નહ .

ઉપાય
યૂ ાદશ નામ ો

ું પાઠ કરો. લ મીનારાયણ મં દર માં િવ ુ

ને કમલ ુ પ અિપત કરો.

મે 09, 2020 - ૂન 08, 2020
આિથક વન
આઠમા ભાવ માં થત ચં સામા ય ર તે સા ંુ માનવા માં આવતો નથી. આ થિત માં, વન માં પડકારો નો સામનો
કરવો પડ છે . છતાંય અહ થત ચં કટલાક ભુ પ રણામો પણ આપે છે . તેન ો ભાવ નફો ારા યવસાય માં ા ત
થાય છે . ટોક માકટ અથવા અ ય સે ટર માં રોકાણ કર ું તમારા માટ યો ય નથી, તેથ ી આ સમયે ડૂ રોકાણ ને
ટાળો.

કાર કદ
કાય થળે િવરોધીઓ પણ તમને કુ સાન પહ ચાડવા નો યાસ કર શક છે , તેથ ી આવા લોકો થી સાવચેત રહો. આ
સમયગાળા દરિમયાન બનજ ર સુ ાફર કરવા ું ટાળો, કારણ ક તેમ નો કોઈ ફાયદો નથી. વાસના મક િવચારો
તમારા પર આજકાલ ુ વ મેળવી શક છે , તેથ ી થોડો સંય મ લો અને આવા પ ર થિત માં અનૈિતક ૃ યો કરવા ું
ટાળો.

પા રવા રક વન
પ રવાર ના સ ય ને આરો ય સંબિં ધત િવકારો હોય તેવ ી શ તા છે . આવી સમ યાઓ તમાર ચતા માં વધારો કર
શક છે , તેથ ી જો કોઈ ુ ુંબ ને વા ય સંબિં ધત સમ યા હોય, તો તેને તા કા લક ડૉ ટર ને બતાવો. આ સમયગાળા
માં, માતા સાથે તમારા સંબધં સામા ય રહશે, છતાં તમાર માતા ને કટલીક ુ કલીઓ નો સામનો કરવો પડ શક છે ,
તેથ ી દરક ર તે તેમ ની કાળ રાખો.

િવવા હત અને મે વન
લ ન અને ેમ ના ુ ા માટ આ સમય થોડો પડકારજનક હોઈ શક છે . આ સમય દરિમયાન ઘણી સમ યાઓ નો
સામનો કરવો પડ શક છે . અ કુ બાબતો ને લયીને વનસાથી અને િ યતમ સાથે સંઘ ષ ની સંભાવના છે , તેથ ી
સંવ ાદ ારા દરક ુ ા ને ઉકલવા નો યાસ કરો.

આરો ય
ચં ના આઠમા ભાવ માં રહવા થી આરો ય માટ ુ કલી ઊભી થઈ શક છે . આ સમયે પાણી માં થતા રોગો ના ડર
રહશે, પાણી થી થતા રોગો થી સાવચેત રહો. કારણ ક ચં મન ું કારણ છે , તમે મનોરોગ પણ ધરાવી શકો છો.

ંુ કરો
ઉધરસ, ુ કામ વા શાર રક સમ યાઓ થી ૂર રહવા નો યાસ કરો. અ યંત વાસનાસ ત િવચારો ું િનયં ણ
લો.

ંુ ન કરો
એકલા બેસ ીને નકામા િવચારો િવચારશો નહ . ડા પાણી માં જવા ું ટાળો.

ઉપાય
તમાર માતા ને ચાંદ ની કોઈ વ ુ ભટ આપો. ી િશવ સહ નામ ો

ું પાઠ કરો.

ૂન 08, 2020 - ૂન 29, 2020
આિથક વન
િવિવધ ોતો માં થી નફા માટ ભાર સંભાવના છે . આ તમાર આવક માં વધારો કરશે અને તમને પૈસ ા મળશે. તમે
ુ ખર દવા માટ તમારા પૈસ ા ખચ કર શકો છો. તમે અ ગયારમા ભાવ માં થત મંગળ ની અસર ારા
ખચાળ વ ઓ
વ ુ રોકાણ કરશો અને આ તમામ રોકાણ કામો તમારા માટ ઉપયોગી સા બત થશે, તેથ ી જો તમે રોકાણ કરવા ની
યોજના બનાવી ર ા છો, તો તેન ી સાથે ુ શ ળતા થી ખાતર કરો.

કાર કદ
આ સમય દરિમયાન તમે સહકમ ઓ પાસે થી લાભ મેળવશો. જ રયાત સમયે તમને તેમ ની પાસે થી સ ૃ ટકો
મળશે. જો ક, ારક કોઈ પણ ુ ા પર તેમ ની સાથે મતભેદ હોઇ શક છે . આ સમય દરિમયાન, કોઈપણ લાંબા સમય
થી રાહ જોઈ શકાય તેવ ી ઇ છા રૂ થઈ શક છે . તમાર લાંબી સુ ાફર સફળ થશે.

પા રવા રક વન
કૌ ું બક વન માં શુ ી થશે અને તમાર આસપાસ ના પયાવરણ પણ સારા રહશે. આ સમયે તમે ધીરજ વૂ ક કામ
કરશો અને દોડશો નહ . તમે િમ ો અથવા પ રવાર સાથે ખુ દ વાસ માં જઈ શકો છો. ભાઈઓ અને બહનો મહન ુ
રહશે આ સમયે તમે રા ની મ અ ય લોકો ને કુ મ આપી શકો છો.

િવવા હત અને મે વન
વૈવ ા હક વન માં મ રુ તા વધશે. તમે વન ભાગીદાર સાથે એક ખુ દ ણ ભોગવશો. તે જ સમયે, તે ેમ સંબધં ો
માટ પણ આ સમય સારો રહશે. તમે તમારા મન ની વાત ને તમારા િ યતમ સાથે વહચી શકો છો. જો ક, આ
સમયગાળા માં તમાર મયા દત આચરણ ળવ ું પડશે.

આરો ય
તમા ંુ આરો ય સા ંુ રહશે અને તમે તં ુ ર ત થશો. સારા આરો ય ને કારણે, તમાર કાય મતા માં વધારો થશે. તમે
દરક કાય સફળતા વૂ ક ણૂ કરશો. તમે ગજબ ના ઉ સાહ અને જોશીલા હશો. આ ઉપરાંત , તમે પણ શ ત થી
ભર રૂ થશો.

ંુ કરો
ટ મ ની મ કાય કરવા ની ટવ પાડો. પોતાની ઇ છાઓ રૂ કરવા વાથ બનશો નહ .

ંુ ન કરો
નવા સંબધં ો બનાવવા માટ તમારા ૂન ા િમ ો ને છોડશો નહ . અ યો યે ઈ યા ની લાગણી છોડ દો.

ઉપાય
મં દર અથવા બગીચા માં એક દાડમ ું ૃ

કૂ ો. મંગલ હ ના બીજ મં

ું પ કરો.

ૂન 29, 2020 - ઑગ ટ 23, 2020
આિથક વન
તમે નાણાક ય ે ે િમ પ રણામો મેળવશો. આ સમયે તમાર પાસે નાણાં હશે, પરં ુ તમારા ખચ માં વધારો થશે.
આ સમયે આવક અને ખચ વ ચે સં લુ ન કરો, નહ તો તમે નાણાક ય કટોકટ માં થી પસાર થઈ શકો છો. નાણાક ય
િનણયો લેત ા પહલા અ ભુ વી લોકો ની સલાહ લો.

કાર કદ
કાર કદ માં તમને િમ પ રણામો મળશે. તમે તમારા યવસાય માં સારો કામ કરશો અને યેય સાથે ચું વાઓ નહ .
નોકર પેશ ા િત તમારો િન ય ૃ ઢ રહશે. આ સમયે તમાર ય ત વ માં અહંકાર ની ઝાંખી હોઈ શક છે . તમારા
અહંકાર ને છોડ દો અને વયં ું આ મવલોકન કરો.

પા રવા રક વન
આ દરિમયાન તમે કૌ ું બક વન નો આનંદ માણશો. તમને તમારા પ રવાર ના સ યો સાથે સારો સમય પસાર
કરવા ની તક મળશે. આ સમયગાળા દરિમયાન તમારા પ રવાર માટ ખાસ જોડાણ હશે, પરં ુ િપતા સાથે સારો સંબધં
રાખવા ની શ તા ઓછ છે . જો તમે િપતા ને માન આપો અને સફળતા માટ તેન ા શ દો ને અ સુ રો તો તે વ ુ સા ંુ
રહશે.

િવવા હત અને મે વન
વૈવ ા હક વન માં તમને ખુ નો અ ભુ વ થશે. વનસાથી સાથે સંબધં ો મ રુ બની જશે. તેમ ના ારા તમને આિથક
ફાયદો થશે અને સમાજ માં તમા ંુ માન વધશે. ેમ વન માટ સારો સમય પણ હશે. િ યતમ સાથે રોમાંસ કરવા
ની રૂ તી તક હશે.

આરો ય
આ સમયે તમને આરો ય લાભ મળશે. તમે મહન ુ થશો તમે તમારા ચહરા પર ચમક જોઈ શકો છો અને તમે ણૂ
ઉ સાહ અને જોશ સાથે તમા ંુ કાય કરશે. આ સમયે તમે તમારા આરો ય િવશે ગંભીર છો અને તમારા આહાર પર
ખાસ યાન આપશો. નશા નો ઉપયોગ કરશો નહ .

ંુ કરો
તમારા િપતા સાથે સારો સંબધં રાખો. ઢ ુ ત િવચારો સં ણૂ પણે િતકારો.

ંુ ન કરો
તમારા િવચારો ને નવી રાહ આપો, કોઈ ને કુ સાન કરશો નહ . ધાિમક હોવા નો ઢ ગ કરતા ન હ.

ઉપાય
તમારા વજન બરાબર કાચો કોલસો દાન કરો. ચાંદ ની ચેન અથવા લોકટ ધારણ કરો.

ઑગ ટ 23, 2020 - ઑ ટોબર 20, 2020
આિથક વન
આ સમયગાળા માં, તમા ંુ નાણાક ય વન સામા ય ગિતએ ચાલશે. જોક તમારા સાથીદારો ની બેદરકાર ને લીધે,
તમે નાણાક ય ે ે મોટો દબાણ અ ભુ વી શકો છો, તેથ ી આ િવશે તૃ રહો. આ સમયગાળા ના છે લા ભાગ તમને
થોડ રાહત આપશે અને આ સમયે તમને નાણાક ય લાભ મળશે.

કાર કદ
કાર કદ માં, તમાર પડકારો નો સામનો કરવો પડ શક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા મોટાભાગ ના કામ કોઈ પણ
કાર ું અવરોધ મેળવી શક છે . તમાર કાર કદ િવશે તમને ારક તમારા મગજ માં અસલામતી ની લાગણી હોઈ
શક છે . આ સમયે તમાર પાસે ઘણા બધા કામ નો ભાર હશે અને તમે બનજ ર કાય માં ફસાઈ શકો છો.

પા રવા રક વન
તમાર આ સમયે તમારા કૌ ું બક વન માં ુ કલીઓ નો સામનો કરવો પડ શક છે . તમારા કૌ ું બક વન માં ખુ
માં અભાવ હોઈ શક છે . પ રજનો ના આરો ય માં ઘટાડો જોવા મળ શક છે . આના કારણે, તમે થોડ ચતા પણ કર
શકો છો. તમારા માતા િપતા ના વા ય ની કાળ રાખો અને નાના ભાઈ બહનો સાથે સં ણૂ ેમ રાખો.

િવવા હત અને મે વન
વૈવ ા હક વન માં સમ યાઓ ઊભી થઈ શક છે કંઈ ક િવશે લ ન સાથી માં મતભેદ હોઇ શક છે . તે જ સમયે, તમાર
ેમ વન માં પડકારો નો પણ સામનો કરવો પડશે. તમારા વનસાથી પર િવ ાસ કરો અને તેમ ના િવ ાસ ને
ટૂ વા ન દો. સંબધં મજ તૂ કરવા માટ આ એક સારો ૂ છે .

આરો ય
આ સમયે તમા ંુ આરો ય ના ુ ક બની શક છે . તમને કોઈ કાર ની શાર રક પીડા થઈ શક છે . તમાર રોગ િતકારક
શ ત નબળ પડ શક છે . આ સમયે, તમારા શર ર ને મજ તુ કરો અને રોગ િતકારક શ તને મજ તૂ કરવા માટ
ખોરાક અને પી ું પર િવશેષ યાન આપો.

ંુ કરો
સખત મહનત કરો અને તમા ંુ વા ય ણૂ રાખો. તગત વલણ માં થી બહાર નીકળવા નો યાસ કરો.

ંુ ન કરો
અસલામતી અ ભુ વવા ું બંધ કરો. પોતાને િનરાશાવાદ

ટકોણ થી ૂર કરો.

ઉપાય
દરરોજ ખાવા માં થી, ખોરાક નો એક ભાગ ગાય ને એક ભાગ તૂ રા અને એક ભાગ કાગડા ને ખવડાવો. લોખંડ ની
વાટક માં તેલ ું છાયા પા દાન કરો.

ઑ ટોબર 20, 2020 - ડસે બર 11, 2020
આિથક વન
ધુ ના આઠમા ઘર માં હોવા થી તમારા માટ થો ુ ં ુ ઃખદાયક બની શક છે . આ પ ર થિત માં સખત મહનત અને
ય નો હોવા છતાં, તમને સફળતા મળ શકશે નહ . તમાર તમારા યેય ો િસ કરવા માટ સંઘ ષ કરવો પડશે. મો ુ ં
થઈ ગ ું છે , પરં ુ તમને તમારા મહનત ું ફળ મળશે. જો જ ર નથી, તો આ સમયગાળા માં સુ ાફર કરશો નહ .
કારણ ક તમે બનજ ર સુ ાફર ને લીધે કંઈ પણ હાંસ લ કર શકશો નહ .

કાર કદ
કાય થળ પર અિતશય કાય હશે તેથ ી કામ િવશે વ ુ તાણ ન લો. ઘર અથવા કાય થળ પર નાની બાબત િવશે િવવાદ
હોઈ શક છે , તેથ ી આવી પ ર થિતઓ માં સંય મ સાથે કામ કરો. યાં ધુ ી શ હોય યાં એક બી સાથે વાતચીત
કરો. આ એક સાર વાત છે ક આ સમયગાળા માં તમને ભૌિતક આનંદ મળશે, અને તમે અ ય ને મદદ કરવા તૈય ાર
હશો.

પા રવા રક વન
કૌ ું બક વન સામા ય ર તે તણાિવત થઈ શક છે . આ થિત માં, ધૈય અને સંય મ સાથે કામ કરો. કારણ ક સંજ ોગો
કોઈ સમય બદલાશે. ભાઈ અને બહન સાથે યવહાર માં સંય મ રાખો. આ સમયગાળા માં, િપતા સાથે કટલાક મતભેદ
હોઈ શક છે , તેથ ી ધીરજ સાથે કામ કરો અને તેમ ના ૃ ટકોણ નો આદર કરો.

િવવા હત અને મે વન
વૈવ ા હક અને ેમ વન માટ ુ ની થિત આદશ નથી. તેન ા કારણે, મતભેદો અને વાણી ખામી ને લીધે, સંબધં ો માં
સમ યાઓ વધી શક છે . આવી થિત માં, ધીરજ સાથે કામ કરો અને તમાર વાણી ને િનયંિ ત કરો.

આરો ય
વા ય સંબિં ધત સમ યાઓ આ સમયગાળા દરિમયાન તમને હરાન કર શક છે , તેથ ી વા ય સંબિં ધત બાબતો માં
બેદરકાર ન લો. તમા ંુ ખરાબ આરો ય તમારા કાય ને પણ અસર કરશે. ના કારણે તમે મતા અ સુ ાર કાય કર
શકશો નહ .

ંુ કરો
અ યો ના ફાયદા માટ દવી ાન અને ચેત ના નો ઉપયોગ કરો. સસરા પ ના લોકો સાથે સા ંુ વતન કરો.

ંુ ન કરો
કોઈપણ કાર ના ધ ા માં પડશો નહ . કોઈ ની સંપ િ પર નજર રાખશો નહ .

ઉપાય
રો જદા ગાય માટ ઘાસ કાઢો.. ક રો પાસે થી આશીવાદ લો અને તેમ ને લીલી બંગડ ઓ આપો.

ડસે બર 11, 2020 - ડસે બર 31, 2020
આિથક વન
આ સમયે તમારા ખચ ચા હોઈ શક છે , પરં ુ તમાર તમારા ખચ માં ફર વળ ું પડશે નહ તર તમને નાણાક ય
કટોકટ નો સામનો કરવો પડશે. આ સમયગાળા માં, તમાર આિથક બા ુ નબળ રહ શક છે , તેથ ી આ સમયે મોટા
આિથક િનણયો લેવ ા ું ટાળો.

કાર કદ
આ સમય કાર કદ માટ નબળા રહશે. તમે અ યો ની યો ય સલાહ ને અવગણશો, ને તમને સહન કર ું પડશે. તમે
ઓછા સમય માં સફળતા ા ત કરવા માટ ખોટો ર તો પસંદ કર શકો છો, પરં ુ તે ન કરો અને તમારા સખત કાય
પર તમાર ગંત ય મેળવો. હકારા મક િવચારસરણી સાથે કારક દ માં આગળ વધો.

પા રવા રક વન
કૌ ું બક વન તમને િમ પ રણામ આપશે. ભાઈ-બહનો સફળ થશે, પરં ુ આ સમય બાળકો માટ ુ ઃખદાયક બની
શક છે . માતા િપતા ની સેવ ા કરો અને તેમ ના આરો ય યાન માં રાખો. તમે ઘર ની ખુ માટ કોઈપણ ધાિમક કાય
કર શકો છો.

િવવા હત અને મે વન
વૈવ ા હક વન માટ સમય અ ુ ળૂ નથી. વન સાથી સાથે તાણ ની પ ર થિત હોઈ શક છે . કોઈપણ ગેરસમજ ને
લીધે, બંને વ ચે ની તર વધી શક છે , તેથ ી કોઈપણ ગેરસમજ ૂર કરો, ેમ વન માં િ ય સાથે મતભેદ હોઈ શક
છે .

આરો ય
આ સમયગાળો તમારા વા ય માટ વ ુ અ ુ ળૂ રહશે નહ , તેથ ી તમાર આરો ય િવશે વ ુ સાવચેત રહ ું જોઈએ.
માનિસક તાણ, માથા નો ુ ખાવો, તાવ, શરદ અને ઉધરસ તમને રહ છે . ખ ના િવકાર પણ થાય છે . આવી થિત
માં, ડૉ ટર નો સંપ ક કરો.

ંુ કરો
ુ , ભ ી અને નાના છોકરાઓ સાથે સારા સંબધં ો બનાવો દરરોજ વારા માં નાન કરો અથવા માથા ની
ઉપર થી પાણી નાખી નાન કરો.

ંુ ન કરો
બાળક વગર ના ય ત પાસે થી િમલકત ખર દશો નહ . િસલેટ , રૂ ો અથવા બ ુ રંગી નો ઉપયોગ કરશો નહ .

ઉપાય
ી ભૈરવ મં દર ની દર કાળો વજ કૂ ો. ગર બો ને િવિવધ રંગો થી બનેલા ધાબળા દાન માં આપો.

2020 માં બની રહલા િવશેષ યોગ
હવે જોઈએ છે ક આ વષ તમાર ુ ડં ળ માં કયા કયા રાજયોગ અને િવશેષ યોગ બની ર ા છે . આ યોગ તમારા
વન માં સકારા મક ઉ માં વધારો કર છે અને આગળ વધી સફળતા અને સ ૃ ા ત કરવા માં મદદગાર સા બત
થાય છે . આ વષ નીચે માણે રાજયોગો ું ભાવ તમારા ઉપર રહશે1.હષ િવપર ત રાજ યોગ
આ યોગ અસર થી તમને આ વષ સા ંુ આરો ય અને યાિત મળશે
2.ચં -મંગ લ યોગ
આ વષ યોગ અસર સાથે, તમે સ ૃ , નસીબદાર અને શ કતશાળ બનશો
3. ુચક પંચ મહા ુ ુષ યોગ
આ વષ યોગ અસર થી તમા ંુ ય ત વ અસરકારક અને મજ તૂ બનશે
4.સરળ િવપર ત રાજ યોગ
આ વષ યોગ ની અસર થી તમે વીકાય અને ગિત પામશો
5.િવમલ િવપર ત રાજ યોગ
આ વષ આ યોગ ની અસર થી, તમે ધીરજ રાખો અને ધાિમક િવચારો ને અ સુ રો છો
6.શશ પંચ મહા ુ ુષ યોગ
આ વષ, આ યોગ ની અસર સાથે, તમે ઉ ચ થાન પર હશો
7. ધુ -આ દ ય યોગ
આ વષ યોગ અસર થી તમે ણકાર બનશો અને આદર પામશો
8.પરાશર રાજ યોગ
આ વષ યોગ ની અસર થી, તમારા વનમાં સ ૃ હશે

વષ 2020 ની શ ત
યાર વન ના િવિવધ પાસાઓ આવે યાર દરક સમય-સમય અલગ હોય છે . આપણે અ યાર ધુ ી આવા ઘણા
પાસાઓ િવશે ચચા કર છે . યાર આપણે આ િવિવધ ઘટકો ને સં ણૂ પે ુ એ છે , યાર તે અમને એક િવ તૃ છિવ
આપે છે અને આ સમય દરિમયાન વ ુ સારા િનણયો લેવ ામાં અમાર સહાય કર છે . આ કાર નો પ ર ે ય આપણ ને
ુ ને ડાણ વૂ ક જોવા માટ સ મ કર છે અને અમને રખાઓ વ ચે વાંચવા માટ પણ સ જ કર છે . આને ણૂ
વ ઓ
કરવા માટ, અમે એક અન ય અ ુ મ ણકા બનાવી છે બ ું યાન માં લે છે અને તમને જણાવે છે ક આ સમય ગાળો
કઈ ર તે તમારા માટ ઉ પાદક અને સફળ રહશે. ચાલો જોઈએ ક આ અ ુ મ ણકા ું બતાવે છે :
વષ 2020 ની શ ત: 80%

80%
અમે અપે ા કર એ છે ક આ રપોટ ની હઠળ આપેલી મા હતી અને ભિવ યવાણી ના આધાર તમે વષ 2020 ના હઠળ
ુ ને ણૂ કરશો. જો તમે
વન માં ગિત પથ પર આગળ વધશો અને શાંિત વૂ ક પોતાના વન ના બધા હ ઓ
અમારા યોિતષ થી સંપ ક કરવા માંગો છો તમે આપેલા નંબરો પર સંપ ક કર અમારા યોિતષીઓ થી વાત કર શકો
છો અને પોતાની જ ાસા ું સમાધાન પણ કર શકો છો.

વેબસાઈટ

https://www.astrosage.com/

ઇમેઇ લ

query@astrosage.com

મોબાઈલ ન.

+91 95606 70006

ટ લફોન

+91 120 4138503

Disclaimer
We want to make it clear that we put our best efforts in providing this report but any prediction that you receive from us is not to be considered as a
substitute for advice, program, or treatment, that you would normally receive from a licensed professional such as a lawyer, doctor, psychiatrist, or
financial adviser. Although we try our best to give you accurate calculations, we do not rule out the possibility of errors. The report is provided as-is
and we provide no guarantees, implied warranties, or assurances of any kind, and will not be responsible for any interpretation made or use by the
recipient of the information and data mentioned above. If you are not comfortable with this information, please do not use it. In case of any disputes,
the court of law shall be the only courts of Agra, UP (India).

