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એક સારા અને વધાર સ ૃ  2023 ને પસદં કરવા માટ અમે તમા ું આભાર ય ત કર એ છે. અમને આશા છે ક
"વાિષક ુડંળ  2023" તમા ું આ વષ િવશેષ બનાવવા મા ં રુ  ર તે સહાયક સા બત થશે. ના મા  આ સ ં હતા તમને
િવ ાસ ુ ંસબળ આપશે, પરં  ુઆમા ંતમે વષ ની સટ ક આગાહ ઓ અને આવનાર  સમ યાઓ ના સરળ ઉપાય પણ
મેળવશો.

આ વાિષક ુડંળ  2023 વૈ દક યોિતષ ના ાચીન િસ ાતંો પર આધા રત છે. આ દ ગુ ના ઋિષ િુનઓએ અચતેન
સમાિધ ની અવ થા મા ંઆ િવ ાન ને ગોતી કાઢ ુ ંહ ુ ં ના મા યમ થી બધા માનવીય ુ ઃખો થી ુ ત મેળવી શકાય
છે અને ત રક સતંાયેલી મતાઓ ને ગટાવી શકાય છે. તે વૈ દક િવ ાન ુ ં ઉપયોગ કર  અમે વાિષક ુડંળ
2023 ુ ં િનમાણ ક  ુછે, થી તમે પોતાની મતાઓ ને ઓળખી શકો અને વષ 2023 મા ંતમે તેમ ુ ં ણૂ પે તે ુ ં
ઉપયોગ ઠ ક ર તે કર  શકો છો.

વષ મા ં ાડં ય ઉ ઓ ુ ં વાહ સતત બદલાયા કર છે, એટલ ેઅહ  તમે ણશો ક 2023 ના િવિવધ ભાગો મા ં
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  ુડંળ  મા ંઆ વષ બની રહલા રાજયોગ અને અ ય િવશેષ યોગો ની િવ તાર થી ચચા કર ુ.ં

રુ  વાિષક ુડંળ  2023 ુ ંસાર આપવા માટ અમે એક િવિશ ટ ચૂકાકં પણ તૈયાર ક  ુછે,  તમને વષ ની શ ત
બતાવશે. બી  શ દો મા ં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 એટલજે વાિષક ુડંળ  2023 મા ં અમે તમને એવા ૂ મ િવ લષેણ, સટ ક
આગાહ ઓ અને સરળ ઉપાય આપી ુ ં  િવશેષ પે મા  તમારા માટ ઘડવા મા ંઆ યા છે. અમે અપે ા કર એ છે ક
આ સ ં હતા ની મદદ થી તમે 2023 મા ંતમે વન ના દરક ે  મા ંસફળતા, સતંોષ, સ તા અને માનિસક શાિંત
મેળવો. અમાર  સાથે આ િવશેષ યા ા મા ં તમા ું વાગત છે  વષ 2023 મા ં િનિ ત હષ અને સ ૃ  ની યા ા
સા બત થશે.

તમારા જ મ ની િવગતો

જ મ દવસ: 23 : 8 : 1979

જ મ સમય: 23 : 53 : 18

જ મ થાન: Delhi

ટાઈમ ઝોન: 5.5

અ ાશં: 28 : 40 : N

દશાતંર: 77 : 13 : E

“વાિષક ુ ંડળ  2023”



નાણાક ય વન
નાણાક ય વન મા ંઅ કુ પરશાનીઓ રહવા ની શ તા છે. ધન ુ ં િનવેશ સોચી સમ  ને કરો નહ તર હાિન ઉઠાવી
પડ  શક છે. વેપાર ને િવ તાર દવા થી બચો. યાજં બી  બા ુ  તમને અચાનક થી ધન ા ત અથવા િવરાસત મળ
શક છે.

ક રયર
આ અવિધ મા ંતમને પોતાના ક રયર મા ંવધઘટ ુ ંસામનો કરવો પડ  શક છે. તમાર જોઈએ ક તમે પોતાના કામ મા ં

ૂ ું મન લગાવો અને મહનત ની સાથે પોતાના પથ પર આગળ વધો. વ ચ ેક રયર ઉપર ઉઠવા ના પણ યોગ બનશે.
જો તમે શોધ, અ સુધંાન અને ઢૂ િવ ાઓ થી સબંિંધત ે  મા ંછો તો સમય સારો રહશે.

પા રવા રક વન
પા રવા રક વન મા ંઅ કુ સમ યા રહ  શક છે તમને કોઈપણ કાર ની ચચા ની લડાઈ ઝગડા થી બચ ુ ંહશે યારજ
તમે ઉ મ વન ુ ંઆનદં ઉપાડ  શકશો. તમા ું મન અ યા મ ની બા ુ  વધાર લાગશે.

િવવાહ અને ેમ વન
વન સાથી ની સાથે સામજં ય બનાવી રાખ ુ ંએક પડકાર હશે એટલ ે કોઈપણ એ ુ ં કાય ના કરો ના લીધે તમને

પ તાવો થાય. સસરા પ  ના લોકો થી સા ું યવહાર બનાવી રાખો અને વન સાથી અથવા ેમી ને ણૂ સમથન
આપો. તમારા ેમ વન માટ સમય સા ું રહશે અને તમે તેમની સાથે પોતાના સબંધંો ને મજ તૂી આપશો.

આરો ય
માનિસક અવસાદ અથવા કોઈ કાર નો ઘા વગરે લાગવા ની શ તા હોઈ શક છે સાથેજ તમારા રોગો મા ંવધારો હોઈ
શક છે. તમાર પોતાના આરો ા ુ ં ણૂ યાન રાખ ુ ંજોઈએ અને ભોજન ની ટવ ને પણ ધુાર ુ ંજોઈએ. દરરોજ યાન
અને યોગ વગરે ુ ંઅ યાસ કરો.

વષ 2023 ની સ ં ત ભિવ યવાણી



2023 ના માટ મહ વ ણૂ યોિતષીય બ ુ

પ  ના બ ુઓ

ભા ય ક: 2

સારા ક: 1, 3, 7, 9

ભા ય દવસ: શિનવાર, ુ વાર,રિવવાર

સારા હો: શિન, ુ , યૂ

િમ  ચૂકો: ક યા,િમ નુ, ષૃભ

સા ું લ ન: િસહ, િૃ ક,મકર,મીન

ભા ય ધા :ુ કા ં ય

ભા ય ર ન: પ ા

િવપ  ના બ ુઓ

ખરાબ દવસ: સોમવાર

ખરાબ કરણ: કોઉલાવા

ખરાબ લ ન: કક

શેતાન કો: 5, 8

ખરાબ મ હનો: અષાઢ

ખરાબ ન : વાિત

ખરાબ હર: 3

ખરાબ રાિશ: ુભં

ખરાબ િતિથ: 2, 7, 12

ખરાબ યોગ: પ રઘા

ખરાબ હો: ચ ં



યોિતષ શા  ના જુબ ઉપાયો ના મા યમ થી અમે પોતાની સમ યાઓ થી ુ ત મેળવી શક એ છે અને સકારા મક
ઉ  મા ં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 મા ં
સહાયક થશે અને ભા ય મા ંવધારો કરશે. આ ઉપાય આખા વષ ધુી કર  શકાય છે. તમારા માટ રુા વષ કરના ું
ઉપાય છે:

આ મં  નો દરરોજ પ કરો: ૐ લ  કા લકાયૈ નમઃ

વષ 2023 ના માટ િવશષે
આ વષ પોતાની દર ઘણા પ રવતનો લયીને આ ુ ંછે યા ંઅ કુ બદલાવ ખુદ છે, યાજં અ કુ એટલા અ ુ ળૂ
નથી. એક બા ુ  ઘણી ઉપલ ધીઓ તમારા પગ મૂશે, તો બી  બા ુ  તમને અ કુ પર ાઓ મા ંપણ ચકાસવા મા ં
આવશે. આવ મા ંઅમે તમા ું યાન અ કુ ળૂ તૂ વાતો ની બા ુ  આકિષત કરવા માગંીએ છે, ના મા યમ થી તમે
આ વષ થી સવ ે ઠ મેળવી શકો છો અને સમ યાઓ પર િનય ં ણ લગાવી શકો છો. જોવા મા ંભલ ે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 ું

મે ડકલ ચકે અપ સમયસર કરવો.
આ યા મક ગિતિવિધઓ મા ંઆગળ આવી ને ભાગ લો.

ના કરવા ું

પોતાના સસરા વાળાઓ જોડ ઝગડો કરતા ન હ.
પૈસા ની લવેડ દવડ મા ંસાવચતેી રાખજો.

વષ 2023 ના માટ િવિશ ટ ઉપાય



તમારા વન ના ભાિવત કરનાર  ૂ મ શ તઓ વષ પય ત બદલાતી રહ છે. એટલ ેવષ ુ ં િવ તૃ િવ લષેણ
વન ના ુદા ુ દા પાસાઓ મા ં ુ દા ુ દા પ રણામો ને દશાવે છે. અમે પહલાજ સ ં પે મા ંજોઈ ુ ા છે ક આ વષ

તમારા માટ ક ુ ંરહના ું છે. આવો હવે ઉ ઓ મા ંઆવનારા ફરફારો ના ફળ વ પ વષ ના િવિવધ ભાગો મા ંપડનારા
ભાવો ને િવ તાર થી જોઈએ છે.

આુર  01, 2023 - આુર  23, 2023

આિથક વન
આ સમયગાળા મા,ં તમે આવક તેમજ બચત પર વ  ુ યાન ક ત કરશો. તમે બચત તર ક િનયિમત આવક માથંી
કટલાક પૈસા બચાવશો. આ સમયગાળા દરિમયાન, તમે સોના અને ચાદં  ના યવસાય થી લાભ મેળવશો. જો તમે
ઘરણા ં ુ ંવેપાર કરો છો, તો તમે અચાનક કટલાક મોટા ફાયદા મેળવી શકો છો. આ ઉપરાતં, આ અવિધ ની સુાફર
તમારા માટ ફાયદાકારક સા બત થશે.

કાર કદ
આ સમય ગાળા મા ંતમને સફળતા ા ત કરવા માટ સખત મહનત કરવી પડશે. છતાયં આના પ રણામ વ પ મળવા
વાળો ફળ અ યતં ખુ દાયી હશે. તમારા મન ની ઈ છા ણૂ થયી જશે. ચ થુ ભાવ મા ંહાજર યૂ નો ભાવ થી ય ત

ુ ં યાન ખોટા અને અનેિતક કાય  તરફ વધે છે. એટલ ેઆ સમય ગાળા દરિમયાન કોઈપણ ખોટા કાય  મા ંસ ં લ ત થવા
થી બચશો નહ તર તમે ુ કલી મા ંપડ  શકો છો.

પા રવા રક વન
તમારા માતાિપતા ના વા ય ના આધાર, તમાર  ચતાઓ વધી શક છે, તેથી તેમના વા ય ની િવશેષ કાળ  લો. જો
તેઓને કોઈ કાર ની ુ કલી હોય તો ડૉ ટર નો સપંક કરો. યૂ ની આ થિત ભાઈઓ વ ચ ેિવવાદ ઊભો કર  શક છે.
આવા સજંોગો મા,ં ુ ુ ંબ મા ંભાઈઓ સાથે મળ ને કામ કર ુ ંજ ર  છે. યૂ િપતા ુ ંપ રબળ છે અને યૂ ના ચોથા હૃ
મા ંહોવાથી, તે િપતા સાથે ૂચંવણ ુ ંકારણ બને છે, તેથી િપતા સાથે ગાઢ સબંધં ળવવા નો યાસ કરો.

િવવા હત અન ે મે વન
લ ન અને ેમ વન માટ થોડો ુ ઃખદાયક સમય હશે. તમાર  પાસે સબંધંમા ંકોઈ કાર ની દરાર ના આવે એના થી,
તમાર સાવચતે રહ ુ ંપડશે. તમારા વનસાથી સાથે દલીલ કરશો નહ  અને તેમના પર કોઈ દબાણ ન કરશો. ેમ મા ં
પારદિશતા ળવી રાખો. વન સાથી ના ભાગ ુ ંસમય એમને આપો.

આરો ય
આરો ય મા ંથોડ  નબળાઇ હોઈ શક છે. તમારા મા ંવધાર ુ સો હોઈ શક છે. માનિસક તાણ પણ થઈ શક છે. તણાવ
ટાળવા માટ યોગ અને યાન કરો. તમારા ખાન પાન પર િવશેષ યાન આપો. તમને દાદર, ખજંવાળ વા વચા રોગો
હોઈ શક છે. આવી પ ર થિત મા ંડૉ ટર ની સલાહ માણ ેસારવાર કરો.

ુ ંકરો

પોતાની માતા ના આરો ય ની દખભાળ કરો. પોતાના પ રવાર ની જ રયાતો ને રુા મન થી ણૂ કરો.

વષ 2023 ુ ંિવ તૃ િવ લેષણ



ુ ંન કરો

પ રવાર મા ંપોતાને સ થુી ઉપર સા બત કરવાનો યાસ ના કરો. પોતાના પ રવાર મા ં સુા ફર ની મ યવહાર
ના કરો અને પ રવાર ના લોકો ને સમય આપો.

ઉપાય

તમારા દિનક ખોરાક મા ંકસર નો ઉપયોગ કરો. આક ની લાકડ  થી હવન કરો.



આુર  23, 2023 - ફ આુર  22, 2023

આિથક વન
આ સમયગાળા મા,ં તમને દરક ે  મા ંઆિથક લાભ મળશે. તમાર  આવક સાર  રહશે અને તમે પૈસા બચાવવા પણ
સમથ હશો. જો ક, તમાર  નાણાકં ય પ ર થિત મા ં સમય-સમય પર કટલીક વધઘટ પણ શ  છે. િમ ો અને
સહકાયકરો તમારા માટ બૂ મદદ પ થશે. યા ાઓ ભુ ફળ આપશે.

કાર કદ
તમા ું ય ત વ વ  ુસા ું થશે. આ ઉપરાતં, તમાર  સામા જક િત ઠા મા ંવધારો થશે અને તમને ભૌિતક ખુ ુ ં
આનદં મળશે. બી  ભાવ મા ં થત ચ ં  ની અસર થી તમે બૂ શુ થશો. તમે આ સમય નો ટ ુ ંવ  ુઉપયોગ કરો
તે વ  ુસા ું રહશે.

પા રવા રક વન
પા રવા રક વન મા ંશાિંત અને સ ાવ રહશે. તમા ું ુ ુ ંબ મો ુ ં અને ખુી થશે. ચ ં  ની આ થિત તમાર  આિથક
બા ુ  ને પણ મજ તૂ બનાવશે. તમારા બાળકો િવદશ મા ં સુાફર  કરશે. જો તેઓ યવસાય કર છે, તો તેઓ તેમના
યવસાય ને બદલી શક છે.

િવવા હત અન ે મે વન
ેમ વન મા ંનવીનતા દખાશે અને તમા ું મન શુ રહશે, તમારા ેમી સાથે તમે સારો ણ ખચશો. તે જ સમયે,
ઓ લ ન કયા છે, તેમના વનસાથી માટ કટલાક માનિસક તણાવ હોઈ શક છે. તે તમારા વૈવા હક સબંધં ને અસર

કર  શક છે, તેથી તમારા વનસાથી ના વા ય ની કાળ  રાખો.

આરો ય
ચ ં  ની આ થિત તમને આરો ય સબંિંધત પીડા પણ આપી શક છે. ચ ં  મન ુ ંકારણ છે, તેથી તમે મનોિવકાર થી
પી ડત થયી શકો છો. મન થર અને શાતં રાખવા, યોગ અને યાન નો ટકો લો. આના થી તમને તાજગી નો અ ભુવ
થશે. નાની મોટ  આરો ય સમ યાઓ હોઈ શક છે.

ુ ંકરો

તમાર  મનપસદં વ ઓુ ને અ ય લોકો સાથે શેર કરો. તમારા મન ની વાત અ ય ને ુ લી ર તે બોલો.

ુ ંન કરો

કોઈને પાસે થી દ ુ ંન લો. કોઈને તમારા ભાવના મક બધંન મા ંજબરદ તી ના બાધંો.

ઉપાય

પોતાના જમણ માટ ચાદં  ના વાસણો નો યોગ કરો. ચ ં  બીજ મ ં  નો પ કરો.



ફ આુર  22, 2023 - માચ 15, 2023

આિથક વન
આ સમયગાળા મા,ં તમાર  આિથક બા ુ  નબળ  પડ  શક છે, તેથી નાણા ંસબંિંધત િનણયો લવેા મા ંખાસ સાવચતેી
રાખો કારણ ક ધન કુશાન પણ થઈ શક છે. જોખમી કાય  મા ંરોકાણ કરવા ુ ંટાળો. આ ઉપરાતં, ુગાર, શરત વી
વ ઓુ થી ૂર રહો.

કાર કદ
તમને આ સમયે કાય ે  મા ંિમ  પ રણામો મળશે. જોક આ પ રણામો આશા થી િવ ુ  હોઈ શક છે, તેથી, ફળ યે
વ  ુઉ સાહ બતાવવા ની વલણ ને િનયિં ત કરો. તમે તમાર  અ ભ ાય િનભય ર તે રાખશો. તક ઝડપ થી િનણય
લશેે અને સમાજ ના લોકો મા ંતમાર  અસર વધશે. આ સમયે તમાર તમારા ુ મનો થી સાવધ રહવા ની જ ર પડશે.
તમે ખાસ કર  ને લ કર , તબીબી અથવા ઇજનેર  ે  મા ંરસ ધરાવતા હશો, તમે આ ે ે સાર  કામગીર  બ વી
શકો છો.

પા રવા રક વન
કૌ ુ ં બક તાણ ને લીધે માનિસક શાિંત ભગં થયી છે, તેથી આ સમયગાળા દરિમયાન પ રવાર સાથે સબંિંધત બાબતો
મા ંધૈય અને સયંમ સાથે કામ કરો. નાના ભાઈ બહનો ની વનશૈલી વ  ુસાર  રહશે, તેમ છતા ંતેમની સાથે ના
સબંધંો મા ંિતરાડ હોઈ શક છે.

િવવા હત અન ે મે વન
આ ભાવ મા ંમગંળ ના હોવા થી, તમાર વૈવા હક વન સબંિંધત સમ યાઓ નો સામનો કરવો પડ છે. તમાર  વાણી
મા ંકડવાશ પણ જોઈ શકાય છે અને તેના કારણ ેતમારા સબંધં વ  ુખરાબ થઈ શક છે.

આરો ય
આ પ ર થિત મા,ં તમે બહા ુર, િનભ ક અને વત ં  બનશો, પરં  ુતમારા વભાવ મા ં ુ સા ના માણ પણ વધી શક
છે. મગંળ ની અસર ને લીધે નાની અમથી બમાર  અથવા હળ ુ ંઅક માત થવા ની પણ શ તા છે.

ુ ંકરો

વાહન કાળ  વૂક ાઇવ કરો. તમારા અને તમારા વનસાથી ના વા ય ને યાન મા ંરાખો.

ુ ંન કરો

ઉતાવળ મા ંકોઈ િનણય ન લો કોઈપણ કાર ના નશા નો ઉપયોગ કરશો નહ .

ઉપાય

મોટા કદ ના તવા પર ગોળ ની રોટલી બનાવી ને લોકો ને ખવડાવો. મગંળવાર લાલ કપડા ંદાન કરો.



માચ 15, 2023 - મ ે09, 2023

આિથક વન
તમને નાણાક ય ે ે સામા ય પ રણામો મળશે. તમા ું ખચ વધશે. યાર આવક ખચ કરતા ઓછ  હશે, તેથી તમાર
નાણાક ય આયોજન કર ુ ંપડશે નહ તર તમને નાણાક ય કટોકટ  નો સામનો કરવો પડશે. તમે લોન લઈ શકો છો.
નાણાક ય િનણયો લવેા ુ ંટાળો.

કાર કદ
આ સમયે તમને નવી નોકર  મળ  શક છે, િત ળૂ પ ર થિતઓ સામે લડવા માટ તૈયાર રહો, કારણ ક આ
સમયગાળો તમારા કાર કદ  માટ સારો નથી. િવચાર કયા િવના કોઈ પગ ુ ંન લો, નહ  તો તમે દલગીર વન વી
શકો છો. આ સમયે તમે તમારા િવ ાસ મા ંઘટાડો પણ જોઈ શકો છો.

પા રવા રક વન
આ કૌ ુ ં બક વન માટ થોડ  ૂચંવણ ભર  હોઈ શક છે. સબંધંીઓ સાથે સબંધં કડવો હોઈ શક છે. તમે આ સમયે
તમારા કૌ ુ ં બક સમ યા િવશે ચતા કરશો. એવા લોકો થી સાવચતે રહો  તમારા પ રવાર મા ંખડકો બાધંવા માગં ેછે.
અ ય લોકો ની વાતો મા ંઆવી ને ુ ુ ંબ ના સ યો સાથે લડ ુ ંઅને ઝગડ ુ ંનહ .

િવવા હત અન ે મે વન
વનસાથી ને કોઈ પણ કાર ની સમ યા નો સામનો કરવો પડ  શક છે અથવા તેના થી તમારા સબંધં વ  ુખરાબ

થઈ શક છે. વન ના ભાગીદાર ને કઇંક કહો નહ   તેમના દય ને કુસાન પહ ચાડ. ેમ વન મા ંિ યતમ માટ
સમય કાઢો અને તેમની ઇ છાઓ રૂ  કરો.

આરો ય
આ સમયગાળા દર યાન સુાફર  કરતી વખતે તમે થાકલા અ ભુવશો. ખ સબંિંધત પીડા ની શ તા છે. આ
ઉપરાતં, તમે તાવ, શરદ , ઉધરસ અને અિન ા વા રોગો પણ મેળવી શકો છો. આ સમયે તમારા આહાર પર ખાસ
કાળ  લો. ફા ટ ડ અને વ  ુમસાલાવાળા ખોરાક ટાળો.

ુ ંકરો

વન ભાગીદાર યે વફાદાર રહો. પૈસા સાર  ર તે વાપરો અને પૈસા બગાડો નહ .

ુ ંન કરો

કાયદા િવ ુ  કોઈ કામ ન કરો. કોઈ પણ વ  ુમફત મા ંન લો અથવા કોઈ ને પણ નહ  આપો.

ઉપાય

ઘાસ લઈને તેને જમીન પર કૂો અને તેને ભાર પદાથ સાથે દબાવી દો. ચાલતા પાણી મા ંના રયેળ વા હત
કરો.



મ ે09, 2023 - ૂન 27, 2023

આિથક વન
તમારા નાણાક ય પાસા ંને જોઈએ, તો તમાર  પાસે લાભ ની ચી સભંાવના છે. કાર કદ  અથવા યવસાય મા,ં તમે
િવકાસ પામશો અને તમા ું વન તર વધશે. આ સમયે તમાર અહકંાર ને ટાળવો જોઈએ, કમ ક અહકંાર તમારા

ુદંર ય ત વ ને બગાડ  શક છે.

કાર કદ
અ ગયારમા ંભાવ મા,ં ુ ુ તમારા વન ને સફળ બનાવશે. આ સમયગાળા મા,ં તમે સસંા રક આનદં અ ભુવો છો.
તમે તમારા વન થી સ ં ુ ટ થશો. આ સમયે ભા ય પણ તમાર  સાથે આવશે. િવદશ મા ં રહતા અથવા ૂર ના
થળોએ રહતા લોકો સાથે ના તમારા સબંધંો થાિપ  થશે. આ સબંધંો મૈ ી ણૂ અથવા યવસાિયક હોઈ શક છે.

પા રવા રક વન
આ સમયે તમારા પ રવાર મા ં શુી આવશે. ભાઈ બહનો ુ ં વન શુ રહશે અને તેઓ તેમના કાય ે  મા ં િવકાસ
પામશે. આ સમયગાળા મા,ં કટલાક કારણોસર પ રવાર થી ૂર રહવા ની જ ર પડ  શક છે. પ રવાર થી ૂર રહવા થી
તમારા મન ને થોડ  ુ ઃખ થાય છે,

િવવા હત અન ે મે વન
આ સમય વૈવા હક વન અને ેમ બાબતો ના ુ ા માટ સા ું રહશે. આ દરિમયાન, સબંધંો મજ તૂ કરવા મા ંઆવશે
અને તમે એક બી  ને સ ં ણૂપણ ેસમિપત થઈ શકશો. ખુદ ણો નો આનદં માણવા માટ તમે કોઈ િ યજન અથવા

વનસાથી સાથે ચાલવા માટ જઈ શકો છો.

આરો ય
આ સમયે તમાર  કાયા ત ં ુ ર ત રહશે. જો તમે કોઈ બમાર  થી પીડાતા હોવ તો તમે તે રોગ મા ંથી ઉભર  શકો છો.
તમે તમારા દવી દવતાઓ ુ ં યાન કરશો. તમે દાન અને ુ ય ના કાય મા ંમાનિસક શાિંત અ ભુવશો. દાશિનક ની

મ, તમે કોઈપણ િવષય િવશે ડા િવચારો કરશો.

ુ ંકરો

સમાજ ના અ ય લોકો સાથે, તમારા પ રવાર ને પણ યો ય સમય આપો. વન મા ંઆગળ વધવા માટ તમારા
સપંક  નો ઉપયોગ કરો.

ુ ંન કરો

કામ પર વધાર પડતા જોડાણ ને લીધે આરો ય ને અવગણશો નહ . િમત યયી થાઓ અને બૂ ખચ થી બચો.

ઉપાય

પીળ  દોર  મા ંતમારા કાડંા મા ંકાચા હળદર ની ગાઠં બાધંી દો. તમાર  ખ સા મા ંપીળ  માલ રાખો.



ૂન 27, 2023 - ઑગ ટ 24, 2023

આિથક વન
તમે તમાર  આિથક બા ુ  થી શુ થશો. ભાઈ બહનો ારા તમાર  પાસે આિથક લાભો ના યોગ છે. આવક ના ોતો મા ં
વધારો થશે. આિથક બા ુ  મજ તૂ હોવા થી, તમે તમાર  ુના હસાબ કુતા કર  શકો છો. જો તમે બક મા ંલોન માટ
અર  કરો છો, તો તમે તેમા ંસફળ થશો.

કાર કદ
આ સમયગાળો કાર કદ  માટ વુણ તક વી હશે. તમાર હમણા ંજ આનો લાભ લવેો પડશે. આ દરિમયાન, સરકાર
અિધકાર ઓ અને સમાજ ના અસરકારક લોકો વ ચ ેના સબંધંો મ રુ રહશે. લાબંી સુાફર  તમારા માટ ફાયદાકારક
રહશે. તમારા િમ ો અને સહકાયકરો તમને સ ં ણૂપણ ેમદદ કરશે. નવા યવસાય અથવા નોકર  બદલવા ની શ તા
છે. િવરોધીઓ તમને કુસાન પહ ચાડ  શકશે નહ .

પા રવા રક વન
આ સમયગાળા દરિમયાન, તમારા માતા િપતા સાથે નો સબંધં બૂ જ મ રુ હોવા ુ ંસકંતો બતાવે છે. તમે તમાર
કૌ ુ ં બક જવાબદાર ઓ ને પણ યાન મા ંલશેો અને તેમને િનભાવવા નો ય ન પણ કરશો. તમારા આ કાર ના ં
વભાવ ના કારણ,ે તમે તમારા પોતાના લોકો માટ િ ય છો. ુ ુ ંબ ની વધઘટ ની થિત નો પણ સામનો કરવો પડ

શક છે.

િવવા હત અન ે મે વન
વૈવા હક વન માટ આ એક સારો સમય હશે. તમે તમારા વન ભાગીદાર માટ વ  ુવફાદાર રહશે. તે જ સમયે
તમને ેમ વન મા ંકટલીક પડકારો નો સામનો કરવો પડશે. પરં  ુતે પણ શ  છે ક તમારા સાથી તમને સ ં ણૂ
વફાદાર ગણ ેનહ . આ ર તે, તે તમાર  પર ા પણ લઈ શક છે.

આરો ય
આ સમય દરિમયાન તમે નાના રોગો થી પીડાતા હશો અને વ ચ ેતમે પોતાને ફટ પણ અ ભુવો છો. તમે તાજગી નો
અ ભુવ મેળવવા માટ સફર મા ંપણ જઈ શકો છો. આ તમારા માનિસક તાણ ને પણ ૂર કરશે. તાણ ને તમારા પર
હાવી ન થવા દો. વા ય ઘટતી જતી હોય તો ડૉ ટર નો સપંક કરો.

ુ ંકરો

વન મા ંસફળતા માટ ૂર ના દશો ની લુાકાત લો. વ  ુ લુાકાત દરિમયાન આરો ય ની સ ં ણૂ સભંાળ લો.

ુ ંન કરો

વ-કૌશ ય પર સદંહ કરવા થી બચો. લોકો ની િનરથક ટ કા કરવા થી બચો.

ઉપાય

કાળા તલ ના ંબીજ દાન આપો િશવ ો  ુ ંપાઠ કરો.



ઑગ ટ 24, 2023 - સ ટ બર 14, 2023

આિથક વન
ક  ુના ી  ઘર મા ંહાજર  તમારા માટ ધન યોગ બનાવશે. નોકર  અથવા યવસાય ારા તમને પૈસા મળશે. સાર
આવક થશે તમાર  પાસે િવિવધ ોતો મા ં થી પૈસા હશે. તમે આ સમયે ન ુ ં વાહન ખર દ  શકો છો. તમાર  બક
બલેે 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 સુાફર  તમને સારા પ રણામો આપશે. સાથીદારો સાથે િમ તા ે  મા ંવધારો કરશે. આ
સમયગાળો તમારા માટ બૂ અ ુ ળૂ સા બત થઈ શક છે, તેથી આમા ંના મોટા ભાગ નો સ ુપયોગ કરો.

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

િવવા હત અન ે મે વન
જો તમે ઘરગ  ુ વન મા ં હો તો વનસાથી ને લીધે તમાર ુ કલીઓ નો સામનો કરવો પડ  શક છે. વન
ભાગીદાર ની ત ં ુ ર તી ની અછત જોઇ શકાય છે. તે જ સમયે, ેમ મા ં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 ધુરશે. ત ં ુ 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 મા ંભાગ લો. તમારા સહકાયકરો અને િમ ો સાથે સારો સબંધં રાખો.

ુ ંન કરો

તમારા ભાઈ બહનો સાથે ના સબંધંો િન ફળ ન થવા દો. ધમ કમ ના કામ મા ં ુ ર  ને મ ં ૂર  આપશો નહ .

ઉપાય

ક  ુબીજ મ ં  નો પ કરો. પ ીઓને સતના  ખવડાવો.



સ ટ બર 14, 2023 - નવે બર 14, 2023

આિથક વન
આ સમયે ખુ િુવધાઓ પર ના તમારા ખચ મા ં વધારો થઈ શક છે. વૈભવી વન ને તમ ાધા ય આપશે.
નાણાક ય ે  ના િવરોધી તમને કુસાન પહ ચાડવા નો ય ન કરશે, તેથી તેમને થોડ  કાળ  લવેા ની ખાતર  કરો.
આ સમય તમારા માટ આિથક ર તે અ ુ ળૂ છે, પરં  ુતમાર  ખચ ની ટવ મા ંફર  વળ ુ ંસલાહભ  ુછે.

કાર કદ
આ સારો સમય કારક દ ટકોણ થી પસાર કરવા મા ંઆવશે. તમારા ાન ની શસંા થશે અને તમારા સાથીદારો
તમાર  સાથે મળ  ને શુ થશે. તે જ સમયે કટલાક લોકો તમાર  સલાહ થી તમા ું કામ શ  કર  શક છે. એકદંર,
કાર કદ  ની ટએ પ ર થિત અ ુ ળૂ રહશે.

પા રવા રક વન
આ સમય તમારા કૌ ુ ં બક વન માટ િવશેષ નથી. આ સમયે ઘર મા ંબીમાર  આવી શક છે અને આ િવષય તમને
ચતા કરશે. એવી કોઈ વ  ુન કરો  તમારા પ રવાર ને અપમાન કર. તમારા માતા િપતા ના વા ય ુ ં યાન
રાખો અને ુ ુ ંબ યે ની તેમની જવાબદાર ઓ ને અ સુરો.

િવવા હત અન ે મે વન
આ સમયે તમને વૈવા હક ખુ મળશે. તમે વનસાથી સાથે સમય નો આનદં માણશો. તે જ સમયે ેમ વન માં
સજંોગો અ ુ ળૂ દખાશે. પરં  ુઆ સમયે તમારા મન મા ંવાસના ભયા િવચારો ની ક પના ન કરો અથવા અ યથા
તમારા સબંધં મા ંિતરાડ આવશે. ેમ મા ંભાગીદાર પર કોઈ શરત લાદશો નહ .

આરો ય
તમારા આરો ય િવશે સાવચતે રહો, કારણ ક આ સમયગાળો તમારા વા ય માટ યો ય નથી. આ સમયે તમને નાની
બીમાર  ની તકલીફ થઈ શક છે. તમાર  ખાન પાન ની શૈલી પર ખાસ યાન આપો. ૂિષત પાણી અને ખોરાક ટાળો,
અ યથા તમે ટાઇફોઇડ, કોલરેા અથવા ખોરાક ના ઝરે િવશે ફ રયાદ કર  શકો છો.

ુ ંકરો

આ યા મક િવચારસરણી તરફ યાન આપો પૈસા ના સોદા િવચાર  ને કરો.

ુ ંન કરો

તમારા તૂકાળ િવશે વધાર ન િવચારો. ુ ત સબંધં મા ંપડશો નહ .

ઉપાય

રો જદા ગાય માટ ઘાસ કાઢો. લૂર ની લાકડ  ની મદદ થી હવન કરો.



નવે બર 14, 2023 - ડસે બર 02, 2023

આિથક વન
આ સમય ગાળા દરિમયાન ધન સબંધંી બાબતો મા ંસારા પ રણામો મળવા ની સભંાવના છે. નોકર  અને યવસાય માં
ધન લાભ માટ તમાર  તરફ થી કરલા યાસો સફળ થશે અને જો તમે ઘણા લાબંા સમય થી યાસ કરતા આવી ર ા
છો તો આ સમય ગાળા મા ંતમારા પ ર મ નો ફળ તમને ધન લાભ ના પ મા ંમળશે.

કાર કદ
ધધંા અને નોકર  મા ંતમે રુા સમપણ અને ઈમાનદાર  થી કાય કરશો. યાદ રાખજો ક તમને તમાર  આ ઈમાનદાર
નો ફળ મળશે. પરં  ુથો ુ ંધૈય રાખો અને ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહો. કામ ના લીધે થનાર  યા ાઓ તમારા માટ
સફળતા ના ાર ખોલશે. આ દરિમયાન તમાર  લુાકાત િત ઠત લોકો જોડ થશે, કમક મેલજોલ વધારવા થી સબંધંો
સારા બને છે અને નવી તકો મળે છે, એટલજે નવા લોકો જોડ થનાર  આ લુાકાતો થી તમને કાર કદ  મા ંવધવા ની
તક મળશે.

પા રવા રક વન
પા રવા રક વન સામા ય ર તે ચાલ ુ ંરહશે. છતાયં પ રવાર મા ંશાિંત અને સ ાવ બ ુ ંરહ એના માટ થો ુકં ધૈય
થી કામ લો. આ સમય ગાળા મા ં િપતા સાર સારા સબંધંો રહશે અને એમની સલાહ થી તમને લાભ થશે. િપતા દરક
પ ર થિત મા ંતમાર  સાથે ઉભા રહશે અને તમા ું માગદશન કરશે.

િવવા હત અન ે મે વન
વૈવા હક વન મા ં વન સાથી નો ણૂ સહયોગ મળશે. તમાર  બનંે ની વ ચ ેસારો તાલમેલ હશે. સાથી તમાર
ભાવનાઓ ની કદર કરશે. છતાયં નાના મોટા િવવાદો થયી શક છે. વન સગંી ના આરો ય ુ ં યાલ રાખો.

આરો ય
આ સમય ગાળા મા ંનાના મોટા આરો ય સબંધંી િવકારો થયી શક છે. પરં  ુઆ સમ યાઓ અ કુ સમય ધુીજ રહશે.
આના િસવાય પ રજનો ુ ંખરાબ આરો ય પણ તમારા માટ ચતા ુ ં િવષય બની શક છે. આવા મા ંપોતાની અને
પ રજનો ના આરો ય ને લયીને બદેરકાર  ના કરશો.

ુ ંકરો

બધા ના િત સભંવ રાખો. પરોકર ની ભાવના િવકિસત કરો.

ુ ંન કરો

પોતાના ના અહકંાર ુ ં ણૂ પ થી યાગ કરો અને વાથ પણ ની ભાવના થી ૂર રહો.

ઉપાય

દર રિવવાર તાબંા ની કોઈ વ  ુ ુ ંદાન કરો. રા ે તૂી વખતે મ તક બા ુ  તાબંા ના પા  મા ંપાણી કૂ  વહલી
સવાર એને કોઈ પણ લાલ ુ પ વાળા છોડ મા ંચઢાવી દો.



ડસે બર 02, 2023 - ડસે બર 31, 2023

આિથક વન
ચ ં ના ચોથા ભાવ મા ંહો ુ ંતમારા માટ આનદંદાયક રહશે. પ રણામે, તમે ખુી અને વૈભવી વન વી શકશો. સારા
વાહનો, સારા િમ ો અને થાવર િમલકત મેળવવા માટ તમાર સખત મહનત કરવી પડશે નહ , કારણ ક આ વ ઓુ
તમને સરળતા થી મળશે. આ સમય દરિમયાન તમે ભૌિતક સસંાધનો મેળવવા માટ પૈસા ખચશો.

કાર કદ
જો તમે નોકર  કરો છો, તો તમને આ સમયગાળા મા ંપદો િત મળ  શક છે. યવસાય મા ંકટલાક મોટા આિથક લાભો
હોઈ શક છે. આ સમયગાળા મા ંતમે તમારા િવરોધીઓ પર ુ વ મેળવશો. યવસાય અને રોજગાર બનંે મા ંકમાણી
વધશે. લોકો તમાર  શુ શુાલ ૃિત ને લીધે તમને ેમ કરશે. ચોથા ભાવ મા ંચ ં  ની હાજર  થી તમાર  મરણ
શ ત વધશે.

પા રવા રક વન
કારણ ક ચ ં  માતા ુ ંપ રબળ છે, તેથી આ સમયે તમારા સબંધં તમાર  માતા જોડ મ રુ રહશે. તમે તમાર  માતા
સાથે ભાવના મક ર તે જોડાયેલા રહશો અને તેમની સેવા કરશો. માતા ના આશીવાદ સાથે, તમે સફળતા અને આદર

ા ત કરશો. જો તમે તમારા વૂજો ના ઘર મા ંરહો છો અથવા તમારા વૂજો ના ઘરની ળવણી મા ંકામ કરો છો,
તો આ કાય તમારા માટ ભુ રહશે. આ સમયગાળા મા,ં તમે એવા થળ પર જઈ શકો છો યા ંજળચર થાનો હોય
છે. આ તળાવ ની સાથે સ ુ  અથવા પયટન થળ હોઈ શક છે.

િવવા હત અન ે મે વન
જો તમે પ રણીત હોવ તો તમારા વનસાથી ને લોકિ યતા મળશે. આ અવિધ મા ંતમારા િનવાસ મા ંફરફાર થઈ
શક છે. ેમ વન મા,ં િ યતમ સાથે ખુદ ણ પસાર કરવાની તક મળશે. ઑ ફસ અથવા કૉલજે મા ંકોઈ ચો સ
ય ત સાથે તમાર  િનકટતા વધી શક છે.

આરો ય
આ સમયગાળા દરિમયાન તમા ું આરો ય સા ું રહશે. ખુ ની લાગણી ને લીધે તમે તાણ થી ૂર રહો છો. જો તમે કોઈ
બમાર  થી પીડાતા હોવ તો, આ ણ ેતમાર  ત ં ુ ર તી ધુારશે, પરં  ુઆ દરિમયાન કોઈ બદેરકાર  ના કરશો, નહ
તો તેના િવ ુ  પ રણામ મળ  શક છે. દ ધા ુ ય માટ સાર  વનશૈલી અપનાવો.

ુ ંકરો

તમાર  માતા ની સેવા કરો. ભા કુતા સાથે યવહા રક બનવા નો યાસ કરો.

ુ ંન કરો

વારંવાર થાન બદલો નહ . વારંવાર તમારા તૂકાળ િવશે િવચાર કર  ને િનરાશ થશો નહ .

ઉપાય

િશવ ની ૂ  કરો અને તેને ચોખા આપો. પલાશ અથવા ઢાક ની લાકડ  થી હવન કરો.



હવે જોઈએ છે ક આ વષ તમાર  ુડંળ  મા ં કયા કયા રાજયોગ અને િવશેષ યોગ બની ર ા છે. આ યોગ તમારા
વન મા ંસકારા મક ઉ  મા ંવધારો કર છે અને આગળ વધી સફળતા અને સ ૃ  ા ત કરવા મા ંમદદગાર સા બત

થાય છે. આ વષ નીચ ે માણ ેરાજયોગો ુ ં ભાવ તમારા ઉપર રહશે-

1.શકટ યોગ
આ વષ યોગ અસર સાથે તમે સખત મહનત કરશો અને વ - યાસ ારા પૈસા કમાશો

2.ઉભયચર  યોગ
આ વષ યોગ અસર થી તમે નસીબદાર અને ણકાર બનશો

3.અમલા યોગ
આ વષ યોગ ની અસર તમને ણીતો બનાવશે અને શુ અને ક િતમાન બનશો

4.શશ પચં મહા ુ ુષ યોગ
આ વષ, આ યોગ ની અસર સાથે, તમે ઉ ચ થાન પર હશો

5. ધુ-આ દ ય યોગ
આ વષ યોગ અસર થી તમે ણકાર બનશો અને આદર પામશો

6.પરાશર  રાજ યોગ
આ વષ યોગ ની અસર થી, તમારા વનમા ંસ ૃ  હશે

2023 મા ંબની રહલા િવશષે યોગ



યાર વન ના િવિવધ પાસાઓ આવે યાર દરક સમય-સમય અલગ હોય છે. આપણ ેઅ યાર ધુી આવા ઘણા
પાસાઓ િવશે ચચા કર  છે. યાર આપણ ેઆ િવિવધ ઘટકો ને સ ં ણૂ પે ુએ છે, યાર તે અમને એક િવ તૃ છિવ
આપે છે અને આ સમય દરિમયાન વ  ુસારા િનણયો લવેામા ંઅમાર  સહાય કર છે. આ કાર નો પ ર ે ય આપણ ને
વ ઓુ ને ડાણ વૂક જોવા માટ સ મ કર છે અને અમને રખાઓ વ ચ ેવાચંવા માટ પણ સ જ કર છે. આને ણૂ
કરવા માટ, અમે એક અન ય અ ુ મ ણકા બનાવી છે  બ ુ ં યાન મા ંલ ે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 2023 ની શ ત: 50%

અમે અપે ા કર એ છે ક આ રપોટ ની હઠળ આપેલી મા હતી અને ભિવ યવાણી ના આધાર તમે વષ 2023 ના હઠળ
વન મા ં ગિત પથ પર આગળ વધશો અને શાિંત વૂક પોતાના વન ના બધા હ ઓુ ને ણૂ કરશો. જો તમે

અમારા યોિતષ થી સપંક કરવા માગંો છો તમે આપેલા નબંરો પર સપંક કર  અમારા યોિતષીઓ થી વાત કર  શકો
છો અને પોતાની જ ાસા ુ ંસમાધાન પણ કર  શકો છો.

વષ 2023 ની શ ત

50%



વેબસાઈટ https://www.astrosage.com/

ઇમેઇલ 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).
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