
26 ડિશેમ્બર ળવષન ુછેલ્લ ુસયૂષગ્રષણ ચપૂચાપ કરો 
આ એક મષાઉપાય જેનાથી ગ્રષણનો પ્રભાળ 
તમારા ઉપર નડષ ાગે 

 

લષ 2019 ન ું અંતિભ સમૂષગ્રશણ 26 ડિવેમ્ફય ગ ર લાયના ડિલવે રાગી યશલે  ું છે. 
ત્માય ફાિ નલા લષની ળરૂઆિભાું જાન્ય આયી ભડશનાભાું ચુંદ્ર ગ્રશણ જોલા ભળે 
જ્મોતિભાું ભાન્મિા 26 ડિવેમ્ફયે આલલા લાળુ સમૂષગ્રશણ 296 લષ છી જોલા 
ભળે આ સમૂષગ્રશણ લિામા કાયભાું જોલા ભળે સમૂષગ્રશણ બાયિભાું ણ જોલા 
ભળે ળાસ્ત્ર અન વાય ગ્રશોની ચાર અને ગ્રશના પ્રબાલથી ફચલા ભાટે અમ ક 
ઉામ કયલા જોઈએ.  



 

– ગ્રષણ પ્રારંભ અને શમાપ્તત નો શમય. 
લષ 2019 ના અંતિભ સમૂષગ્રશણ 26 ડિવેમ્ફય ગ ર લાયના ડિલવે જોલા ભળે.  

સમૂષગ્રશણ પ્રાયુંબ કાે 26 ડિવેમ્ફય 8 :17 તભતનટ 

સમૂષગ્રશણ યભગાવ વભમ 26 િીવેમ્ફય ૯ :31 તભતનટ 

સમૂષગ્રશણ વભાપ્તિ વભમે 26 ડિવેમ્ફય 10 :57 તભતનટ. 
– ક્ા ંઅને ક્ારે જોળા મલે સયૂષગ્રષણ ?? 

લયવનો ત્રીજો અને અંતિભ સમૂષગ્રશણ ળોધ ડિવેમ્ફય ગ ર લાયના ડિલવે જોલા 
ભળે બાયિ વભમ અન વાય 8: 17 તભતનટથી 10:57 તભતનટ સ ધી જોલા ભળે 
બાયિની વાથે પલેૂ ય યો , એતળમા, તિભી ઓસ્ટ્રેલરમા અને પલૂી આડિકાભાું 
જોલા ભળે આ સમૂષગ્રશણ ધન  યાતળ અને મરૂ નક્ષત્રોભાું જોલા ભળે જેના 
કાયણે ધન  યાતળ અને મરૂ નક્ષત્ર વુંફુંતધિ રોકોના જીલન ય ગ્રશનો પ્રબાલ 
જોલા ભળે. 
 

 



 

સયૂષગ્રષણ ઉપાય:- 
જ્મોતિળાસ્ત્ર અન વાય 26 ડિવેમ્ફય 2019ભાું લાળુું સમૂષગ્રશણ છ ભોટા ગ્રશોની 
ય તિના ના કાયણે થઈ યહ્ ું છે જેના કાયણે ફધા જ ગ્રશણો થી અરગ ગ્રશણ છે. 
ગ્રશણ વભમ િયતભમાન આ ઉામો અલશ્મ કયલા જોઈએ  

ગ્રશણ અને સ િક રાગે િે શરેા બોજન િેભજ ાણીભાું દ લાષ અથલા ત  રવીનાું 
ાન યાખી િેલા જોઈએ. ત્માયફાિ ગ્રશણ પણૂષ થમા ફાિ ઘયની શ દ્ધિ કયી સ્ટ્નાન 
કયે વ્મક્તિએ િાન અલશ્મ કયવ ું જોઈએ.  

 

સમૂષગ્રશણ ભશા ઉામ:- 

 

જો સમૂષ ગ્રશણના િયતભમાન ગામત્રી ભુંત્ર ગ ર ભ ુંત્ર સમૂષ ભ ુંત્ર જા કયલો જોઈએ 
જેના કાયણે ક ુંિીભાું યશરેા ગ્રશોનો અશ બ પ્રબાલ િભાયાથી દૂય થામ છે વાથે 
વાથે આાઈ અને િયપથી ના નલા ભાગો ખોરે છે અને ધનની પ્રાપ્તિ થામ છે.  


