
સયૂય ગ્રહણ કઈ રાશિ ઉર શભુ પ્રભાવ ઈને 
આવી રહ્ુું છે અને કઈ રાશિ ઉર અશભુ પ્રભાવ 
જુઓ રાશિ અનસુાર 

 



1) મેષ રાશિ 

ભે યાશળ ઉય સમૂય ગ્રશણ નો પ્રબાલ વાભાન્મ જોલા ભળે આ દદલવે તભાયા સ્લાસ્્મન ું ધ્માન યાખવ ું 
નોકયી વ્મલવામ વુંફુંશધત કામયભાું ઉતાલ ન કયલી સમૂયગ્રશણ તભાયા બાગ્મ ય વકાયાત્ભક પ્રબાલ 
રઈને આલી યહ્ ું છે આ દદલવે ઇષ્ટદેલના નાભના ભુંત્રનો જા કયલો. 



 

2) વષૃભ રાિી 

સમૂય ગ્રશણ નો પ્રબાલ વૃબ યાશળના જાતકો ભાટે વાભાન્મ યશળેે ધ્માન યાખવ ું કે કોઈણ કામય ભાટે 
ફીજા ઉય શનબયય ન યશવે  ું. ણ શનણયમ રેતા શરેા વભજી શલચાયીને રેવ ું સમૂય ગ્રશણના વકાયાત્ભક 
પ્રબાલ ભાટે તેભજ નકાયાત્ભક પ્રબાલ દૂય કયલા ભાટે ગણેળજીના ભુંત્ર જા કયલો. 



 

3) શમથનુ રાશિ 

સમૂયગ્રશણ ના પ્રબાલ શભથ ન યાશળના જાતકો ભાટે વાભાન્મ યશળેે આ દદલવે આશથિક ફાફતોભાું તેભજ 
રલ રાઈપ અને ભેયેજ ભાું યાખલી સમૂયગ્રશણ તભાયી યાશળ ઉય નકાયાત્ભક પ્રબાલ ન ડ ેએ ભાટે 
ઈષ્ટ દેલની આયાધના કયલી. 



 

4) કકય  રાશિ 

કકય યાશળ સમૂયગ્રશણનો શ બ પ્રબાલ જોલા ભળે ગ્રશણ દયશભમાન તભને શ ું દયણાભ જોલા ભળે સમૂય 
ગ્રશણના વકાયાત્ભક પ્રબાલ લધાયે ભેલલા ભાટે બગલાન શળલના ભુંત્રનો જા કયો આ દદલવે તભને 
શ બ વભાચાય અને પ્રાપ્તતના મોગ ફની યહ્યા છે . 



 

5) શસિંહ રાિી 

સમૂયગ્રશણ ના પ્રબાલ તભાયી યાશળ ઉય વાભાન્મ યશળેે. તભે કોઈણ શલમ ઉય લધાયે શલચાય કયી 
ળકળો આ વભમ દયશભમાન તભાયે ફીજી યશવે   આ કામયભાું શભત્રોનો વશમોગ ભળે સમૂય ગ્રશના અશ બ 
પ્રબાલથી ફચલા ભાટે ઈષ્ટ દેલની આયાધના કયલી. 



 

6) કન્યા રાશિ 

સમૂયગ્રશણ ના પ્રબાલ કન્મા યાશળના જાતકો ભાટે વાભાન્મ યશળેે ભશત્લપણૂય કામય દયલતયન 
દયલાયજનોની વરાશ રઈને કયલા. ધન વાથે જોડામેર આ કામયભાું ઉતાલ ન કયલી ગ્રશનો 
નકાયાત્ભક પ્રબાલોને દૂય કયલા ભાટે ઈષ્ટ દેલની આયાધના કયલી. 



 

7) તુા રાશિ 

ત રા યાશળના રોકો સમૂયગ્રશણનો શ બ પ્રબાલ જોલા ભળે આ યાશળના જાતકોને ધનરાબ થળે આશથિક 
જીલન ભાું સ  ધાયો આલળે લય 2019 નો અંશતભ સમૂયગ્રશણ ત રા યાશળ ભાટે શ બ યશળેે. 



 

8) વશૃિક રાશિ 

સમૂયગ્રશણ વૃીક યાશળ ઉય વાભાન્મ પ્રબાલ યશળેે આ દયશભમાન તભાયે ભશત્લપણૂય શનણયમ ઉય 
વાલધાની યાખલી દયલાયભાું ળાુંશતપણૂય ભાશોર ફન્મો યશ ેતે ભાટે તભાયે પ્રમાવ કયલા સમૂય ગ્રશના 
અશ બ પ્રબાલથી ફચલા ભાટે ઈષ્ટ દેલની આયાધના કયલી. 



 

9) ધન ુરાશિ 

ધન  યાશળ ઉય સમૂયગ્રશણનો વાભાન્મ પ્રબાલ જોલા ભળે કોઈ ણ શનણયમ વભજદાયીથી રેલો 
ભશત્લપણૂય કામય ભાટે અને રોકો ઉય શનબયય ન યશવે  ું વકાયાત્ભક ઉજાય તભાર ું ભન ળાુંત અને પ્રવન્ન 
યાખળે સમૂયગ્રશણ ભાટે શલષ્ણ  વશસ્ત્ર નાભનો જા કયલો. 



 

10) મકર રાશિ 

સમૂય ગ્રશણ નો પ્રબાલ ભકય યાશળના રોકો ભાટે વાભાન્મ યશળેે આ દદલવે આશથિક ભાભરાઓભાું વભજી-
શલચાયીને શનણયમ રેલો લધાયાના ખચાય ઉય ધ્માન યાખો સમૂયગ્રશણનો તભાયી યાશળ ઉય નકાયાત્ભક 
પ્રબાલ ન ડ ેતે ભાટે બગલાન શળલના ભુંત્રનો જા કયલો. 



 

11) કુુંભ રાશિ 

સમૂય ગ્રશણ નો પ્રબાલ ક ુંબ યાશળના જાતકો ભાટે શ બ યશળેે આ વભમ દયમ્માન ભનભાું પ્રવન્નતાનો બાલ 
યશળેે વાયા પની પ્રાપ્તત થળે તેભજ રાબની પ્રાપ્તત થળે. 



 

12) ભીન યાશળ 

ભીન યાશળના રોકો ભાટે સમૂયગ્રશણ શ બ યશળેે. તભાયાભાું ખ ળીઓ આલળે. કોઈ વાયા વભાચાય ભળે 
સમૂયગ્રશણ તભાયી યાશળ ઉય સ્લબાલ રઈને આલી યહ્ ું છે. જેનાથી તભને ધનરાબ થળે. 


