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((((१) ) ) ) मेष ---- या राशी�या मंडळींना या मिह"याचा काळ साधारण बरा जाईल. पण  िविवध 

कारणांनी  अस- मनःताप देणा0 या घटना घडत अस3यामुळेच शारीिरक अनारो7य  होणे.

संभवते.  र8दाब,  9दयिवकार असणारांनी तर संयम व सहनशील बनून मन शांत

राख<याचा अटोकाट ूय> केला पािहजे.  अशा पिरिःथतीत गुB-शबु या शभु महां�या

अनुकुलतेमुळे मनोनुकुल घटना घडतील व िवपरीत काळास टEकर देणे शEय होईल.

मिह"या�या पूवाFधाFत काही मंडळींना आिथFक ःवHपाची िचंता सहन करावी लागेल.  पण

मिह"या�या उJराधाFत गुB-शबुा�या अनुकुलतेने िविवध मागाKनी अथFलाभ होईल व

आिथFक िचंता दर होईलू .  तसेच कौटंिबक जीवनात सुखसमाधान लाभेलु .  मुलांपैकी

कोणाचा आजार,  कोणाचे गैर आचरण,  कोणाचे अOयासाकडे दलFP अशापैकी कारणांनीु

या राशी�या मंडळींना अपेिPत संतितसुख लाभणे किठण िदसते.  मिह"या�या उJराधाFत

वबी शिनमुळे िदनांक  १५-१६,  आिण ३०-३१  हे चार िदवस जपा.  अस- मनःताप

देणा0 या घटनांना तUड Vावे लाग<याची शEयता आहे. इतर िदवशी -ा शनीमुळे िचिकXसक

बौिYक नोकरी-Zयवसाय,  विकली,  िहशबे,  शा[ीय संशोधन असे कायFPेऽ असणारांना

लाभदायक होईल. तसेच कोळसा, खाणउVोग, यांनाही अनुकुल होईल. मंगळामुळे वैVकीय

Zयवसाय,  औषध िनिमFती  वा िवबी असे Zयापार-Zयवसाय असणारांना काळ अनुकुल,

ूगितकारक व लाभदायक होईल. 

((((२) ) ) ) वॄषभ ----     या राशी�या मंडळींना या मिह"याचा पूवाFधF व नंतर िदनांक २० पयKतचा

काळ  अितशय ूितकुल आहे.  Xयामुळे या राशी�या मंडळींनी या काळात अXयंत

सावधानतेने,  िवचारपूवFक असे आचरण जीवना�या सवFच अंगांबाबत करावे. कारण ूथम

शिन-रिव योग व नंतर शिन-चंि योग अस- मनःताप िद<याची शEयता िदसते. जपा.

वैवािहक जीवनातही ःवत:�या िकंवा जीवनसाथी�या आरो7यिवषयक समःयेमुळे

सुखसमाधान िमळणे शEय होईलसे िदसत नाही.पण आरो7यिवषयक समःया नसेल तर

माऽ शबुा�या अनुकुलतेने वैवािहक जीवनात सुखसमाधान लाभेल िदनांक २० नंतरचा

काळ हाच शिन िचिकXसक बौिYक Zयावसाियकांना,  कोळसा,  खाण Zयावसाियकांना

अनुकुल ूगितकारक व लाभदायक होईल. मंगळामुळे कौटंिबक जीवनात गैरसमजु , वाद,

भांडणे यामुळे अपेिPत गहृसौbय िमळेलच असे सांगता येणार नाही.  राहXया वाःतूसंबंधी

वा जागेसंबंधी समःया ऽःत करतील. जपा.र8दाब, cदयिवकार असणारांनी िवशषे जपाव.े

पण मिह"या�या उJराधाFत गुB�या अनुकुलतेने आरो7य फ़ारसे िबघडणार नाही,  असे

वाटते. या राशी�या िवVाeयाKनी िमऽांशी भांडणे टाळून व आळस वा जडXव झटकून 



                                 ((((२) ) ) ) 

मनापासून अgययन केले तरच घेतले3या पिरौमाचे सुखसमाधान लाभेल.  या राशी�या

नोकरदार मंडळींना कामाचा ताण सहन करावा लागेल तर Zयापार-Zयावसाियकांना अिःथर

पिरिःथतीला सामोरे जावे लागेल. पण मानिसक आजार तi"य व िव पदाथाFचे Zयापारी

यांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. 

((((३) ) ) ) िमथुन - - - - या राशी�या मंडळींना या मिह"याचा पूवाFधFच अिधक अनुकुल असणार आहे.

Xयामुळे Xयांनी जे काही साधावयाचे ते मिह"या�या पूवाFधाFतच साधून घे<याचा अटोकाट

ूय> करावा,   गुB- नेप�यून पूणFपणे अनुकुल अस3यामुळे अgयाXमात रस असणारांना

उपासनेjारे आgयािXमक ूगती साधणे शEय होईल.  तसेच समाजकायाFची आवड

असणारांना मिह"याचा उJराधF अिधक अनुकुल होईल.  या राशी�या िवVाeयाKना

अनारो7यामुळे, िकंवा कस3या तरी मानिसक ऽासामुळे मनापासून अgययन करणे जमेलसे

वाटत नाही. Xयाचूमाणे या राशी�या मंडळींना िविवध कारणांनी संतितसुखात बाधा येणे

संभवते.  तसेच मिह"या�या उJराधाFत कौटंिबक सुखात व गहसौbयात बाधा येणे शEय् ु

िदसते.  पण मधून मधून शबुा�या अनुकुलतेने मनोनुकुल घटना घडतील व होणारा

मनःताप सुस- होईल.   या राशी�या िचिकXसक बौिYक नोकरी-Zयवसाय,  शा[ीय

संशोधन कायF,  यांिऽकतांिऽक नोकरी-Zयवसाय,  वैVकीय Zयवसाय,  औषधिवबेते असे

कायFPेऽ असणा0 या मंडळीना काळ अनुकुल,  ूगितकारक व लाभदायक होईल.

महlवाकांPा वाढेल. पण ःवभाव लहरी होणे संभवते. Xयाला अंकुश घालता आला पािहजे.

या राशी�या Zयापारी मंडळीना परधमnयांकडूनच अिधक अथFलाभ होईल. या राशी�या काही

मंडळीना जलूवासाचे िकंवा परदेशगमनाचे योग ये<याची दाट शEयता आहे. 

((((४)  )  )  )  ककF  -  -  -  -   या राशी�या शासकीय,  िनम-शासकीय नोकरदार मंडळींना या मिह"याचा

काळ "घेता िकती घेिशल दो करांनी " असे qहणता येईल इतका मनोनुकुल, ूगितकारक

व लाभदायक होईलसे िदसते.  िचिकXसक बौिYक नोकरी-Zयवसाय,  िशPणPेऽ,  शा[ीय

संशोधनPेऽ, विकली-स3लागारी Zयवसाय, दलाली वा किमशनवर Zयवसाय असणारांनाही

काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. या राशी�या काहींना मानस"मानाचे योग संभवतात.

या उलट खाजगी नोकरीत असणारांना माऽ कठोर पिरौम कHनच खचाFची हातिमळवणी

कर<याचा ूय> करावा लागेल.  काहींना अनपेिPत येणा0 या आिथFक जबाबदा0 या पार

पाडताना थकावट जाणवेल.  Xयामुळे शारीिरक उंणता भडकून घसा,  दाढा,  मान दखणेु

अशापैकी आजार होणे संभवते. मिह"या�या पूवाFधाFत शिनमुळे ःथावरसंबंधी वाद, गैरसमज

अशापैकी काही कारणांनी कौटंिबक सुखात व गहृसौbयात बाधा येणे संभवतेु .पण शबुा�या

अनुकुलतेने पिरिःथती फ़ारशी न िबघडता अटोEयात राहील.  मिह"या�या उJराधाFत या

राशी�या काही युवकाना उJम नोकरी िमळू शकेल;तर काहींना नवे कायFPेऽ िमळेल.  पण



                               ((((३) ) ) ) 

एखाVा भावंडाबाबत िचंता करावी लागेल अशी समःया िनमाFण होणे संभवते.  तसेच

िविवध कारणांनी संतितसुखातही बाधा ये<याची शEयता िदसते.  या राशी�या गभFवती

ि[यांनी अकारण दगदग कH नये.  या राशी�या काहींना दर�या ूवासाचे तर काहीनाू

परदेशगमनाचे योग संभवतात. 

((((५) ) ) ) िसंह - - - -  नोकरी-Zयवसाया�या दtीने या राशी�या मंडळींना  या मिह"याचा उJराधFचॄ

अनुकुल,  ूगितकारक व लाभदायक होईल.     मिह"या�या पूवाFधाFत या राशी�या

युवकयुवतींना मनपसंत नोकरी िकंवा नवे कायFPेऽ िमळ<याची शEयता िदसते.  पण

िदनांक ४-५ या दोन िदवशी अनपेिPतपणे मनःताप देणा0 या घटना घड<याची शEयता

आहे..  जपा.   एखादी भावंडिवषयक समःया िचंतामःत करीलसे िदसते.   कौटंिबकु

जीवनात वाद, भांडणे, गैरसमज, अिनt घटना अशापैकी कारणांनी तर वैवािहक जीवनात

दोघांपैकी कोणा एकाचे वा दोघांचेही अनारो7य,   मतभेद,  वाद अशापैकी कारणानी

सुखसमाधान िमळणे अशEय होईलसे िदसते.  जपा.  या राशी�या मंडळींचा मूळ ःवभाव

मानी,  अहंकारी, हuटी,  हटवादी अशा ूकारचा अस3याने Xयांना या मिह"यातील िवरोधी

पिरिःथतीला तUड देताना खूप ौम,  दगदग सहन करावी लागणार आहे.  मनावर ताबा

ठेवून व सहनशील बनून आचरण केलेत तर खूपच सुखाचे होईल व अनारो7यही होणार

नाही.   मिह"या�या उJराधाFत वबी शिन या राशी�या धनःथानी येईल  व तो आिथFक

बाबतीत िचंता िनमाFण कर<याची शEयता िदसते.  िवशषे कHन कोटFूकरणे िकंवा

कुटंबातील कोणाचे गंभीर आजारपण अशापैकी कारणांनी िचंता उXप"न होईलसे िदसतेु .

अपघातभय अस3याने सदैव सावधानतेने आचरण करा.  िचिकXसक बौिYक कायFPेऽ,

िशPणPेऽ, शा[ीय संशोधन Pेऽ अशापैकी कायFPेऽ असणारांना मिह"याचा उJराधF सवF

ूकारे ूगितकारक व लाभदायक होईल.  पण यांिऽकतांिऽक व कलाXमक नोकरी-Zयवसाय

असणारांना अडचणींना तUड Vावे लाग<याची शEयता आहे. जपा. 

((((६) ) ) ) क"या - - - -  या राशी�या मंडळींना या मिह"याचे एकूण महमान बरेचसे ूितकुल असेच

असणार आहे.  जीवना�या सवFच Pेऽांत सतत मनःताप देणा0 या घटनाच घडतीलसे

िदसते.  भागीदारीत Zयापार-Zयवसाय असणारांनी गैरसमज,  संशय अशापैकी कारणांनी

भागीदारीत बाधा येणार नाही याची काळजी vयावी.  कोटFूकरणे असतील तर ती पुढे

ढकल<याचा ूय> करा.  वैवािहक जीवनातही दोघांपैकी एकाचा लहरी,  िविPw  ःवभाव,

मतभेद, भांडणे अशापैकी कारणांनी बाधा िनमाFण होणे संभवते. जपा. या राशी�या काही

मंडळीना फ़सवणुकीचा तर काहींना का3पिनक िचंतांचा ऽास सहन करावा लागेल. काहीना

उगीचच आजारभावनेमुळे नैराँय येईल.  या राशी�या िवVाeयाFना मिह"याचा उJराधFच

शPैिणक ूगतीस अनुकुल असेल.  वबी शिनमुळे कुटंबात अिनt घटना घy<याची ु



                                 ((((४) ) ) ) 

शEयता आहे. जपा. ःवत:चे आरो7य उJम राह<यासाठी मानिसक आरो7य उJम राखावे

लागेल.  अित िवचार कH नका,  नवीन काही कर<याचे धाडस कH नका,  मंगळामुळे

जु"या दबले3या ूकरणांचा ऽास व िचंता ऽःत कर<याची शEयता आहे. िविवध कारणांनी

संतितसुखातही बाधा येणे संभवते. अशा सवF िवरोधी पिरिःथतीत गुB-शबु या दोन शभु

महां�या अनुकुलतेमुळे मधून मधून मनोनुकुल घटना घडतील व होणारा अस- मनःताप

सुस- होईल.  ज"मकूडलीत योग असतील तर या राशी�या काही भा7यवंत मंडळीना

अचानक धनलाभ वा वारसाहEकाने धनलाभ होणे शEय िदसते.  मिह"या�या उJराधाFत

काही मंडळीना ूवासाचे योग येतील 

((((७) ) ) ) तूळा - - - -  सgया या राशी�या मंडळींचे मन अXयंत चंचल व भावनाशील झाले असावे,

असे वाटते.  Xयामुळे शिनदेवां�या साडेसातीचा काळ आहे ही गोt gयानात ठेवूनच सदैव

सावधानतेने आचरण करा आिण मन शांत व िःथर ठेव<याचा ूय> करा.  Xयामुळे

मनाला ूितकुल असले3या घटना घड3या तरी नैराँय येणार नाही.  कौटंिबक जीवनातु

ःवत:चे,  जीवनसाथीचे वा मुलांपैकी कोणाचे अनारो7य वा ःथलांतर अशापैकी कारणांनी

मन अःवःथ राह<याची शEयता िदसते.  िशवाय आिथFक समःयेमुळे या राशीची काही

मंडळी िचंतामःत होतीलसे िदसते.  या राशी�या काही मंडळींना Xवचारोग,  र8िवकार,

मुखदंत रोग, डोकेदखीु , अपचन, पोटिवकार,  अशापैकी कस3या तरी आजाराचा ऽास सहन

करावा लगेलसे िदसते.  काहींना मुदती�या तापाचा आजार सहन करावा लाग<याची

शEयताही नाकारता येत नाही..  अकारण का3पिनक िचंता कH नका व अित िवचार कH

नका. ौYा असेल तर िशवोपासना अनुकुल होईल. तसेच दररोज हनुमानचािलसा ःतोऽाचे

पठण कर<याने मन खंबीर बनेल. अशाही पिरिःथतीत गुB�या अनुकुलतेने नवे ःनेहसंबंध

वा ूेमसंबंध जुळून ये<याची शEयता आहे.  तसेच या राशी�या िववाहे�छू युवकयुवतींचे

िववाह ठHन संप"न होणेही संभवते.  Zयापारी मंडळीना व िचिकXसक बौिYक नोकरी-

Zयवसाय असणारांना काळ अनुकुल,  ूगितकारक व लाभदायक होईल.  अgयाXमात रस

असणारांना उपासनेjारे आgयािXमक ूगती साधणे शEय होईल.   या राशी�या iया

मंडळीं�या ज"मपिऽकेत अचानक धनलाभ योग आहे अशापैकी काहींना मिह"या�या

उJराधाFत धनलाभे होणे शEय आहे.   काहींना मौ3यवान वःतंूचा लाभ तर काहीना

भूिमलाभ होणे संभवते.  पण मिह"याचा उJराधFच अिधक मनःताप देणारा अस3याचा

अनुभव येईल. जपा.

((((८)  )  )  )  वॄि~क ---- या राशी�या मंडळीना तुलनाXमक दंuया या मिह"याचा पूवाFधF नोकरीॄ -

Zयवसाया�या दtीने बरा असला तरी कामाचा ताण सहन करावा लागेलसे िदसतेॄ .

विर�ांशी वाद, मतभेद होणे संभवते. काहींना नवीन काही तरी कर<याची ऊमn येईल. 



                               ((((५))))

ःवतंऽ Zयवसाय करत असणारां�या कामकाजात अडचणी, अडथळे िनमाFण होतील. जपा.

पण मिह"याचा उJराधF या राशी�या Zयापारी मंडळींना बरा असला तरी इतरांना माऽ

मनःताप देणारा असाच िसY होईल.  गैरसमज, वाद,  मनःताप यामुळे कौटंिबक सुखातु

बाधा येणे संभवते. मुलांपैकी कोणाचे अनारो7य, कोणाचे गैर आचरण अशापैकी कारणांनी

मिह"या�या उJराधाFत संतितसुखात बाधा येणे शEय िदसते.   पण या राशी�या

िवVाeयाKना व िचिकXसक बौिYक Zयवसाय व शा[ीय संशोधन कायाFत रत असणारांना

मिह"याचा उJराधF अनुकुल व ूगितकारक अस3याचा अनुभव येईल.  मिह"या�या

उJराधाFत दाqपXयजीवनातील सुखसमाधानात िविवध कारणांनी बाधा येणे संभवते.  पण

या राशी�या िववाहे�छू युवकयुवतींचे िववाहही ठर<याची शEयता आहे.  शिनदेवां�या

साडेसातीचा काळ आहे ही बाब सतत gयानात ठेवून,  संतापी ःवभावाला संयम व

सहनशीलतेचा लगाम घालून आचरण केलेत तर होणारा मनःताप सुस- होईल.  ौYा

असेल तर ौीगणेशाची उपासना व हनुमानचािलसा ःतोऽाचे िनयिमत पठण अनुकुल होईल

व मन:शांती लाभेल. 

((((९) ) ) ) धनु - - - - या राशी�या मंडळीना या मिह"याचा काळ काही बाबतीत अनुकुल तर काही

बाबतीत ूितकुल असणार आहे. नोकरी-Zयवसाया�या �tीने मिह"याचा उJराधF अनुकुल व

लाभदायक होईल व सवF ूकारचे आरो7य उJम राहील. पण मिह"या�या पूवाFधाFत 

संततीचे आजार,  ःवत:चे अनारो7य व अ"य कारणानी मनःताप सहन करावा लागेलसे

िदसते.  सgया या राशी�या मंडळींचे मन अितशय भावनाशील झाले असावे, असे िदसते.

Xयामुळे मनािवBY थोडेसेही काही घडले तरी ही मंडळी लगेच अःवःथ होत असावीत,

असे वाटते.   पण ौYेने गुB दJाऽेयेची उपासना के3यास मन सश8 राह शकेलू .

अgयाXमात रस असणारांना उपासनेjारे िवशषे ूकारची मन:श8ी ूाw होणे शEय आहे.

या राशी�या काही मंडळीना जलूवासाची तर काहीना परदेशगमनाची संधी ूाw होईल.

पण अशा ूवासात ऽास व मनःताप सहन करावा लाग<याची शEयता आहे..जपा.

मिह"याचा पूवाFधF िचिकXसक बौिYक Zयवसायास तर उJराधF कोळसा,  खाणउVोग,

विकली-स3लागारी अशा ूकार�या Zयावसाियकाना व शासकीय, िनम-शासकीय नोकरदार

मंडळीना अिधक अनुकुल,  ूगितकारक व लाभदायक होईल.  काहीही कारणाने वैवािहक

जीवनातील सुखसमाधानात व गॄहसौbयात बाधा येणे शEय आहे. जपा.

((((१०) ) ) ) मकर - - - - या राशी�या मंडळींनी या मिह"या�या काळात ःवत:�या आरो7याकडे िवशषे

लP देणे अगXयाचे होईल.  मिह"या�या पूवाFधाFत कौटंिबक जीवनात िविवध मनःतापु

देणा0 या घटना घडणे संभवते.  पण गुB महा�या अनुकुलतेने मनःताप सुस- होईल.

मिह"या�या उJराधाFत अपघातभय आहे. जपा. पण गुB महा�या अनुकुलतेने या राशी�या 



                               ((((६) ) ) ) 

िवVाeयाKना अपेिPत शPैिणक ूगतीस काळ अनुकुल होईल. पण अनारो7य वा कस3या

तरी मोहात मन व बुYी अडकून काही िवVाeयाK�या िशPणात अडथळे िनमाFण हो<याची

शEयताही िदसते. तसेच शबुा�या अनुकुलतेने नवे ःनेहसंबध वा ूेमसंबंध जुळून ये<याची

शEयता िदसते.  नोकरी-Zयवसायात आिथFक लाभ होतील.  िचिकXसक बौिYक नोकरी-

Zयवसाय,   शा[ीय संशोधन कायF,  कोळसा Zयापार,   खाण उVोग असे कायFPेऽ

असणारांना संपूणF मिह"याचा काळ अनुकुल,  ूगितकारक व लाभदायक होईल.  असे

असले तरी आिथFक लाभास िवलंब,  घोटाळे िनमाFण होणे संभवते.  Xयामुळे Zयावसाियक

आिथFक जबाबदा0 या पूणF कर<याबाबत िचंता करावी लाग<याची शEयताही नाकारता येत

नाही. या राशी�या मंडळीना सहज रीXया वाममागF धन िमळणे शEय असले तरी Xयांनी

तो मोह टाळावाच.  राहू-केतुमुळे िविवध कारणांनी संतितसुखात बाधा येणे संभवते.

मिह"या�या उJराधाFत दर�या ूवासाचे योग येतीलू . 

((((११) ) ) ) कंुभ - - - - या मिह"या�या काळात या राशी�या मंडळींचे मन व बुYी अितशय चंचल,

अिःथर,  लहरी हो<याची शEयता आहे.  Xयामुळे या राशी�या मंडळीनी मूक ोत धारण

कHनच सतत आचरण करावे, असे सांगावेसे वाटते. िशवाय हातून अिवचाराने खचF होणे,

िविPw आचरण होणेही संभवते.  मानिसक संवेदना शीय अस3याने मनािवBY काहीही

घड3यास लगेच गहरे नैराँय येणे शEय आहे.  जपा. शासकीय, िनम-शासकीय नोकरदार

मंडळीना मिह"याचा पूवाFधF अनुकुल व िविवध ूकारचे लाभ देणारा असाच िसY होईल.

या राशी�या सािहिXयकांचे लेखन मंथHपाने ूिसY होईल.  काहीना ूवासयोग संभवतात.

भावंडापैकी कोणाकडून मनःताप सहन करावा लागेलसे िदसते.  मिह"या�या उJराधाFत

मनःतापामुळेच शारीिरक अनारो7य होणे संभवते.   वाद,  भांडणे अशापैकी कारणांनी

कौटिबक सुखात वाधा येईलु .   जपा.  पण शबुा�या अनुकुलतेने पिरिःथती अटोEयात

राहील व सुखसमाधान लाभेल. या राशी�या iया मंडळींचा बागायत शतेी Zयवसाय आहे,

अशांना या मिह"याचा संपूणF काळ लाभदायक जाईल् .  दांपXयजीवनात दोघांपैकी एकाचे

अनारो7य,  मतभेद,  अ"य कारणे यामुळे अपेिPत सुखसमाधान िमळणे किठण होईल.

जपा.  या राशी�या iया मंडळींचा भागीदारीत Zयापार-Zयवसाय आहे Xयानी काहीही

कारणाने भागीदारीत बाधा येणार नाही, याची काळजी vयावी.  कोटFूकरणे असतील तर

ती पुढे ढकल<याचा ूय> करा. संयमाने वागा.

((((१२) ) ) ) मीन - - - - सgया या राशी�या मंडळींचा ःवभाव अXयंत चंचल, लहरी व िविPw असा

झाला अस<याची शEयता जाणवते.  कोणीही उपदेश केला वा समजुती�या चार गोtी

सांिगत3या तर अपमान झा3यासारखे वाटन संताप येत असावाू .  अशा पिरिःथतीत या

मिह"या�या पूवाFधाFत रिव-मंगळा�या ूितकुलतेमुळे या राशी�या मंडळीची शारीिरक 



                              ((((७))))

उंणता भडकून डो�याची दखणीु , ताप येणे, इजा होणे, फ़ोड येणे, र8िवकार, 9दयिवकार

बळावणे अशापैकी आजार िनमाFण होणे संभवते.  जपा.  आwेtांशी अकारण वादिववाद

टाळा.  मन व बुYीवर ताबा ठेवला नाहीत तर हातून अिवचाराने काहीही होऊ शकेल.

फ़सवणूक होणेही शEय आहे. जपा. या राशी�या काही मंडळीना अपूचाराचा ऽास सहन

करावा लागेलसे िदसते.  चोरीमुळे वा हातून चुका झा3यामुळे आिथFक हानी होणे शEय

आहे. जपा. मिह"याचा उJराधF या राशी�या शासकीय, िनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना

अनुकुल व िविवध ूकारचे लाभ देणारा असाच असेल.  तसेच या राशी�या Zयापारी

मंडळीना [ी-माहकांकडूनच अिधक अथFलाभ होईल.   या राशी�या काही मंडळीना

भूिमलाभ तरा काहीना मान-ूित�ा ूाw होणे शEय आहे.  सािहिXयकांचे अूकािशत

सािहXय मंथHपाने ूिसY होईल.   वैVकीय Zयवसाय,  यांिऽकतांिऽक Zयवसाय,

औषधिवबेते अशा सवाKना या मिह"याचा उJराधFच अिधक ूगितकारक व लाभदायक

होईल.  िविवध कारणांनी वैवािहक जीवतातील सुखात व संतितसुखात बाधा येणे संभवते.

                         ooooo===== ========== ========== ========== =====

             



                    


