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मेष
वर्षाच्यष सुरुवषतीपषसून महत्त्वषची अतत कठीण कषमे पूणा करण्यषचष प्रयत्न मेर् रषशीच्यष व्यक्तीने करषवष. धडषडी धषडस मेर्
रषशीच्यष व्यक्तीकडे उत्तम असते. नेतत्ृ व करण्यषची आवड असते. एप्रप्रल, ऑगस्ट, सप्टें बर यष महहनयषांमध्ये सांममश्र स्वरूपषच्यष
घटनष घडतील. वर्षाच्यष उत्तरषधषात नवे आवषहन स्वीकषरषवे लषगेल. कोणतषही तनणाय मषचा, सप्टें बर, ऑक्टोबर मध्ये उतषवळे पणषने
घेऊ नकष. एप्रप्रल, ऑक्टोबर मध्ये प्रवषसषत सषवध रषहष. धोकष होईल. तषण तणषव वषढे ल. प्रकृतीची कषळजी घ्यष. जषनेवषरी,
फेब्रुवषरी, एप्रप्रल ते जून यष महहनयषत नोकरीत चषांगलष बदल करण्यषची सांधी ममळे ल परां तु तनणाय सषवधपणे घ्यष. ऑगस्ट
,ऑक्टोबर मध्ये बेकषयदष कृत्य होणषर नषही यषची कषळजी घ्यष. नोकरी हटकवष. व्यवसषयषत वर्षाच्यष सुरुवषतीलष मोठी चषांगली सांधी
ममळे ल. मषचा, जुलै, सप्टें बर मध्ये भषवनेच्यष आहषरी न जषतष तनणाय घ्यष. प्रेमषत तणषव फसगत होईल. कौटुांबबक समस्यष तनमषाण
होईल.कोटा कचेरीच्यष चक्रषत अडकषल. व्यसनषने वषईट सांगती ने तरुणषांचे नुकसषन होईल. वडील मषणसषांचष सल्लष घ्यष. पोटषची
कषळजी घ्यष. सकस आहषर ठे वष. व्यषयषम करष. यषमुळे समस्यष वषढणषर नषहीत. छोटे ऑपरे शन करण्यषची वेळ येऊ शकते. वैवषहहक
जीवनषत तणषव वषढवू नकष. प्रेमषत वहषवत जषऊ नकष. मौल्यवषन वस्तू ऑक्टोबर नांतर सषांभषळष.रषजकीय सषमषजजक क्षेत्रषत
वर्षाच्यष सुरुवषतीलष महत्त्वषचे डषवपेच यशस्वी करतष येतील. लोकसांग्रह वषढवतष येईल. मषन प्रतत्ठष जषनेवषरी ते एप्रप्रल भरपूर
वषढे ल. मषत्र नवीन डषव पेच टषकतषनष जुलै, नोव्हें बर यष महहनयषत जषस्त कषळजी घ्यष. मषचा, ऑगस्टमध्ये प्रक्षोभक वक्तव्य
टषळष. कषयद्यषच्यष कक्षेत रषहून प्रततक्रक्रयष व्यक्त करष म्हणजे मषनहषनी टषळतष येईल .

वष
ृ भ
नवीन वर्ा वर्
ृ भ रषशीच्यष व्यक्तीांनष भरभरषटीचे ठरे ल. तुमच्यष क्षेत्रषत तुमचे स्थषन मजबूत करतष येईल. कोणतेही कठीण वषटणषरे
कषम करून घ्यष. नोकरीत प्रगती कषरक घटनष घडतील. परदे शषत जषण्यषची सांधी ममळे ल. उत्सषह व आत्मप्रव्वषस वषढे ल. एप्रप्रल,
ऑक्
टोबर ते डडसेंबर यष महहनयषांमध्ये कोणतेही कषम करतषनष सषवध रषहष. प्रतत्ठष सषांभषळष. नम्रतष ठे वष. व्यवसषयषत यष वर्षात
जम बसेल. कजषाचे कषम करून घेतष येईल. नवीन योजनषांचष लषभ घेतष येईल. मे, ऑक्टोबर मध्ये भषवनेच्यष आहषरी न जषतष
व्यवहषरीक तनणाय घ्यष. पैसष नीट सषांभषळष. नवीन मैत्री धोकषदषयक ठरे ल. प्रेमषत तणषव होईल. यष वर्षात घर जमीन दक
ु षन खरे दी
प्रवक्री लषभ होईल.शेअसामध्ये योग्य सल्यषने गांत
ु वणक
ू करष. कोटषाच्यष सांबांधी कषमे करून घ्यष. नवीन ओळखीचष उपयोग फेब्रव
ु षरी,
मषचा, एप्रप्रल, जल
ु ै,ऑगस्टमध्ये होईल. तसेच पन
ु हष वषद ममटवन
ू नव्यषने जीवनषत सरु
ु वषत करतष येईल. प्रकृतीत सध
ु षरणष होईल.
प्रवषसषचष बेत ठरवतष येईल. कषयदष कुठे ही मोडू नकष. जषनेवषरी, जून, जुलैमध्ये दख
ु षपत ऑपरे शन ही शक्यतष आहे . प्रवषसषत
सषवध रषहष. रषगषवर तषबष ठे वष. रषजकीय सषमषजजक कषयषात तुमच्यष कषयषाचष ठसष उमटवतष येईल. एप्रप्रल,मे, ऑक्टोबर मध्ये
कोणतेही वक्तव्य करतषनष प्रवचषर करष. नकळत चक
ू होईल. यष वर्षात तम
ु च्यष क्षेत्रषत तम्
ु ही आघषडीवर रषहषल. मशक्षणषत प्रगती
करषल योग्य सल्ल्यषने वषगष. स्वतःची मनमषनी केल्यषने चषांगलष कषलषवधी तनघून जषतो. सांधीचष फषयदष घ्यष. स्वतःच्यष उननतीचष
प्रवचषर करष व कृती करष.

शमथुन
नवीनवर्ाममथुनरषशीलषप्रगतीच्यषमषगषावरदे णषरे ठरे ल. अनेकवषटषतुम्हषलषसमोरहदसतील. प्रवचषरपूवक
ा ध्येय
गषठण्यषचषप्रयत्नकेल्यषसफषरमोठे यशसांपषदनकरतषयेईल. बद्
ु धधचषतय
ु ा तम
ु च्यषकडेउत्तमआहे फक्तप्रयत्नषांचे
सषतत्यठे वष. कोणतेहीकषमकरतषनषकषयदषमोडूनकष. व्यवसषयषतफषरपुढेजषतषयेईल. आधथाकगुांतवणूककरतष
येईल. फक्तयोग्यमषगषानेपैसेकमवष. जषनेवषरी,फेब्रव
ु षरी,जन
ू मध्ये आरोप येतील. हषतन
ू कळत नकळत चक
ू होईल.
व्यवहषरषत फसगत होईल. नोकरीच्यष कषमषत सतका रहष. मोहषलष बळी पडू नकष. ऑगस्ट मध्ये वषहन जपून चषलवष. प्रकृतीची
कषळजी घ्यष. एखषदे ऑपरे शन होईल. क्रकडनीचष त्रषस सांभवतो. तसेच कोटा कचेरीच्यष कषमषत बेसषवध रषहू नकष. कोणत्यषही
समस्येतून बषहे र पडण्यषचष मषगा मषत्र शोधतष येईल. एप्रप्रल,जून ते सप्टें बर मध्ये नोकरीत चषांगलष बदल करतष येईल. रषजकीयसषमषजजक क्षेत्रषत अधधकषर पद ममळे ल. नषवलौक्रककषत भर पडेल. तम
ु च्यष क्षेत्रषत तम्
ु ही यश ममळवषल. वषहन घर जमीन इत्यषदी
खरे दी प्रवक्री यष वर्षात करतष येईल. कोणतषही क्रकचकट प्र्न मे ते जुलैमध्ये ममटवून टषकष. प्रवद्यषथी वगषाने आळस न करतष
अभ्यषस करषवष. चषांगली सांगत ठे वष. वेळेचष सदप
ु योग करष. तुमच्यष मनषप्रमषणे यश ममळवतष येईल. ग्रहषांची सषथ असतषनष
मषणसषने गषफील रषहून वेळ फुकट घषलवू नये. जषनेवषरी ते सप्टें बर मध्ये येणषऱ्यष परीक्षेसषठी जषस्त तयषरी करषवी लषगेल.
प्रकृतीची कषळजी घ्यषवी. वहषवत जषऊ नये. ठरषप्रवक वेळेलष ठरषप्रवक गो्टी करणे महत्त्वषचे असते. चषांगले अनुकरण करणे
फषयद्यषचे असते. परां तु सोपे वषटते म्हणून वषकडी वषट धरणे म्हणजे जीवन धोक्यषत घषलण्यषसषरखे असते. अप्रववषहहतषांनष
लग्नषसषठी स्थळे ममळतील.

ककि
नवीनवर्षाच्यषउत्तरषधषाततुमच्यषप्रगतीलषवेगषनेसुरुवषतहोईल. वर्षाच्यषसुरुवषतीलषकोणषलषहीमदतकरतषनषनीट
प्रवचषरकरष. प्रवद्यषथीवगषानेअभ्यषसषतजषस्तलक्षद्यषवे. जषनेवषरीतपोटषचीकषळजी घ्यषवी. प्रवषसषतघषईकरूनकष.
कोणत्यषहीप्रकषरचषवषदजषस्तवषढूदे ऊनकष. चुकीच्यष मषगषाने यशममळवण्यषचषप्रयत्नकरूनकष. अडचणीवषढतील.
कषयद्यषच्यषचक्रषतअडकषल.नोकरीत फेब्रव
ु षरीमध्येतणषवहोईल. कषमषचषव्यषपवषढे ल. अचषनकबदलीचीशक्यतष
आहे . तडजोडकरषवीलषगेल. ऑगस्ट-सप्टें बरमध्येप्रगतीकषरकफषयदे शीरबदलनोकरीतकरतषयेईल. व्यवसषयषत
एप्रप्रलनांतरअधधकवषढहोईल. मषचा,जल
ु ैमध्येभषवनेच्यषआहषरीजषऊनकोणतषहीतनणायघेऊनकष. कुटुांबषतसमस्यष
येईल. प्रकृतीचीकषळजीघ्यष. रषजकीय-सषमषजजकक्षेत्रषतजषनेवषरी, मषचा,एप्रप्रल,ऑगस्टतेऑक्टोबरमोठे यशसांपषदन
करषल. तनवडणक
ू यशस्वीकरषल. मोठे पदममळे ल. प्रतत्ठषममळे ल. जनसांपकावषढवतषयेईल. जन
ु षवषदअथवष
गैरसमजदरू करण्यषचीसांधीममळे ल. कोटा कचेरीच्यषकषमषतयशममळे ल. जून-जुलैमध्येआधथाकलषभझषलषतरी
मनषवरदडपणआणणषरीघटनषघडेल. वैवषहहकजीवनषतीलतषणतणषवकमीहोतील. अप्रववषहहतषांनषलग्नषसषठीयोग्य
स्थळषांचीतनवडकरतषयेईल. सांततीप्रषप्तीसषठीप्रयत्नकरतषयेईल. जीवनषच्यषवषटचषलीत मषणसषकडूनकषहीचुकष
घडतषतत्यषसुधषरण्यषचीसांधीतुम्हषलषयषवर्षातममळणषरआहे . त्यषमुळेतनरषशनहोतष तुम्हीआत्मप्रव्वषसषनेव
उत्सषहषनेकषमषचीसुरुवषतकरष. तुमच्यषआवडत्यषक्षेत्रषततुम्हषलषमनषप्रमषणेकषमकरतषयेईल. जुनेगैरसमजदरू 
करूनपुनहषनव्यषनेनषतेतयषरकरतषयेईल.

श हिं
नवीनवर्षाच्यषसुरुवषतीपषसूनतुम्हीतुमच्यषक्षेत्रषतीलकषमेकोणत्यषपद्धतीनेपूणा करतषयेतीलयषवरलक्षकेंद्रीत
करष. हदग्गजलोकषांच्यषसहषय्यषनेसमस्यषसोडवष. अनेकप्र्नषांवरचचषाकरूनत्यषतूनबषहे रपडण्यषसषठीमषगाशोधष.
जषनेवषरी, एप्रप्रल,जुलैमध्येनोकरीतसषवधपणेतनणायघ्यष. वरर्ठषांच्यषसमषवेततणषवकरूनकषम्हणजेजषस्तअडचणी
येणषरनषही. व्यवसषयषतफेब्रव
ु षरी,मषचा, ऑगस्टमध्येलषभदषयककषमेममळवतषयेतील. नांतरशक्यतोनवीनधांद्यषत
जषऊनपैशषचीगुांतवणूककरूनपुढेजषण्यषचषप्रवचषरकरूनकष. अडचणीयेतील. तसेचकोणतेहीकषमकरतषनषकषयदष
पषळष. एप्रप्रल,जल
ु ैमध्येजषस्तमोहठे व
ू नकष. तसेचगोडबोलणषऱ्यषव्यक्तीच्यषभल
ू थषपषांवरप्रव्वषसठे वन
ू कोणतेही
तनणायघेऊनकष. रषजकीय-सषमषजजकक्षेत्रषतनवीनवर्षाच्यषउत्तरषधषातप्रवरोधकतुमच्यषप्रवरोधषतकषांडरचण्यषचषप्रयत्न
करतील. तम
ु च्यषकषमषवरतनणायषवरचौफेरतम
ु च्यषवरलक्षअसणषरआहे हे प्रवसरूनकष. उतषवळे पणषनेतनणायघेऊ
नकष. प्रक्षोभकप्रततक्रक्रयषव्यक्तकरूनकष. तुमचषरषगवषढवण्यषचषप्रयत्नफेब्रुवषरी,मषचायषकषळषतहोईल. तुमची
प्रवचषरसरणीसमतोलरषखष. कषहीवेळेसतटस्थभमू मकषघ्यषवीलषगेल. प्रवषसषतमे, जल
ु ैयषकषलषवधीतसषवधरहष.
कौटुांबबकक्षेत्रषततुमचषप्रवचषरबरोबरअसलषतरीतुमच्यषवरनषकतेपणषचषआरोपलषवण्यषतयेईल. वषटषघषटीसांबांधी
चचषाकरतषनषसषवधरषहष. जषनेवषरी,एप्रप्रल,ऑगस्टकषलषवधीतआपसषतगैरसमजहोईल. तम
ु च्यष रषगषचषपषरषचढे ल.
मषचा, जुलैकोटा केसमध्येयषकषळषतसषवधरषहष.. घरवषहनजमीनखरे दीप्रवक्रीकरतषनषयोग्यसल्लषघ्यष.
जवळच्यषअनेकलोकषांच्यषस्वभषवषचषनवषपैल
ू हदसन
ू येईल. तम्
ु हीसवाचहठकषणीजगषतवषगण्यषचीनवीरीतमशकषल.
मशक्षणषतनुसतेनवेस्वप्नबघूनचषलणषरनषहीतरत्यषसषठीजषस्तमेहनतघ्यषवीलषगेल. फेब्रुवषरी, एप्रप्रलतेजून,
ऑगस्टतेऑक्टोबरयषकषळषतयेणषऱ्यषपरीक्षषचषांगल्यषअसतील. परदे शषतजषण्यषचषउतषवळे पणषकरुनकष.
तनयमषनुसषरवषगष. सांगत चषांगलीठे वषम्हणजेप्रगतीचीवषटचुकणषरनषही. जीवनषतअडचणीयेतचअसतषतवजषतही
असतषतत्यषमळ
ु े तनरषशनहोतषजजद्दठे वष. मेहनतघ्यष. तम
ु च्यषक्षेत्रषतहटकूनरषहष. क्षेत्रबदलण्यषचीघषईकरूनकष.
पुढेचषांगलीसांधीममळणषरआहे हे नक्की. जेपदअधधकषरतुमच्यषकडेआहे ततेहटकवण्यषची हहम्मतठे वष.

कन्या

नवीनवर्ासांममश्रस्वरूपषचेठरणषरआहे . ऑगस्ट2022 पषसन
ू अनेकसमस्यषसोडवण्यषतयशयेईल. तम
ु चषआत्मप्रव्वषस
वषढे ल. मेतेजुलैमध्येप्रवरोधकवषढतील. परां तुममत्रषचेशत्रु वशत्रच
ु ेममत्रयषकषळषतहोतील. त्यषमुळेकोणतषहीतनणाय
तनज्चतकरण्यषचीघषईकरूनकष. नोकरीच्यषकषमषतफेब्रुवषरी, एप्रप्रल, ऑगस्टमध्ये मनस्तषपहोईल. वरर्ठषांनषदख
ु वूनकष.
रषजकषरणकरूनतुम्हषलषकमीलेखण्यषचषप्रयत्नहोईल. नोकरीवरीलकषळषतहटकवष. थोड्यषचअवधीतप्रगतीकषरकनोकरी
ममळे ल. मशक्षणषच्यषक्षेत्रषततुम्हषलषमनषचीएकषग्रतषठे वषवीलषगेल. क्षेत्रवषरां वषरबदलण्यषच्यषप्रवचषरषनेतुम्हीमशक्षणषतमषगे
रषहषल. सरळमषगषानेएकषचट्रॅ कवरप्रथममशकष. नांतरजून2022 नांतरतुम्हषलषयोग्यहदशेनेवषटचषलकरतषयेईल. वैवषहहक
जीवनषतमषचा, सप्टें बरमध्येगैरसमजवषदहोईल. घटस्फोटषपयंतप्रकरणजषऊशकते. सौम्यधोरणठे वष. तडजोडकरष. जून
नांतरकषहीतरीचषांगलषतनणायघेतषयेईल. कौटुांबबकवषटषघषटीसांबांधधतचचषाएप्रप्रलनांतरकरतष येईल. कोणत्यषहीप्रवर्यी
चषललेलीकोटा केसवर्षाच्यषपूवषाधषातफषरत्रषसदषयकहोईल. बेसषवधरषहूनकष. कषयदष झुगषरूनवक्तव्यकरूनकष. मषरषमषरी
प्रसांगएप्रप्रलजन
ू मध्येयेतील. दख
ू चषलवष.रषजकीयसषमषजजकक्षेत्रषत
ु षपतसांभवते. तसेचप्रवषसषतसषवधरषहष. वषहनजपन
हटकूनरषहण्यषसषठीजजद्दठे वष. प्रवरोधकतुमच्यषवरटीकषकरण्यषचीसांधीसोडणषरनषही. कषयद्यषलषकमीलेखूनकष. फेब्रुवषरी,
ऑगस्टमध्ये आरोपयेईल. प्रतत्ठषधोक्यषतआणण्यषचषजोरदषरप्रयत्नहोईल. कोटा केसमध्येसमस्यषकठीणहोईल. मेजन
ू ,
जुलै, सप्टें बरमध्येसमस्येवरउपषयशोधतषयेईल. अधधकषरममळे ल. तुमचेवचास्वसवाचक्षेत्रषत वषढे ल. भषर्णषतीलमुद्दे 
प्रभषवीठरतील. लोकप्रप्रयतषममळे ल. कोणतषहीवषदममटवण्यषचीसांधीममळे ल. नषवलौक्रककवषढल्यषनेसमषजकषयषालषथोरषमोठयषांच्यषचीमदतममळे ल. जनहहतषचेकषयावषढवतषयेईल. नवीनओळखीजून-जुलैमध्येहोतील. आधथाकसहषय्यकजमष
करूनतम्
ु हषलषतम
ु च्यषसांस्थेलषमोठे स्वरूपदे तषयेईल. तम
ु च्यषबद्
ु धीचषतय
ु षाचष, तडफदषर, सततउद्योगीस्वभषवषचषउपयोग
तनज्चतपणेकरूनघेतषयेईल.

तुला
नवीनवर्ाउत्सषहषचेवनव्यषकषयषाच्यषआरां भषचेठरे ल. कोणतेहीक्षेत्रअसोतुम्हीवेळकषढूधोरणकुठे हीठे वूनकष.
प्रगतीच्यषहदशेनेजषण्यषसषठीयोग्यकषयारचनषकरष. त्यषमळ
ु े वेळेचषचषांगलषउपयोगहोईल. ग्रहजस्थतीचषांगलीपषठीशी
असतषनषमषणसषनेजषस्तप्रयत्नकेलेतरमोठे यशममळवतषयेत.े वर्षाच्यषउत्तरषधषाततुम्हषलषअडचणीतूनमषगा
कषढषवषलषगणषरआहे . तम
ु च्यषमेहनतीचीपरीक्षषपषहहलीजषईल. प्रवरोधकतम्
ु हषलषहरवण्यषचष, कमीलेखण्यषचषप्रयत्न
करतील. त्यषमुळेभषवनेच्यषआहषरीनजषतषखांबीरपणेतनणायएप्रप्रल, जून, सप्टें बरमध्येघ्यषवेलषगतील. तसेच
प्रकृतीचीकषळजीघ्यष. कोणत्यषहीव्यवहषरषतफसु नकष. नवीनपररचयधोकषदषयकठरूशकतोहे प्रवसरूनकष.
मौल्यवषनवस्तूसषांभषळष. मैत्रीतगैरसमजहोईल. कुटुांबषतक्षुल्लकवषदवषढे ल. व्यवसषयषततुम्हषलषमोठषपल्लषगषठणे
कठीणआहे त्यषमळ
ु े जेकषमहषतषतआहे त्यषलषचनीटसषांभषळूनव्यवसषय चषलू ठे वष. नवीनबदलकरण्यषचीघषईयष
वर्षातकरूननकष. नोकरीतसप्टें बरमध्ये कोणतेहीबेकषयदषकषमकरूनकष. कषमकरण्यषतचूक करूनकष. वरर्ठषांच्यष
बरोबरवषदकरूनकष. सषमषजजकक्षेत्रषतमहत्वषचीयोजनषपूणा करण्यषसषठीनवीनवर्षाच्यषसुरुवषतीपषसूनप्रयत्नकरष.
प्रवरोधकषांनषकमीलेखूनकष. अहां कषरपूणा भषर्षमषचामध्येत्रषसदषयकठरे ल. प्रतत्ठषहटकवष. प्रक्षोभकभषर्णतुम्ही
टषळष. गोडबोलूनप्र्नमषगीलषवष. एप्रप्रल, जून, सप्टें बरमध्येप्रवरुद्धमलांगीव्यक्तीकडूनमनस्तषपहोईल. मोहषलष
बळीपडूनकष. भषवनेच्यषभरषतकोणतेहीआ्वषसनदे ऊनकष. महत्त्वषचीकषगदपत्रे सषांभषळष. मषचाऑगस्टमध्ये प्रवषसषत
सततसषवधरहष. वषहनषचषवेगकमीठे वष. प्रकृतीचीकषळजीघ्यष. रषगवषढवणषऱ्
यषघटनषघडतील. सांयम ठे वष. वषईट
कषळषतआपल्यषलष शत्रु वममत्रयषांचीयोग्यपषरखकरतषयेते. त्यषमुळेचआपणअधधकप्रगल्भ प्रवचषरषांचे होतो. ज्ञषनषत
भरपडेल.

वश्ृ चिक
मषगीलवर्षापेक्षषयषवर्षाच्यषसुरुवषतीलषकषयद्यषनुसषरजेयोग्यअसेलतेचकरष. घषईततनणायघेऊनकष. फेब्रुवषरी
क्षुल्लकतणषवहोईल. तुमच्यषबद्दलगैरसमजकरूनदे ण्यषतयेईल. जषनेवषरीमध्येहदलषसषदे णषरीघटनषघडेल. नोकरी
तुम्हषलषजुलैपयंतहटकवूनठे वषयचीआहे . त्यषनांतरतुम्हषलषनवीनबदलकरण्यषचीप्रगती कषरकसांधीममळे ल. घर
जमीनसांबांधीसमस्यषसोडवण्यषसग्रहषांचीसषथममळे ल. कौटुांबबकसुखषतभरपडेल. नममळषलेलीसौख्ये प्रषप्तहोतील.
नव्यषवळणषनेआयु्यसुरूकरषल. व्यवसषयषतचषांगलीसुधषरणषजुलैपषसूनहोईल. जूनमध्येमोठे कांत्रषटममळण्यषचष
योगयेईल. तेव्हषजपूनप्रवचषरकरूनगुांतवणूककरष. व्यवहषरमोठषअसेलकषयदषमषत्रपषळष. एप्रप्रल, जुलैमध्ये
प्रकृतीचीकषळजीघ्यष. सांतषप करूनप्र्नसुटतनषही. सहनशीलतषवनम्रतषठे वष. म्हणजेमषगाशोधतषयेईल. वषहनषचष
खचातनघेल. वषहनषचषवेगकमीठे वष. ऑक्टोबरमध्येकोणतषहीवषदवषढव
ू नकष. रषजकीयसषमषजजकक्षेत्रषतमषगील
कषळषतझषलेल्यषचुकषसुधषरण्यषचीसांधीममळे ल. त्यषचषपुरेपूरउपयोगकरष. जषनेवषरी, जुलैतेसप्टें बरतुमच्यष
कषयषालषवेगषनेपढ
ु े नेतषयेईल. पद अधधकषरममळे ल. तम
ु च्यषकषयषाचषगौरवहोईल. अधधकजनसांपकावषढवतषयेईल.
मषचा, एप्रप्रल, जुलैमध्येबोलण्यषतचूककरूनकष. व्यवहषरकरतषनषकषळजीघ्यष. कषयद्यषच्यषप्रवरोधषतजषऊनकष.
मे, जल
ु ैमध्येप्रवरुद्धमलांगीव्यक्तीकडूनसमषजकषयषातमनस्तषपहोईल. मोहषलषबळीपडू नकष. मनषतीलगप्ु तगो्टी
व्यक्तकरतषनषकषळजीघ्यष. भषवनेच्यषआहषरीजषऊन भलतेआ्वषसनकुणषलषहीदे ऊनकष. धचांतनपूवक
ा तनणायघेतष
येईल. फक्तउतषवळे पणषकरुनकष. धषडसकरणेयोग्यठरणषरनषही. तम
ु च्यषयशषचषझेंडषफडकत रषहण्यषसषठीमेहनत
घ्यष. कषमषचेतनयोजनकरष. सषतत्यषनेपररश्रमघ्यष. तुमचेध्येयतुम्हषलषगषठतषयेईल. स्वतःचेस्थषनमजबूतकरून
ठे वषमगक्षेत्रकोणतेहीअसो. पैसष, जनसांपका, तम
ु चीप्रतत्ठषयषांचीजषस्तीतजषस्तवषढकरषम्हणजेपढ
ु ीलरस्तष
सोपषठरे ल.

धनु

मषगीलवर्षाततुम्हीचषांगल्यषप्रकषरे समस्यषसोडवल्यषआहे त. सषडेसषतीसुरूआहे तरीतुमच्यषक्षेत्रषतीलतुमचीप्रगतीतुम्ही
करषल. प्रत्येककषमकरतषनषकषयदषपषळूनचपढ
ु े जष. मे, जन
ू , जल
ु ै2022 मध्येअचषनकचषांगलीसांधीतम्
ु हषलषममळे ल.
मशक्षणषच्यषबषबतीतजजद्दकषयमठे वष. धरसोड वत्त
ृ ी जुलै, नोव्हें बरमध्येकरूनकष. जुलैमध्ये परीक्षेसषठीजषस्ततयषरीकरष.
ऑगस्ट-सप्टें बरमैत्रीततणषवहोईल. प्रवषसषतसषवधरहष. वषदवषढव
ू नकष. इतरषांनषमदतकरतषनषस्वतःचीफसगतकरूनघेऊ
नकष. नोकरीच्यषहठकषणीजषनेवषरीतेएप्रप्रलतुमचेवचास्ववषढे ल. तसेचनवीनउत्तमबदलकरण्यषचीसांधीशोधतषयेईल. मे,
जल
ु ैमध्येवरर्ठषांचषरोर्होईलअसेकृत्यटषळष. नकळतकषमषत चक
ु होईल. मनषप्रमषणेकषमेकरण्यषचषउत्सषहव
आत्मप्रव्वषसयषवर्षातवषढे ल. रषजकीय-सषमषजजकक्षेत्रषततुमच्यषबषजूनेअनेकचषांगल्यषव्यक्तीउभ्यषरषहतील. तुम्हषलषपद
अधधकषरममळे ल. योजनषांनषचषांगल्यषपद्धतीनेरषबवतषयेईल. जनसांपकावषढवतषयेईल. त्यषमळ
ु े पद्धतशीरकषमषांचेतनयोजन
करष. वेगषनेपुढेजष. वचास्ववषढतष. आधथाकसहषय्यममळवूनगरजूजनतेसषठीउत्तमप्रकषरचेकषयाकरतषयेईल. जनहहत
म्हणजेचखरषसेवषधमाहोय. तुम्हीमोठे पणषसषठीकषयाकरतनषहीहषतुमचषखरषस्वभषवआहे . परां तुअधधकषरअसल्यषस
आपणशुद्धउत्तमप्रकषरचेसमषजकषयाहीकरूशकतोहे प्रवसरूनकष. मषगेरषहूनकष. जून, ऑगस्टमध्ये प्रवरुद्धमलांगी
व्यक्तीकडूनमनस्तषपहोईल. कोणतषहीमोहठे वूनकष. महत्वषच्यषवस्तूनीटसषांभषळष. कौटुांबबक समस्यषयषवर्षातकमीकरतष
येतील. कौटुांबबकवषटषघषटीसांबांधधतचचषाजषनेवषरीतेएप्रप्रलमध्येकरष. कोटा केससांबांधीकषमेकरष. कषगदोपत्रीतुमचेनषव
घषलष. व्यषवहषररकदृज्टकोनठे वणेगरजेचेअसते. समोरच्यषलषनफसवतषआपलेहहतसषधणेगैर नषही. पती-पत्नीमधील
दरु षवषकमीकरूननव्यषजीवनषलषसुरुवषतकरष. घटस्पोटषसांबांधीप्र्नसोडवष. अप्रववषहहतषांनषलग्नषसषठीयोग्यस्थळे 
ममळतील. प्रयत्नकरष. सांततीप्रषप्तीसषठीचषांगलषकषलषवधीआहे . चौफेरलक्षदे ऊनतुम्हीतुमच्यषक्षेत्रषतप्रगतीचषनवषटप्पष
गषठूशकतष. मे,जन
ू , जल
ु ैमध्येबोलतषनषकषळजीघ्यष. आ्वषसनदे तषनषघषईकरूनकष. पढ
ु ीलवर्षासषठीशभ
ु ेच्छष.

मकर
यषवर्षाततम्
ु हीजेठरवषलतेकरुनदषखवण्यषचीतषकदतम्
ु हषलषग्रहमषनदे णषरआहे . मषगीलवर्षाततम्
ु हीअनेक
प्रकषरचषत्रषसभोगलष. अनयषयसहनकेलष. परां तुयष2022 मध्येतुमच्यषवरीलदडपणकमीहोईल. नव्यषप्रव्वषसषने
उत्सषहषनेतम्
ु हीकषयाआरां भकरषल. मेहनतकरणषरे लोकनेहमीचपढ
ु े जषतषत. सषतत्यठे वष. योग्यव्यक्तीांचषसल्लष
घ्यषआणणतुमच्यषक्षेत्रषततुम्हीनव्यषवषटे नेवषटचषलकरष. तुम्हषलषरोखणेसोपेनषही. नोकरीतचषांगलषबदलहोईल.
मनषप्रमषणेकषमेहोतील. परदे शषतजषण्यषचषमषगाखल
ु षहोईल. एप्रप्रल, जन
ू , ऑगस्टमध्येप्रतत्ठषकमीकरणषरे प्रसांग
येतील. तुम्हीसांयमठे वष. तषत्पुरत्यषअडचणीयेतील. कषमकरतषनषसषवधरषह. बेकषयदषकृत्यकरूनकष. वरर्ठषांनष
दख
ु षवणेयोग्यठरणषरनषही. व्यवसषयषतजमबसेल. मनषप्रमषणेप्रवस्तषरकरण्यषचीसांधीममळे ल. कोटा कचेरीच्यष
अडचणीसोडवतषयेतील. भषांडवलदषरममळतील. शेअसामध्येफषयदषवषढे ल. जुलैमध्येव्यवसषयीक करषर सषवधपणेकरष.
कौटुांबबकसुखषतभरपडेल. अप्रववषहहतषांनषलग्नषसषठीप्रयत्नकरतषयेईल. प्रेमप्रकरणषलषयोग्यवळणदे तषयेईल. घर
वषहनजमीनदक
ु षनइत्यषदीखरे दीप्रवक्रीकरतषयेईल. तुमचेअधुरेस्वप्नपूणा होईल. तुम्ही ज्यषक्षेत्रषतअसषलतेथे
चमकषल. रषहूनगेलेलेकषमपूणा करतषयेईल. प्रेरणषदषयीघटनषजषनेवषरी, फेब्रुवषरी, मषचा, मे, जुलैमध्येघडतील.
जषनेवषरी, जुल,ै ऑक्टोबरमध्येतणषव, धचांतष, वषदहोईल. प्रवषसषतसषवधरहष. प्रकृतीचीकषळजीघ्यष. हषयब्लडप्रेशरचष
त्रषसहोईल. कोटषाच्यषकषमषतनम्रतषठे वष. कषयदषमोडूनकष. रषजकीय-सषमषजजकक्षेत्रषततुम्हीघेतलेलेपररश्रमतुम्हषलष
समषधषनदे तील. अधधकमोलषचीसांधीसमोरूनयेईल. प्रवचषरपूवक
ा तनणायघ्यष. प्रवरोधकमैत्रीचीआशषठे वतील.
तुमच्यषसोबत कषमकरण्यषसषठीअनेकलोकतयषरहोतील. तुमचेचौफेरकौतुकहोईल. पदममळे ल. जनहहतषच्यषकषयषात
अग्रेसररषहषल. आधथाकसहषय्यममळषल्यषनेतम्
ु हीलोकषांच्यषसषठीचषांगलषसमषजउपयोगीसांस्थषकषढूशकषल. योजनष
बनवषल. अनेकक्षेत्रषततुम्हीयशषचषतुरषममरवषल.

किंु भ
मषगीलवर्ीपेक्षष2022 तुम्हषलषअधधकप्रगतीकषरणठरणषरआहे . सषडेसषतीचेपवासुरूआहे . त्यषमुळेसमतोलप्रत्येक
हठकषणीठे वणेआव्यकआहे . नोकरीच्यषहठकषणीतम्
ु हषलषचषांगलीसांधीउपलब्धहोईल. तम
ु च्यषकषमषचषप्रभषवपडेल.
कांपनीद्वषरषपरदे शषतजषण्यषचीसांधीममळे ल. तसेचनोकरीतवषदकोटा केससुद्धषसांपवतष येईल. फेब्रुवषरीपषसून
तम
ु च्यषकषयषालषनवीहदशषममळे ल. ग्रहषांचीसषथअसतषनषतम्
ु हीकेलेलेप्रयत्नअधधक वेगषनेफलद्रप
ु े
ू होतषत. त्यषमळ
मषगादशाकम्हणूनज्योततर्शषस्त्रनेहमीचउपयुक्तठरे ल. कोणतषहीअततरे ककरणेनेहमीचघषतकठरते. व्यवसषयषत
चषांगलषबदलकरण्यषचीसांधीएप्रप्रलतेजल
ु ैयषकषलषवधीतममळे ल. कजषाचेकषमहोईल. नवीनपररचयएप्रप्रल-मेजल
ु ै
मध्येहोतील. त्यषतूनचकषमेममळतील. तुमच्यषकषयषालषथोरषमोठयषांचेसहकषयाममळे ल. कौटुांबबकसमस्यषवर्षाच्यष
उत्तरषधषातकमीहोतील. मुलषांच्यषसषठीचषांगलषप्रवचषरकरतषयेईल. घरषतआनांदीघटनषघडतील. अप्रववषहहतषांनषलग्न
सषठीचषांगलीस्थळे शोधतषयेतील. दरू च्यषप्रवषसषचषबेतयषवर्षातकरतषयेईल. कौटुांबबकवषटषघषटीसांबांधधतचचषा
सफलहोतील. घरदक
ु षनजमीनइत्यषदीखरे दीप्रवक्रीफषयदे शीरठरे ल. योग्यसल्ल्यषने शेअसामध्येगुांतवणूककेल्यषस
मोठषलषभममळे ल. पतीपत्नीमधीलदरु षवषसांपवूननव्यषआनांहदतजीवनषकडेवषटचषलकरूशकषल. रषजकीय
सषमषजजकक्षेत्रषतअधधकषरवषढतील. प्रतत्ठषममळे लपदषधधकषरीममळषल्यषनेजनकल्यषणकषरीकषयावेगषनेपुढेनेतष
येतील. लोकसांग्रहलोकप्रप्रयतषयषतअधधकवेगषनेवषढहोईल. तुमचेडषवपेचफषरचप्रभषवीठरतील. फेब्रुवषरी, मषचा,
ऑगस्टमध्ये प्रवषसषत सषवधरषहष. वषहनषपषसूनधोकष होईल. तणषवजषस्तवषढवूनकष. प्रकृतीचीकषळजीघ्यष. रषगषवर
तनयांत्रणठे वष. तम
ु च्यषकषयषाचषठसषसवात्रउमटवतषयेईल. आधथाकसहषय्यकरणषरे दषतष ममळतील. त्यषमळ
ु े
समषजकषयषाचषप्रवस्तषरकरतषयेईल. गरजूलोकषांच्यषसषठीवेगवेगळ्यषयोजनषसांस्थषवषढवतषयेतील. प्रगतीचषआलेख
आतषउां चषवरजषणषरआहे . तम्
ु हीप्रषमषणणकप्रयत्नकरषम्हणजेउत्तमयशषचेमषनकरीव्हषल.

मीन
नवीनवर्ा सुरुवषतीलषसवासषधषरणरषहील. तनरषशहोण्यषचेकषरणनषही. 2021 मध्येतुम्ही अनेकसमस्यषपषहहल्यष
असतील. त्यषचप्रमषणेअनेकप्रवचषरषांच्यषव्यक्तीांचेअनुभवघेतलेअसतील. त्यषमुळेतुमच्यषज्ञषनषतभरपडलीअसेल.
अनेकप्रवचषरवांतषांचषअनेकसषमषनयव्यक्तीांचषजीवनक्रमपषहहलषअसेल. त्यषमुळेस्वतःच्यषजीवनषतआलेलीसांकटे 
वेगळीअसलीतरीप्रत्येकमषणूसकधीनषकधीग्रह चक्रषतअडकतोतसेचग्रहचक्रषचषफेरष त्यषलषत्यषतूनबषहे र
कषढतो. मे 2022 पषसूनतुम्हषलषनवीहदशषममळण्यषससुरुवषतहोईल. गेलेलषआत्मप्रव्वषसपुनहषनव्यषनेतयषरहोईल.
फेब्रुवषरी, ऑगस्ट, ऑक्टोबरमध्येनोकरीच्यषकषमषतचूकहोईल. आरोपयेईल. सषवधरहष. जुल,ै सप्टें बरमध्ये
नोकरीतबढतीममळे ल. बेकषरषांनषनोकरीममळे ल. समस्यषकमीहोतील. व्यवसषयषतकोणतषहीबदलवर्षाच्यषसुरुवषतीलष
करणेयोग्यठरणषरनषही. एप्रप्रलपषसूनपुढेचषांगलीसुधषरणषधांद्यषतकरतषयेईल. जून-जुलै कोणतेहीबेकषयदषकषम
कोणत्यषहीक्षेत्रषतकरूनकष. नकळततम्
ु हीएखषद्यषप्रकरणषतअडकूशकतष. मोहठे व
ू नकष. दरु दृज्टकोनठे वष.
रषजकीय-सषमषजजकक्षेत्रषततुमच्यषअधधकषरषतवषढहोईल. मे, जून, जुलै, ऑगस्ट उत्सषहवधाकठरतील. तुमच्यषप्रत्येक
कषयषालषपढ
ु े नेण्यषचीसांधीममळे ल. अनेकषांचेसहकषयाममळे ल. हदग्गजव्यक्तीतम
ु च्यषकषमषचेकौतक
ु करतील. आधथाक
सहषय्यममळषल्यषनेसमषजउपयोगीयोजनषरषबवतषयेतील. लोकप्रप्रयतषवषढे ल. अधधकषरीपदममळे ल. तुमचष
आत्मप्रव्वषसप्रबळहोईल. तम
ु च्यषआवडत्यषक्षेत्रषततम्
ु हीपन
ु हषसक्रक्रयव्हषल. मशक्षणक्षेत्रषतरषहूनगेलेलेमशक्षणपण
ू ा
करतषयेईल. हषतूनझषलेलीएखषदीचूकसुधषरतषयेईल. तुमच्यषहुशषरीचेबुद्धधमत्तेचेसत्यसमोरयेईल. मषनसनमषन
ममळे ल. एप्रप्रल, ऑक्टोबरमध्येप्रकृतीचीकषळजीघ्यष. रषगषवरतषबषठे वष. सांतप्तप्रततक्रक्रयषटषळष. हषणषमषरीच्यष
प्रकरणषतगुांतूनकष. ऑपरे शनहोण्यषचीशक्यतषतनमषाणहोईल. सतकारषहष. कषळजीघेतल्यषसकषहीगो्टीटषळतष
येतील. धचांतषनको. धचांतनकरष. कुटुांबषतीलतणषवकमीहोईल. घरवषहनजमीनदक
ु षनइत्यषदीखरे दीप्रवक्रीकरतष
येईल. आपसषतीलवषदप्रववषदममटवूननव्यषनेसांसषरसुरूकरूशकतष. अप्रववषहहतषांनषलग्नषसषठीस्थळे ममळतील.
जीवनषलषचषांगलीकलषटणीतनज्चतचममळे ल.

