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గ్రహాలు – వృత్తి, ఉద్యోగాలు 
 

 

సూర్య గ్రహం : 
• ప్రభుత్వ  ఉదో్య గం, రాజకీయాలు, ముఖ్ో మంప్ి, 

ప్రధానమంప్ి, అధ్ో క్షుడు, త్ంప్ి వృిి, జ్యో యలరీ 

వో్య పారం, ఎలక్ట్రానిక్స్ , సరజన్, సామాజిక సేవ, IAS అధిరరులు, 

డాకరా్. 

చంద్ర గ్రహం 
• డైరీ వో్య పారం, మెికల్ షాప్, హోటల్, మిల్్  బూత్, 

షిప్ప ంగ్, అప్ికలచ ర్, ఆహార ఉత్ప తి్తలు, రశుప్ాసాలు, నీటి 

బోరుు మురుగునీటి విభాగం, వైన్ దురణం, జో్య ిషశాక్ట్సంి, కథ 

రచయిత్, పూజారి, ముత్యో ల వో్య పారి, నీరు మరియు రండ్ల 

రసాలను అమమ డ్ం, కూరాయల దురణం, కిరాణా దురణం 

కుజ గ్రహం 
• పోలీస్, మిలిటరీ, ఫైర్ సరీవ స్, స్పప ర్ా్ , ఫైర్, ఐరన్ ఇండ్క్ట్ర,ా 

ఇంజనీరింగ్, మైనింగ్, కుమమ రి, ఇటుక బటా్ట, సరజన్, లోహాలు 

మరియు ఖ్నిజాలు, పురాత్న వసి్తవుల రరిప్రమ, రరికరాల 

త్యారీ, రాి బద్దలు, ప్ానైట్ రరిప్రమలు, వో వసాయం. 
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బుధ గ్రహం 
• చాలా మంది వో్య పారంలో  ి రరరడ్త్యరు. ఉపాధోా యుడు , 

రచయిత్, అకంటంట్, జో్య ిష్క్ డు. ఆిటర్, న్యో యవ్యది, 

సంపాద్కుడు, ప్రచురణకర,ి కమిషన్ ఏజంట్,  సేషానరీ 

వో్య పారి, గణిత్ం, నో్య యమూరి,ి పోసలా్ మరియు టలిప్ాఫ్, 

ప్ప్ంటింగ్ ప్ెస్, టలిఫోన్ విభాగం, జరన లిజం, 

లెకచ రర్,ప్ొఫెసర్, కని్ లర్, అంబాిడ్ర్, ిబిఐ విభాగం, 

న్యో య సలహాదారు. 

గురు గ్రహం 
• పూజారి, న్యో యవ్యది, విదాో  మంప్ి, బాో ంక్స మేనేజర్. గురువు, 

ఆరిరక శాఖ్, ఆలయ రరిమ కుడు, యోాసన్య గురువు, ఆధోా ిమ క 

గురువు, ఎల్ఐి విభాగంలో ఉదో్య గం. 
శుక్ర గ్రహం 

• బూో ట్ట పారలర్, సెలూన్, బటలా దురణం, లగ జరీ గూడ్్స , 

ఆడ్వ్యళ్లకు సంబంధించిన వసి్తవులు (fancy Stores), 

హసకిళ్లు, హోటల్ వో్య పారం, బంారు ఆభరణాలు, 

సంగీత్రరుడు, నరకిి, న్యటకం, 

కథ రాయడ్ం, కవిత్వ ం, నటన, ఫరిన చర్ షాప్, సంగీత్ 

వ్యయిదోా లు, రరోా టక రంగం, వ్యహన కరామ ారం, వైన్ షాప్, 

ెయింటింగ్, వడ్డు వో్య పారం, ఫైన్యనిియల్ ఆరగనైజేషన్్ , 

బాో ంక్స కమిషన్ ఏజంట్, ఎల్ఐి విభాగం, ఆరిరక మంప్ి, 

అకంటంట్, ఆిటర్, బొమమ లు, శిలాప లు అమమ డ్ం, ప్రద్రశ న 

వసి్తవులు, పూల వో్య పారులు, ినిమా థియేటర్, వో భిచార 

వృిి. 
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శని గ్రహం 
• గవరన మెంట్ సరీవ స్, కూలి రని, ఇంజనీరింగ్ వృిి, ద్ంత్ 

వైదుో డు, బూో ట్ట పారలర్. 

రాహు గ్రహం 
• రసాయన రరిప్రమ, ఎలక్ట్రానిక్స రరిప్రమ, కుషా్క వో్య ధి, పాము, 

మనోహరమైన, ిబిఐ విభాగం, రక్షణ విభాగం, విదేశీ వ్యణిజో ం, 

ిగరెట్ ఫ్యో కరాీ, వైన్ త్యారీ, బాంబు త్యారీ, 

పురుగు మందు మరియు విష రసాయన త్యారీ, జైలు, 

మంప్త్గతి్త, సమ ి లంగ్, ద్యప్డ్డ, దంగత్నం, వ్యహన క్ట్డైవరుల, 

నటన, బానిసత్వ ం, మోసం, అవినీి, అమమ కం మరియు 

వో భిచారం, భూగరభ  వృిి. 

కేతు గ్రహం 
• జో్య ిష్క్ డు, పూజారి, లాయర్, టైలర్, రయిర్ త్యారీ, కేబుల్ 

త్యారీ, చేనేత్ రరిమ కులు, చేనేత్, విదుో త్ మగగం రరిప్రమలు, 

ిప నిన ంగ్ మిలులలు, ఆధోా ిమ క గురువు, డాకరా్, ప్పాచీన వైద్ో ం, 

ప్పాణి వైద్ో ం, రశువుల డాకరా్. 
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వృత్తి, ఉద్యోగాలు - జంట గ్రహాల కలయిక 
❖ సూర్య , చంద్ర ద్రహాలు లేదా  

ఈ ద్రహాలు రాశి చద్రంలో ఒకే రాశిలో కాకండా 75 డిద్ీల 

దూర్ంలో సి్థతి ఐన 

 

రవర్న మంట్ జాబ్్స , సంీతంలో కూడా మంచి ద్రతిభ 

ఉంటంది మనసతతవ వేతతలు, రాజకీయ నాయకలు. వీరి యొరక  

వృతిత ఏదైనా సరే అంకిత భావంతో చేస్తత రు. 

 

❖ సూర్య , కజ ద్రహాలు  

రవర్న మంట్ జాబ్్స , సైనికలు, పోలీస్ డిపార్ట్మ ంట్, 

వయ వస్తయం,  

అడిమ నిస్ట్రట్ివ్ జాబ్్స .  

ఈ ద్రహాలక 10వ సి్తనంతో బలంగా స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె 

పారిద్ామిరవేతతలు, రాజకీయ నాయకలు అవుతారు. 

ఈ సూర్య , కజ ద్రహాలు బలహీనంగా ఉంటె ఎంత మంచి 

ఉద్యయ రయ ంలో ఉనన  సరే చెడు లక్షణాలు ఉంటాయి. మూరుుడు, 

ద్కూర్మైన రనులు చేస్తత రు 

 

❖ సూర్య , బుధ ద్రహాలు  

ఉపాధ్యయ యులు, అత్యయ తతమఆధ్యతిమ ర బోధకలు, రణిత 

ాస్ట్సతవేతతలు, కాలమిస్్టలు, విదేశి రాయబారులు -  Foreign 

Ambassadors 

ఈ రలయిర బుధ్యదితయ  యోరం. ఈ ద్రహాలక 1, 5, 9  సి్తనాలు   

 సి్తనాపరత్యలతో స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉనన ుడు డు త్ద్త  

బుధ్యదితయ  యోరనికి సంబంపంచిన ఫలితాలు ఉంటాయి. 

 

❖ సూర్య , గురు ద్రహాలు  
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దేవాదాయ ాఖక సంబంపంచిన ఉద్యయ గాలు, 

ఉపాధ్యయ యులు, మత బోధకలు 

ఈ ద్రహాలు బలంగా ఉంటె మంచి రాజయోరం ఉంటంది, 

మంచి పేరు ద్రతిషల్ు వస్తత యి. అలాగే భకి త కూడా ఎకక వగా 

ఉంటంది. 

❖ సూర్య , శుద్ర  ద్రహాలు  

సంీతం, నాట్య ం, స్థనిత్ ర్ంరం, అలాగే ఆయుధ్యలక 

సంబంపంచిన వృతితలో ఉంటారు. చాల మంది ఆడవాళ్లు 

 సి్తింంచే సంసిలలో రని చేస్తత రు. 

 

❖ సూర్య , శని ద్రహాలు  

ఇంజనీరింగ్ రనులు, మరయ ం, వైన్స తయారు చేర వృతిత. రోజు 

వారి కూలి రనులు. 

అలాగే ఈ ద్రహాలు బలంగా ఉండి 1, 10  సి్తనాలు   

 సి్తనాపరత్యలతో స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె రాజకీయంలో 

రాణిస్తత రు. 

 

 

❖ సూర్య , రాహు ద్రహాలు  

లాయర్్స , వైరయ  ర్ంరం, ఆయురేవ రం, రాజకీయ ర్ంరం 

 

❖ సూర్య , కేత్య  ద్రహాలు  

వైరయ  ర్ంరం, రవర్న మంట్, ఆధ్యయ తిమ ర సంసిలలో రని 

చేయడం, నమమ రంతో మోసం చేయడం, క్షుద్ర పూజలు 

(జ్యయ తిషయ  వృతితలో లేదా ఆధ్యయ తిమ ర సంసిలలో ఉండే వారు 

రరిహారాల పేరుతో త్యత్ట్లు చెిండు  ధన సంపారన 

చేస్తత రు) 

సూర్య , కేత్య ద్రహాలు బలంగా ఉండి, గురు ద్రహంతో 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె వైరయ  ర్ంరంలో మంచి గురితంు వస్టతంది. 

 

❖ చంద్ర, కజ ద్రహాలు 
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ర్స్తయన ాస్ట్సతవేతతలు, ఇంజనీర్స్ , సైనికకడు, తోలు 

రరిద్శమలలో రని చేయడం 

 

❖ చంద్ర, బుధ ద్రహాలు  

మరయ ం, వైన్స వాయ పార్ం, ద్రవ సంబంధ వాయ పారాలు. 

ర్వాణాదారులు 

షిిండు ంగ్ ఏజంటు, రవులు 

చంద్ర, బుధ ద్రహాలు బలంగా ఉంటె తెలివైనవారు, ధన 

సంపారన బాగుంటంది, అలాగే సంతోషంగా ఉంటారు.  

ఒరవేళ ఈ ద్రహాలు బలహీనంగా ఉండి అలాగే రాహు ద్రహముతో 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  కూడా ఉండి, 8వ సి్తనముతో స్థగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉంటె మంర బుదిి, ించిి గా ద్రవరితస్తత రు.   

 

❖ చంద్ర, గురు ద్రహాలు  

పూజారులు, ఆధ్యయ తిమ ర సంబంపత ఉద్యయ గాలు, మీడియా, 

ద్రరట్నలు,  ఫైనానిియరుు, స్తత్జిర కార్య రర్ తలు, 

ఉపాధ్యయ యులు, సంసిలను సి్తింంచడం, విదాయ  సంసిలు 

 

❖ చంద్ర, శుద్ర ద్రహాలు  

హోట్ల్  నేజమ ంట్, ఫార్మ సీ & ద్డగ్్  తయారీ సంసిలలో రని 

చేయడం, ఆరోరయ  సంసిలలో రని చేయడం, ఎలస్ట్క్ానిక్్స  

ఇంజనీర్స్    

 

❖ చంద్ర, శని ద్రహాలు  

ఉపాధ్యయ యులు, ురావస్టత ాస్ట్సతవేతతలు, కోళు పంరరం, గుద్ర్ు 

రందేలు (Horse racing) 

అధ్యతిమ మిర సంసిలు, సనాయ స్టలు 

 

❖ చంద్ర, రాహు ద్రహాలు  

మనసతతవ వేతతలు, వాయ పని తెలిపే ాస్ట్సతం (pathology) 

రరిశోధన సంసిలలో రని చేయడం. 
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❖ చంద్ర, కేత్య ద్రహాలు  

త్నస్థర వైద్యయ డు (Psychiatrist),  

భౌతిరాస్ట్సతం, ర్స్తయన సంసిలలో రనిచేయడము. 

 

❖ కజ, బుధ ద్రహాలు  

బంగార్ం & ఇనుము, షేర్్స  కొనడం, అమమ డం,  

జర్న లిస్్్ , జంత్య ద్రరర్శ న ాలలో రని చేయడం, 

వాయ ఖ్యయ తలు, ద్టావెలింగ్ వాయ పార్ం, స్ట్ైవింగ్ వృతిత.   

 

❖ కజ, గురు ద్రహాలు  

లాయర్్స , వాస్టత రండిత్యలు & బిలిడంగ్ పాు న్్స  ఇచిే  వృతిత, 

స్థవిల్ ఇంజినీర్్స , ర్చయితలు, రద్తిర ర్ంరం, చారిటీస్ 

నడరడం & స్తత్జిర రవ 

 

❖ కజ, శుద్ర  ద్రహాలు  

ఆహార్ ఉతడు తిత ర్ంగాలలో సి్థర్రడుతారు, నరలు & ఫానీ్  

ద్యకాణాలు, బ్యయ టీ పార్ుర్్స , ఫాయ షన్స డిజాయినర్్స  

 

❖ కజ, శని ద్రహాలు  

ఇంజినీర్్స , ఆధ్యయ తిమ ర సంసిలలో తుడు డు రనులు చేసూత  ధన 

సంపారన చేస్తరు, సీద్ెట్ ఏజంట్్  & CBI సంసిలలో రని 

చేయడం, లిరక ర్స, వైన్స తయారీ కేంద్దాలలో రని చేయడం, 

పొగాక ఉతడు తిత సంసిలలో రని చేయడం. 

కజ, శని ద్రహాలు బలంగా ఉండి 4వ సి్తనంతో స్థగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉంటె భూ సంబంధ వాయ పారాలలో లాభాలు బాగుంటాయి. 

 

❖ కజ, రాహు ద్రహాలు  

ద్టావెలింగ్ వాయ పార్ం, ఆధ్యయ తిమ ర సంసిలలో రని చేయడం 

 

❖ కజ, కేత్య ద్రహాలు  
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డాన్్స , సైనికలు, మూయ జియం వర్సక ్ , అడ్వ ంచర్్స  చేర 

జాబ్్స  

 

❖ బుధ, గురు ద్రహాలు  

రమూయ నికేట్రుు, చరిద్తకారులు, జీవిత చరిద్త ర్చయితలు, 

ుసతకాలు & సంపారకలు, అకంట్్ , జ్యయ తిషయ ం, బాయ ంకలో 

రని  చేయడం, జడిిస్ 

❖ బుధ, శుద్ర ద్రహాలు  

ర్చయితలు, ఇంటీరియర్స డ్రరేషన్స్ , బ్యయ టీ పార్ుర్్స , 

ఫొటోద్గారర్్స , ఫాయ షన్స డిజైనింగ్, స్థనిత్ ర్ంరం 

 

❖ బుధ, రాహు ద్రహాలు  

మకానిక్్స , ాస్ట్సతవేతతలు, ఆవిషక ర్ తలు, టైింస్్్ , ఈవెంట్ 

మనజిర్్స , ుసతర ర్ంరం 

 

❖ బుధ, కేత్య ద్రహాలు  

ఎలస్ట్క్ానిక్్స  ఇంజినీర్్స , రంపూయ ట్ర్స, రరిశోధకలు 

 

❖ గురు, శుద్ర ద్రహాలు  

నాయ యవాద్యలు, నిర్వ హణ రన్ ల్ం్టు, స్థనిత్ ర్ంరం, 

సంీతం, వేదా పాఠాలలో ఉపాధ్యయ య వృతిత, చిద్తకారులు, 

తెలివితేట్లతో ధన సంపారన ఉంటంది. 

 

❖ గురు, శని ద్రహాలు  

నాయ యవాద్యలు, జడిి, రన్ ల్్ంటు, తతవ వేతతలు, 

 

❖ గురు, రాహు ద్రహాలు  

 నేజర్స్ , ఏజన్ీ స్, రాజకీయ నాయకలు 

 

❖ గురు, కేత్య ద్రహాలు  

టెకిన రల్ టీచర్్స , డారర్్్స , ఆధ్యతిమ ర సంబంధ వృతిత 
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❖ శుద్ర, శని ద్రహాలు  

వద్డంగ్న రని (carpenter work) ర్స్తయన సంబంధ వృతిత, 

వయ వస్తయం, రనుల తవవ రం, రనుల రరిద్శమ, తోట్రని, 

నర్్ రీలు, ఫాషన్స డిజైనర్స్  

 

❖ శుద్ర, రాహు ద్రహాలు  

రళాకారులు, జూరం,   ర ుబులలో రని చేయడం, శిలడు కారులు, 

మోడల్్ ,  వాయ ఖ్యయ తలు (anchors) , నృతయ కారులు,  TV ర్ంరం 

 

 

❖ శుద్ర, కేత్య ద్రహాలు  

వాయిరయ  పారిరరాలు చేయడా, రంపూయ ట్ర్్స , జుయ వలరీ రని 

చేయడం   

 

 

ఇంజనీరంగ్ & సైన్స్ సంబంధిత వృత్తిలు 
 

❖ మకానిరల్ ఇంజనీరింగ్ - Mechanical Engineering 

కజ ద్రహానికి తరడు నిసరిగా సూర్య , శని ద్రహాలతో స్థగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉండాలి. 

 

❖ ెమిరల్ ఇంజనీరింగ్ - Chemical Engineering 

చంద్ర, కూజా, మరియు శని ద్రహాలక ఒరరికొరరికి 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండాలి. 

 

❖ ఎలస్ట్కిర్ల్ ఇంజనీరింగ్ & ఎలస్ట్క్ానిక్్స  

బుధ ద్రహానికి సూర్య , శని లేదా కజ ద్రహముతో తరడు నిసరిగా 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండాలి. 
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❖ రంపూయ ట్ర్స & స్తఫ్ట ్వెర్స ఇంజనీరింగ్ -  

బుధ మరియు సూర్య  ద్రహాలక కజ లేదా శని ద్రహాలతో 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండాలి. 

 

 

❖ భౌతిరాస్ట్సతం - Physics 

సూర్య  ద్రహానికి  శని మరియు బుధ ద్రహాల కాంబినేషన్స 

ఉండాలి. 

 

❖ జీవాస్ట్సతం - Biology  

గురు, బుధ ద్రహాలక తరడు నిసరిగా రాహు   కేత్య ద్రహాలతో 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండాలి. 

 

❖ వృక్షాస్ట్సతం - Botany  

గురు & కేత్య ద్రహాలక తరడు నిసరిగా శుద్ర ద్రహంతో 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండాలి 

 

❖ జంత్య ాస్ట్సతం - Zoology 

గురు ద్రహం తో తరడు నిసరిగా శుద్ర త్రియు రాహు ద్రహాలతో 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండాలి 

 

❖ ర్స్తయన ాస్ట్సతం - Chemistry 

చంద్ర, కజ ద్రహాలతో తరడు నిసరిగా శని ద్రహంతో 

స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండాలి 

 

❖ మైద్కో-బయాలజీ - Micro-Biology 

చంద్ర, గురు మరియు కేత్య ద్రహాలక ఒరరికొరరికి స్థగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉండాలి.                ఈ స్థగ్నన ఫీకేషన్స్  రాశి చద్రం మరియు 

నవాంశలో చూడాలి. 
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Course Details  

 

1. Advanced Techniques of Predictive KP Astrology 

1. Education 

2. Marriage – 1st & 2nd Marriage, Divorce, Love 

Marriage 

3. Child Birth Astrology and Progeny Rules of Wife and 

Husband 

4. Professions – Government Job or Private Job 

5. Business Astrology 

6. Financial Astrology 

7. Abroad Astrology 

8. Longevity 

9. Basic Rules of Medical Astrology 

10. Timing Of Events Using Vimshottari  Dasha 

11. Concept of Significators Method 

12. How to Select Fruitful Significators 

13. Horary Astrology 

14. Ruling Planets 

15. Important Degrees 
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2. Advanced Techniques of Predictive Numerology 
• How to Calculate Solar Months 

• Concept Of Solar Months 

• Concept of Monthly Prediction 

 

3. Birth Time RECTIFICATION Course 

• Concept of Ruling Planets 

• Easy method of Birth Time Rectification in KP 

Astrology 

• Online and offline Intensive Teaching and Training 

with Timing of Events. 

• Language: Telugu and English. 

 

                                                                                                                 
 

 

 

 


