
                                                   

            િવ.સ.ં૨૦૭૫ (ઇ.સ.૨૦૧૯) ના વષ માટ માતા ની તી ુ ંકલે ડર                                            
 

                                                      ી હ રાણી માતાય નમઃ                       ફોન ન.  

                          હહહ રાણીરાણીરાણી   માતામાતામાતા   થાનકથાનકથાનક   ટટટ   

તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૯                  થાનક: હ રાણી માતા ચોક, પ થર સડક, 

િ ય પ રવાર જનો,                   પાલણ રુ ૩૮૫૦૦૧. (ઉ. જુરાત) 
                                        Email: hiranimehtaparivar2010@hotmail.Com 

પરમ ુ ય માતા ની અસીમ ૃપા પ રવારના સવ ુ ુંબીઓ પર હર હમશ વરસતી રહો. 

તી કરતા સવ ુ ુંબીઓ આ સમય-પ ક માણેના ુ તૂ મા ંએક સાથે તી કર  શકશે.

ઓ િવિધવત તી કરતા ન હોય, તેઓ પણ આ ુ તૂ મા ંમાતા ની ભ ત પે દ વો ગટાવી માતા ના મરણ 

સાથે ાથના કર તો એકજ સમયની સા ુ હક તી અને ાથનાથી અલૌ કક દ ય ક યાણકાર  ઉ ઉ પન થાય, 

 સવ માટ અ યતં મગંલકાર  ફળદાતા થઇ ય.  

માતા  સ ુ  ુક યાણ કર અને સવ મનોકામના ણૂ કર તેવી ભાવના સાથે,  

હ રાણી માતા થાનક ટ,  
***************************************************************************************************************************** 

માતા ની તી માટ િવ.સ.ં૨૦૭૫ની અખા ીજથી  દવાળ  ધુી ુ ંકલે ડર (ઈ.સ.૨૦૧૯)

(નીચે લખેલી િતથી-વાર ન (Computer) કલે ડર માણે છે. ચોઘડ યા ુબંઈના યૂ દયના સમય માણે છે.)    

*****તાર ખ********* તી******************** ુ તૂ**********************સમય********************* ુબંઈ- યૂ દય*********** 

***************************************************************************************************************************** 

તા.૦૭-૦૫-૧૯   અખા ીજ           ૐ લાભ-અ તૃ          ૧૦.૫૮ થી ૧૪.૪૧  સવાર થી બપોર    ૦૬.૦૭      

મગંળવાર        વૈશાખ દુ ૩           ભુ                 ૧૫.૪૮ થી ૧૭.૨૫  બપોર થી સાજં            
*****************************************************************************************************************************

તા.૧૫-૦૮-૧૯   બળેવ              ૐ લાભ-અ તૃ          ૧૨.૪૩ થી ૧૫.૫૪  બપોર               ૦૬.૧૯      

ુ વાર           ાવણ દુ ૧૫     ભુ                 ૧૭.૩૦ થી ૧૯.૦૬  સાં          
*****************************************************************************************************************************

તા.૦૮-૧૦-૧૯   દશેરા                ૐ લાભ-અ તૃ        ૧૦.૫૭ થી ૧૩.૫૫   સવાર થી બપોર    ૦૬.૩૦   

મગંળવાર        આસો દુ ૧૦           ભુ                ૧૫.૨૩ થી ૧૬.૫૨   બપોર     
*****************************************************************************************************************************

તા.૨૬-૧૦-૧૯   ધનતેરસ                ભુ                ૦૮.૦૨ થી ૦૯.૨૯   સવાર              ૦૬.૩૬      

શિનવાર         આસો વદ ૧૩       ૐ લાભ--અ તૃ        ૧૩.૪૯ થી ૧૬.૪૨  બપોર       

                                           લાભ               ૧૮.૦૮ થી  ૧૯.૪૨  રા ે                 ૧૮.૦૮  યુા ત

****************************************************** *********************************************************************

તા.૨૮-૧૦-૧૯   દવાળ              ૐ લાભ-અ તૃ        ૧૫.૧૪ થી ૧૮.૦૭   સાં                  ૦૬.૪૧      

 સોમવાર          આસો વદ ૧૫          લાભ               ૨૨.૪૮ થી ૦૦.૨૨   રા ે                 ૧૮.૦૮  યુા ત
*****************************************************************************************************************************

“ૐ” માક કરલ ુ તૂ  વ  ુસારા છે, તેમ છતા ંપોતાની અ ુ ળૂતા માણે અ ય ુ તૂ મા ં તી કર  શકાય છે. 
*****************************************************************************************************************************

Dinesh D Mehta,                                   Mob   : +91 98200 34245                      

   36, Purab Apt. 13th. Flr.                       EMail : dineshdmehta@hotmail.com, 

   42, B.G.Kher Marg. Mumbai.400006. 


