NUTAN MANDIR
આ મં દરના દશનાથ ઓ તથા

ઘા ઓની વષ થી એક માંગણી રહ હતીક , માં ઉમાં ુ ં એક ભ"ય

િશખરબ ઘ મં દર બાંઘવામાં આવે. આજથી થોડા વષ પહલા આ લાગણીને -વીકાર ને સમાજનાં
અ0ણીઓએ એક ભ"ય મં દર િનમાણ કરવાનો સંક1પ કય . આજથી સાડા ચાર વષ પહલા 3ઝા અને
સીદસર મં દરના વડ લો સમ5 આ વાત ર6ુ કરવામાં આવી, 7મણે સહષ વઘાવી લીઘી. પરં 8 ુ વ9ુ પડતો
ખચ ન થાય તે જોવા તથા મં દર િનમાણથી :ાિત સમાજની એકતા વઘે તેવા ;યાસો થાય તે જોવા
વડ લને છા7 તેવી સલાહ આપેલ. 7નો અમલ કરવા =-ટ ?ારા ખા@ી અપાયેલ.
મં દરનાં િનમાણનો સંક1પ િસ ઘ કરવા સૌ;થમ આપણા ૫રમ ૫િવ@ આદયમં દર 3ઝા માં સા5ાત માં
જગદં બા ઉમા ભવાનીની બે હCર વષથી ;જવલીત દ"ય જયોત ;સાદ Dપે પદયા@ા કર ગાંઠ લા
લાવવા ુ ં નકક કર Fુવાનોએ આ ભગીરથ કાય પ રGુણ કFુ. આ જયોત ુ રાજકોટ ગHડલ 7તGુર તથા
6ુનાગઢ શહરમાં ભ"યાિત ભ"ય -વાગત કરાFુ. અને દ"ય જયોતને ગાંઠ લા ૫ઘરાવવામાં આવી, 7
અિવરત પણે આ7 પણ તેનો પિવ@ ;કાશ આ7 પણ ચોમેર પાથર રહ છે .
તા. ૧૫/૧૦/૨૦૦૨ ના રોજનો દવસ કડવાપાટ દાર સમાજમાટ એક સોનેર દવસ બની ગયો. માં ઉમાની
વંદના કર મં દર િનમાણ સિમિત ?ારા એક Mભ"ય GુDષાથ સમારોહ ુ ં આયોજન થFુ ં 7માં આપણા બંને
વડ લ મં દરના અ0ણીઓ

ી કશવNભાઈ પટલ,

મPમી તથા રાજક ય અ0ણીઓ

ી ઓ. આર. પટલ

ી GુDષોતમભાઈ Dપાલા

ી પો૫ટભાઈ પટલ

ી મણીભાઈ

ી મોહનભાઈ પટલ અનેક ઘારાસQયો સાંસદ

સQયો તથા અ0ણી ઉઘોગપતીઓ, ઉRચ અિઘકાર ઓ િવગેર ઉપS-થત રહયા હતાં. 7માં મં દર િનમાણ
માટના દાનની અપીલ થતા
એકાવન હCર તથા

ી ચંTુભાઈ તથા

ી કાંિતભાઈ ફળTુ ના પર વાર તરફથી D. પાંચ લાખ

ી કશવNભાઈ @ાંબડ યા ના પર વર તરફથી D. બે લાખ એકાવન હCર ુ ં દાન

Cહર થFુ.ં અનેક નાના મોટા દાનની સરવણી મા@ બે કલાકના સમયમાં Cહર થયેલ 7નો Wક આડ@ીસ
લાખ Dિપયા થયો. આમ મં દર િનમાણ

ુ ં કાય શD થFુ.ં નાનામાં નાનો માનવી પણ મં દર િનમાણ કાયમાં

પોતાનો સહયોગ આપી શક તે માટ 3બરા દ ઠ Dિપયા બ-સો ૫Rચીસ ુ ં Xટ દાના આપવાની યોજના
બનાવી.
ુ ર તે શાYોકત િવિઘઓથી કરવામાં
મં દર િનમાણના પાયાનાં દવની -થાપનાથી લઈને તમામ -ટજ સંGણ
આવી, તથા આ મં દર િનમાણ ુ ં કાય સોમનાથ મં દર ુ ં કાય 7મણે સંભાળે લ એ Zાં[ઘાના સોમGુરા
\ુ]ુંબનાં ી ઘન^યામભાઈ સોમGુરાને સHપવામાં આ"Fુ. 7 તેમણે _ુપેર પાર પાડFુ.ં આ મં દર િનમાણ માં
ZાંગZાનો લાલ પ`થર પાં@ીસ હCર ઘન aટ વાપરવામાં આ"યો છે . તથા પંદર હCર aટથી વઘાર

મારબલનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે . માતાNના મં દર ની જોડ ભ"ય િશવમં દર ુ ં પણ િનમાણ લાલ
પ`થરથી જ કરવામાં આ"Fુ છે . આ મં દરના િનમાણ કાયમાં કયાંયે લોખંડનો ઉપયોગ કરલ નથી. તથા
ુ ાY bુજબની તમામ િવિઘઓ અને જોગવાઈ ુ ં પાલન કરવામાં આવેલ છે . તથા સમદળ ;સાદ
વા-8શ
શૈલી ુ ં 3ઝા મં દરની ;િત\ૃતી 7eુ આ મં દર બાંઘવામાં આવેલ છે . મં દરની સાથે બાલ fડાંગણ
બગીચાઓ લાઈટો પાણી નીકાલની "યવ-થા તથા વહ વટ કચેર અને \ુટર
છે .

ુ ં િનમાણ કરવામાં આવેલ

