શ્રી ઉમાધામ ગાાંઠીલા
(માંદિરની સવુ િધાઓ - માંદિરની વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ અને માંદિરની િાન યોજનાઓ)

માંદિરની ઉપલબ્ધધઓ
સમગ્ર સમાજના સહીયારા પ્રયાસ અને સહકારથી આ મંદિર યાત્રાળુઓ માટે નીચેની સુવિધાઓ
ઉપલબ્ધ કરી શક્ુ ં છે .
૧.

શ્રી પોપટભાઈ એન. કણસાગરા અવિથી ભિન
યાત્રાળુઓ માટે ૪૮ રૂમની સુવિધા સાથેન ુ ં ફનીચર સદહતનુ ં યાત્રાળુના ઉતારા માટે અવતથી ભિન

છે . જેમાં ૧૫ એસી રૂમ છે અને ૩૩ નોન એસી રૂમ છે . જેમાં ૨ બેડ, ૪ બેડ, ૬ બેડની પણ વ્યિસ્થા છે .
૨.

શ્રી ઓ.આર.પટેલ મલ્ટીપપપઝ હોલ
૧. ભોજનાલય - અહી યાત્રાળુઓ માટે એક સાથે ૧૦૦૦ માણસો જમી શકે તેવ ુ ં ભોજનાલય છે .
૨. લગ્ન હોલ - મંદિરની પ્રવ ૃવિ, સેમીનાર, લગ્ન માટે ઉપયોગ થાય તેિો હોલ પણ છે . જેમાં
અંિાજે ૧૦૦૦ માણસો બેસી શકે તેિી વ્યિસ્થા છે .

૩.

આિર્પ લગ્ન હોલ
મંદિરની એક મહત્િની પ્રવ ૃવિ આિશશ લગ્ન પ્રવ ૃવિ જેમાં મંદિર તરફથી રોજના ૪ લગ્ન આિશશ

લગ્ન થઇ શકે તેિી સુવિધા છે . ૨ લગ્ન સિારે અને ૨ લગ્ન સાંજે િર – કન્યા બંને પક્ષના ૫૧-૫૧
સભ્યોને ચા-પાણી, નાસ્તા જમિાની તમામ સુવિધા તેમજ જરૂરી કન્યાનો કદરયાિર િાતાઓના સહકારથી
આ લગ્ન અભ્યાનમાં વન:શુલ્ક અપાય છે .
૪.

ુ ેન ડાયાભાઇ ઉકાણી રાં ગમાંચ
શ્રીમવિ લાભબ
અહી એક આિશશ રં ગમંચ – ચાર એસી રૂમ ગ્રાઉન્ડ ફલોરમાં તેમજ પહેલા માળે ૨ બેડ રૂમની

સુવિધા છે .
૫.

જીિનભાઈ ગોિાણી િથા કરમણભાઈભાઈ ગોિાણી એસી હોલ િથા ભોજનાલય

૬.

યજ્ઞ કુ ટીરો – ઓઝિ નિીને કાાંઠે યજ્ઞ કુ ટીરો પણ ઉભી કરિામાાં આિી છે .

શ્રી ઉમાધામ ગાાંઠીલા માંદિર ની વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ
૧.

આિર્પ લગ્ન અભભયાન
અહી મંદિર ટ્રસ્ટ સમાજને ખોટા આવથિક ખચશમાંથી બહાર લાિિાના ભવ્ય પ્રગવતમાં છે . રોજના બે

લગ્ન સિારે અને બે લગ્ન બપોર બાિ થાય છે . આ લગ્ન મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી વન:શુલ્ક થાય છે .બંને િર –
કન્યા પક્ષના ૫૧-૫૧ સભ્યોને ચા-પાણી નાસ્તો જમિાનુ ં વન:શુલ્ક અપાય છે . કન્યાને જરૂરી કદરયાિર,
પાનેતર વિગેરે પણ મંદિર તરફથી અપાય છે .
આ ઉપરાંત શ્રી ઉંઝા તથા વસિસર મંદિર પ્રેદરત િસંત પંચમી તથા અખાત્રીજનાં મોટા પાયે સમ ૂહ
લગ્ન પણ યોજિામાં આિે છે .
૨.

ભોજન પ્રસાિ
શ્રી ઉમાધામ ગાંઠીલામાં જ્ઞાવતબાધ િગર કોઈપણ યાત્રાળુને બપોરનો ભોજન પ્રસાિ વન:શુલ્ક

અપાય છે અને ૧૧:૩૦ સુધીમાં નોંધ કરાિી પાસ મેળિી લ્યે તેઓને વન:શુલ્ક પ્રસાિ અપાય છે . હાલ
મંદિરમાં અંિાજીત સરે રાશ રોજના ૩૦૦ યાત્રાળુ પ્રસાિ લે છે . રવિિારે કે રજામાં ૫૦૦ થી ૭૦૦ યાત્રાળુ
આિે છે . અંિાજીત જન્માષ્ટમી, દિિાળી જેિા તહેિારમાં ૩,૦૦૦ જેટલા યાત્રાળુ રોજ પ્રસાિ લે છે .
આ ઉપરાંત જે યાત્રાળુ રાત્રી રોકાણ કરે છે તેની પણ વન:શુલ્ક ભોજન પ્રસાિ વ્યિસ્થા રહે છે .
૩.

ગાયત્રી યજ્ઞ
િર રવિિારે આ મંદિરમાં યજ્ઞ કુદટરમાં ગાયત્રી યજ્ઞ કરિામાં આિે છે .જેમાં યજમાન તરીકે િહેલા

તે પહેલાના ધોરણે વન:શુલ્ક સુવિધા અપાય છે . તમામ યજ્ઞનો ખચશ મંદિર ભોગિે છે . છે લ્લા ત્રણ િર્શથી
અત ૂટ તમામ રવિિારે આ હિનયજ્ઞ ચાલુ રહે છે .
૪.

પ ૂનમ િર્પન યાત્રા
િર પ ૂનમના દિિસે િશશન યાત્રામાં યાત્રાળુઓ શ્રધ્ધાથી આિે છે . તેમને ચા-પાણી, નાસ્તો, જમિાનુ ં

વન:શુલ્ક અપાય છે .
૫.

પિયાત્રા
િર શ્રાિણ મદહનાના પ્રથમ રવિિારે જૂનાગઢથી ગાંઠીલા પિયાત્રા યોજાય છે .જેમાં ૨૦૦૦ થી

૩૦૦૦ યાત્રાળુ આિે છે . જેમને વન:શુલ્ક પ્રસાિ આપિામાં આિે છે . તેમજ સમગ્ર રસ્તા ઉપર તેમજ મંદિરે
સતત માતાજીના ગરબા, સ્ત ૃવતઓથી આખું ધાવમિક િાતાિરણ ઉભુ કરિામાં આિે છે .
૬.

રાસ ગરબા મહોત્સિ
નિરાત્રીના પ્રથમ નોરતે કાયમી રાસ ગરબા રાખિામાં આિે છે . જેમાં ઘણી બધી બહેનો

ટુકડીઓમાં ભાગ લે છે .
૭.

પાટોત્સિ
શ્રી ઉવમયા માતાજી મંદિરનો પાટોત્સિ િર િર્ે ૧૮ થી ૨૦ એવપ્રલ િચ્ચે યોજાય છે જેમાં હિન

યજ્ઞ, ૧૧ કુંડી હિન, સામાજજક શૈક્ષણણક સંમેલન જેિી વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ ઉપરાંત યુિા સંમલ
ે ન, મદહલા
સંમેલન, કૃવર્ અને ઔદ્યોણગક સંમેલન પ્રિશશનો પણ ગોઠિાય છે . જેમાં ૧૦,૦૦૦ થી ૧૫,૦૦૦ માણસો લાભ
લે છે .

૮.

િર શ્રાિણ માસનાાં ભજન કીિપન
િર શ્રાિણ માસ માં આખો માસ િરરોજ રાત્રે સમુહ ધુન ભજન કીતશન કરિામાં આિે છે . જેનો લાભ

રાત્રી સમયે રોકાયેલ િશશનાથીઓ પણ માણે છે .
૯.

ગણેર્ ઉત્સિ
િર િર્શ ગણેશ ચોથ નાં દિિસથી લઈ ને ૫ દિિસ સુધી ગણેશ સ્થાપન પુજન તથા મહોત્સિ

યોજિામાં આિે છે .
૧૦.

ખાનગી લગ્નો
આ મંદિર ટ્રસ્ટ ખાનગી વ્યક્તતગત લગ્ન માટે પણ શ્રી માતાજીના સાવનધ્યમાં વ્યિસ્થા આપે છે .

જેમાં રોજના બે લગ્નની સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય છે . તેમાં મેન્ટેનના ચાર્જ તથા િાન વ્યિસ્થા ચાલે છે . બે
સંકુલ ઉપલબ્ધ છે . ૧.શ્રી ગોરધનભાઈ રિજીભાઈ ફળદુ સંકુલ ૨.શ્રીમવત લાભુબેન ડાયાભાઈ ઉકાણી સંકુલ
જેમાં િે શ અને દુવનયાથી માણસો અહી લગ્ન કરિા આિે છે .
૧૧. શ્રી ઉમા રમિોત્સિ ભાઈઓ બહેનો –
શ્રી ઉવમયા માતાજી મંદિર પટાંગણમાં શ્રી ઉમા રમતોત્સિ િર િર્ે ભાઈઓ-બહેનો માટે યોજાય છે .
જેમાં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ-બહેનો, શૈક્ષણણક સંકુલો, છાત્રાલયો ભાગ લે છે .જેમાં પ્રિેશ વન:શુલ્ક હોય છે .
ભાગ લેનારની રહેિા-જમિાની બધી જ વ્યિસ્થા અપાય છે . અંિાજીત ૧૫૦૦ ભાઈઓ-બહેનો ભાગ લે છે .
ુ ો િેબ સાઈટ –
૧૨. મેરેજ ધયર
આ મંદિરે સમગ્ર ગુજરાતમાં સમાજના મેરેજ બ્યુરોને સાંકળી ઓન લાઈન મેરેજ બ્યુરો િેબસાઈટ
ઉભી કરી છે . જેમાં તમામ મેરેજ બ્યુરો તે િેબસાઈટ િાપરી શકે છે .તેનો તમામ ખચશ મંદિર ભોગિે છે .માત્ર
મેરેજ બ્યુરો પોતાનુ ં વ્યિસ્થા ખચશ સ્થાવનક લે છે . જેમાં નોંધાિતા યુિક – યુિતીને ઘેર બેઠા સમગ્ર વિશ્વના
ડેટા મળી શકે છે .
આમ મંદિર વિવિધ સામાજજક, શૈક્ષણણક, ધાવમિક પ્રવ ૃવતઓ કરી રહ્ું છે . આ ઉપરાંત સરકારશ્રીની
જુિી- જુિી યોજનાઓનો પણ સમાજને માદહતી માગશિશશન પ ૂરું પાડી લાભ અપાિે છે .
શ્રી ઉવમયા માતાજી મંદિર સંસ્થાન ઉંઝા કે િડુ મંદિર શ્રી ઉવમયા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ વસિસર જે
પ્રવ ૃવિ હાથ ધરે તે ઝંબેશના રૂપમાં આ મંદિર ટ્રસ્ટ ઉપાડી લે છે .
૧૩. કાં કુ પડો –
કોઇપણ કુટુંબની લગ્ન કંકોત્રી મંદિરે મળતા તેમને કંકુ પડો માતાજીના આશીિાશિરૂપ પ્રસાિી
મોકલાય છે .
૧૪. પાિડી પ ૂજા
કોઈપણ પદરિારને માતાજી નાં મંદિર માં પાિડી પ ૂજા કરાિિી હોય તો તેની વ્યિસ્થા આપિામાં
આિે છે .

માંદિરની કાયમી િાન યોજનાઓ
૧. આજીિન સેિા િાિાશ્રી રૂ.૫૦,૦૦૦/શ્રી ઉવમયા માતાજી મંદિર સંસ્થાના સામાન્ય સભ્ય પણ િાતા બની શકે તે માટે આ આજીિન િાન
યોજના છે . જેમાં રૂ.૫૦,૦૦૦/-નુ ં િાન લખાિી ૨૦ િર્શ માટે યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે . ૧. આિશશ લગ્ન
િાતા - િર િર્ે ૧ આિશશ લગ્નના િાતા તરીકે, ૨.સ્મ ૃવત થાળ - િર િર્ે ૧ સ્મ ૃવત થાળ પસંિગીની
તારીખે/વતથીએ ધરિામાં આિે છે . ૩. વતથી ભોજન – િર િર્ે ૧ પસંિગીની તારીખ/વતથીએ વતથી ભોજન
અપાય છે . ૪. મંગળા આરતી – િર િર્ે ૧ પસંિગીની તારીખે/વતથીએ ધરિામાં આિે છે . આ બધા લાભ
એક જ િાનથી ૨૦ િર્શ સુધી િાતાશ્રી ને અપાય છે અને મંદિરમાં સ્મ ૃવત ભિનમાં આજીિન તકતી તેમના
નામની રહે છે .
૨. આિર્પ લગ્ન િાિાશ્રી રૂ.૫૦૦૦/કોઈપણ િાિા માંદિર િરફથી લગ્નના િાિા બની ર્કે છે . એક લગ્ન નાાં િાિા િરીકે રૂ. ૫૦૦૦/િાન આપ્યે થી આ લાભ લઈ ર્કે છે .
૩. આજીિન વિથી ભોજન િાિાશ્રી રૂ.૫૦૦૦/કોઈપણ િાિા પોિાના પદરિાર નાાં કોઈપણ સભ્ય માટે આજીિન વિથી / િારીખ લખાિી અને
આજીિન વિથી ભોજન િાિા બની ર્કે છે . િે દિિર્ે ભોજન િેમના નામથી પીર્ાપ ય છે . એન િે દિિસનો
પ્રસાિ િેમની ધરે મોકલી અપાય છે .
૪. આજીિન સ્મ ૃવિથાળ િાિાશ્રી રૂ.૧૦૦૦/કોઈપણ િાિા પોિાના પદરિાર નાાં કોઈપણ સભ્યની સ્મ ૃવિ માટે આજીિન વિથી / િારીખ લખાિી
અને આજીિન સ્મ ૃવિ થાળ િાિા બની ર્કે છે . િે દિિર્ે માિાજી ને િેમના નામથી થાળ ધરિામાાં આિે
છે . એન િે દિિસનો પ્રસાિ િેમની ધરે મોકલી અપાય છે .
૫. આજીિન માંગળા આરિી રૂ.૧૦૦૦/કોઈપણ િાિા પોિાના પદરિાર નાાં કોઈપણ સભ્યનાાં નામે આજીિન માંગલા આરિી માટે આજીિન
વિથી / િારીખ લખાિી અને આજીિન માંગલા આરિી િાિા બની ર્કે છે . િે દિિર્ે માિાજીની માંગલા
આરિી િેમના નામથી કરિામાાં આિે છે . એન િે દિિસનો પ્રસાિ િેમની ધરે મોકલી અપાય છે .
આ િમામ િાન યોજનામાાં માંદિર િરફથી િેમની િારીખ વિથીને આગલે દિિસે જાણ કરાય છે અને
િાિાશ્રી ન આિી ર્કે િો િેમની વિથી સાંપન્ન થયે માિાજીની કાં કુ પ્રસાિી મોકલી પત્ર થી જાણ કરિામાાં
આિે છે .

ખાસ નોંધ:-

આ માંદિર ને શ્રી ઉમા ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ હેઠળ અપાત ુ િાનને ૮૦ જી હેઠળ

ઇન્કમટે ક્ષમાાં ભારિ સરકાર દ્બારા મક્ુ તિ આપિામાાં આિેલ છે .
કોઈપણ પરિે ર્ રહેિા પદરિારો વિિે ર્થી સીધ ુ િાન િે િે ર્ નાાં ચલણથી આપી ર્કે છે , કે મોકલી
ર્કે છે અને િે િાન સ્િીકારિા માટે આ ટ્રસ્ટને ભારિ સરકાર દ્વારા એફ. સી. આર. એ. હેઠળ
અવધકાર મળે લા છે .

