
 

ધર્મજ હરેિટેજ કોલેબિેરટવ 
 સેન્ટિ ફોિ હિેિટેજ કન્ઝવશેન (CHC), CRDF અને અવવચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશન દ્વાિા એક સયંકુ્ત પહલે. 

 

વાર્ષિક રિપોર્ટ            એર્િલ ૨૦૨૨ 
 

 
આ રિપોટમ જૂન ૨૦૨૧થી લઈને  
ર્ાચમ ૨૦૨૨ સધુીના સર્યગાળાર્ા ં 
CHC અને અવવચળ હરેિટેજ ફાઉદેશન  
દ્વાિા હાથ ધિાવેલી તર્ાર્ પ્રવવૃિઓનુ ં 
સાિાશં િજૂ કિે છે. 
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પ્રવતૃ્તિઓની સમયરેખા 
 
જૂન ૨૦૨૧ 
ધર્મજ હરેિટેજ કોલેબિેરટવની વર્ચમયલ ઔપચારિક શરૂઆત 
પ્રસ્તાવવત પરિયોજનાઓનો પરિચય 
યોગદાન રે્ળવવા ર્ાટેનચું વનર્ુંત્રણ 

 
જુલાઇ ૨૦૨૧ 
સ્વયુંસેવકો ર્ાટે વનર્ુંત્રણ 
શ્રી મોતીભાઈ ડાહ્યાભાઇ સાર્વજનિક પસુ્તકાલયિા લલલિત દસ્તારે્જોિે તતં્રબદ્ધ કિર્ાનુ ંકાયવ 
 
ઑગસ્ટ ૨૦૨૧ 
CEPT યચવનવવસિટી દ્વાિા શૈક્ષલિક પ્રવનૃિઓિી શરૂઆત 
મિુી ડેલિુા માલલક સાથે CRDF અિે અનર્ચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશિિો લબિકાનિૂી કિાિ (MoU) 
 
સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ 
મચખી ડેલચન પ્રાિંલભક આકાિિી 
મિુી ડેલિુા પ્રાિંલભક સિુક્ષિ માટેિી વ્યહૂિચિા 
 
ઑક્ટોબર ૨૦૨૧ 
કાલલદાસ જેઠાભાઇ હાઉસિા માલલકો સાથે CRDF અિે અનર્ચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશિિો લબિકાનિૂી કિાિ  
કાલલદાસ જેઠાભાઇ હાઉસિા પ્રાિંલભક સિુક્ષિ માટેિી વ્યહૂિચિા 
 
નવેમ્બર ૨૦૨૧ 
કાળીદાસ જેઠાભાઇ હાઉસિી સાઇટ સ્કૂલ માટે દાિ મેળર્ાય ુ
CEPT યચવનવવસિટી દ્વાિા હરેિટેજ ર્ીકિી પ્રવનૃિઓનુ ંઆયોજિ 
મોડિવ એંડેિજડવ આકાવઇર્ પ્રોગ્રામ (MEAP) અનદુાિ માટેિી પ્રાિંલભક અિજી 
 
ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ 
કાળીદાસ જેઠાભાઇ હાઉસનચું પ્રાિુંભભક સચિક્ષણ 
કાળીદાસ જેઠાભાઇ હાઉસર્ાું ‘ઓપન હાઉસ’નચું આયોજન 
CEPT વવન્ટિ સ્કૂલ – ‘હરેિતેજ અને રડજજટલ ડોક્યચર્ેંટેશનિી પદ્ધનતઓ’ 
MEAPિા અનદુાિ માટેિી પ્રાિંલભક અિજીિી મજૂંિી 
 
જાન્યઆુરી ૨૦૨૨ 
સેપ્ટ ઉવનવવસિટી દ્વાિા ધર્મજર્ાું ૭ રડિેકટેડ રિસચમ પ્રોજેક્ટ (DRP)િી શરૂઆત 
 
ફેબ્રયુારી ૨૦૨૨ 
MEAPિા અનદુાિ માટેિી નર્ગતર્ાિ અિજી 
મિુી ડેલિુી સાઇટ સ્કૂલ માટે દાિ મેળર્ાય ુ
 
માર્ચ ૨૦૨૨ 
શ્રી મોતીભાઈ ડાહ્યાભાઇ સાર્વજનિક પસુ્તકાલયમા ં‘ધર્મજનો સાુંસ્ુવતક વાિસો’ પરિસુંવાદનચું આયોજન 
મચખી ડેલચનચું પ્રાિુંભભક સચિક્ષણ 
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ધર્મજ હરેિટેજ કોલેબિેરટવ – પરિચય 
 
ધર્મજ હરેિટેજ કોલેબોિરટવ, સેન્ટિ ફોિ હરેિતજ કન્ઝવેશન (CHC), CEPT રિસર્મ એન્ડ ડેવેલપર્ેંટ 
ફાઉન્ડેશન (CRDF), અર્દાવાદ અને અવિચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશન દ્વાિા ધર્મજનો વાિસો જાળવી 
િાખવાની એક સયંકુ્ત પહલે છે.  
 
આ પહલે હઠેળ ધર્મજના કીર્તી વાિસાનુ ંસિંક્ષણ અને તેની જાળવણ ર્ાિ પ્રોજેક્ટ દ્વાિા કિવાર્ા ં
આવશે. આ પ્રોજેકટ ર્ા ં શૈક્ષણણક, સશંોધન અને આ પ્રયાસને આગળ પ્રસાિ કિવાને લગતી 
પ્રવતૃ્તિઓનો સર્ાવેશ કિવાર્ા ંઆવશે.  

 
 
 
સેન્ટર ફોર હરેરતજ કન્ઝરે્વશન (CHC) 
સેન્ટિ ફોિ હરેિતજ કન્ઝવેશન (CHC), CEPT રિસર્મ એન્ડ ડેવેલપર્ેંટ ફાઉન્ડેશન (CRDF), 

અર્દાવાદ દેશર્ા ંઐત્તતહાત્તસક વાિસાની જાળવણીની પ્રથા અને નીત્તતના સશંોધન, સલાહકાિ અને 

ક્ષર્તા ત્તનર્ામણર્ા ં કેન્ર ણબિંદુ બનવાની રષ્ટટ ધિાવે છે. સિંક્ષણ અને સ્વત્તનર્મિતાની નીત્તતશાસ્ત્રર્ા ં
ર્ક્કર્ ત્તવશ્વાસ સાથે, કેન્ર સ્વત્તનર્મિ અને ન્યાયોણર્ત ત્તનિાકિણોનુ ં ત્તનર્ામણ કિવા ઐત્તતહાત્તસક 

વાિસાની પ્રથાઓને સાવમજત્તનક રૂપ ેર્ાગમદશમન આપવા ર્ાગે છે. 
 
 
સિનામ ું: 
સેન્ટિ ફોિ હરેિતજ કન્ઝવેશન (CHC) 

એઈએસ બોઈસ હોસ્ટેલ પાસે 
ઉત્તનવત્તસિટી ગ્રાઉંડ, નવિંગપિુા 
અર્દાવાદ – ૩૮૦૦૦૯ 
ઈ-રે્લ: chc@cept.ac.in  

 
 
અવવચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશન 
અવિચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશન એક ણબન-નફાકાિક સસં્થા છે.  ધિર્જના NRI વતનીઓ અને ર્ાત્તવ 
પેઢીઓની સડંોવણીને ધિર્જના ‘હરેિટેજ હોમ્સ’ અને સાવમજત્તનક જગ્યાઓના પનુઃત્તનર્ામણ અને 
પનુજીત્તવત દ્વાિા અર્લર્ા ંલાવવાના રષ્ટટકોણ સાથે સ્થાપના કિવાર્ા ંઆવી છે, જેર્ા ં‘િોહડેત્તશયા 
હાઉસ’ સિંક્ષણ પહલે અને સાસં્કૃત્તતક પ્રવાસન ત્તવષે જાગતૃ્તત લાવવા ર્ાટે સાસં્ુત્તતક પ્રસગંો અથવા 
વકમશોપના આયોજન દ્વાિા ર્ાિતીય-આરિકન જોડાણની વાતામ કહવેાનુ ંપ્રથર્ ઉદાહિણ છે. 
 
 
સિનામ ું: 
અવિચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશન 
હોદેવશયા હાઉસ, સ્ટેશન િોડ 
અખાડાની સામે 
ધમમજ, આનુંદ – ૩૮૮૪૩૦ 
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પ્રોજેક્ટ ૧ 

સાાંસ્ક્રુતિક વારસાનો ડિજિટલ ઇન્ટરેક્ટટવ નટશો 
આ પ્રોજેક્ટની કલ્પના એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તરીકે કરવાર્ાાં આવી છે જે ધર્મિના રહવેાસીઓ અને વતનીઓને તેર્ના વતનના 
ઇતતહાસ અને વારસા સાથે વર્ચ્યમઅલ રીતે અન્વેષણ કરવા, તેના તવશે જાણવા અને પયનઃિોિવાાંર્ાાં સક્ષર્ બનાવે છે. ઇન્ટરેક્ક્ટવ 
નક્શો સાાંસ્કૃતતક વારસાની સાંપતિ, ર્ૌખિક વણમનો અને ધર્મિની પરાંપરાગત જ્ઞાન પ્રણાલીના ડિજિટલ ભાંિાર તરીકે સેવા આપશે. આ 
પ્લેટફોર્મ રહવેાસીઓ અને વતનીઓને સ્થળ અને તેના લોકો તવશેની ર્ાડહતી અને આંતરદૃક્ટટ આપી નક્શાર્ાાં યોગદાન આપવાની 
તક આપશે. 
 

પ્રોજેક્ટ ૧ 

હાથ ધરાવેલી પ્રવતૃ્તિઓ 
 
ફાઉન્ડેશન સ્ટુડડયો (સેમેસ્ટર ૧) 
ઑગસ્ટ – ડડસેમ્બર ૨૦૨૧ 
માસ્ટસસ ઇન કન્ઝરે્વશન એન્ડ ડરજનરેશન (MCR) 
ફેકલ્ટી ઑફ આડકિટેકચર, સેપ્ટ યતુ્તનવત્તસિટી 
 
આ સ્ટુડિયો સ્થાપત્યવિષયક િારસાના સરંક્ષણની જડિલતાઓ સાથે જોિાિાની 
વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા વિકસાિિાના ઉ�ેશ્ય સાથે તેઓને આિશ્યક કૌશલ્યો અને સરંક્ષણ 
પ્રડિયાઓની સમજ આપિા પર કેન્દ્રિત છે. વિદ્યાથીઓએ નીચેની પ્રડિયાઓ દ્વારા ધમમજના 
ઐવતહાવસક કેરિમા ંત્રણ સ્થળોમાાં કામ કર્ુું - મોતીભાઈ િાહ્યાભાઈ સાિમજવનક પસુ્તકાલય, 
આથમણી ખિકી અને અરબ િંદો ભિુન (ક્લોક િાિર હાઉસ). 
 
ડોક્યમુેંટેશન: ત્રણેિ સાઇટની માપણી અને વિગતો મેનયુાળ અને ડડજિટલ 
ડોકયમુેંટેશનના સાધનો અને તકનીકોના ઉપયોગર્થી મેળિાઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓએ વિગતો 
મેળિિાની અને તેનુાં વ્યિસ્સ્થત પ્રદશશન કરિા માટે સામારય પદ્દવતઓ સાથે ફોિોગ્રામેટ્રી, 
GPS રેકોડિિંગ અને 3D LiDAR સ્કેવનિંગ જેિી ડડજિટલ િેકનોલોજીનુ ંપણ અરિેષણ કર્ુું.    
 
મટીડરયલની સમઝણ: ત્રણેિ સાઇટ પર પારાંપરાગત બાાંધકામમાાં િપરાતી સામગ્રી, તેની 
લાક્ષબણકતાઓ, તેની આિરદા અને તેની અધોગવતની પ્રડિયાઓ વિષે અરિેષણ અને 
લે ોરેિરીમા ં વિશ્લેષણ દ્વારા વિસ્તારપિૂશક સમાઝ મેળિામાાં આિી. વિદ્યાર્થીઓએ 
ઐવતહાવસક ઇમારતોના બાાંધકામમાાં િપરાયેલી સામગ્રીને અનરુૂપ સાંરક્ષણ માટેની યોગ્ય 
પદ્ધવતઓનો પ્રસ્તાિ મકૂી શક્ય હતા.   
 
વિશ્લેષણ: ઐવતહાવસક તત્િોના અભ્યાસ માિે સાધનો અને પદ્દવતઓ, ઇમારતો, વિસ્તારો, 
પડરસરો અને લેરિસ્કેપ,્ પસદં કરેલી સાઇટ્સ પર લાગ ુ કરિામા ં આવ્યા હતા. 
વિદ્યાથીઓએ રચનાત્મક િશ્યો દ્વારા ઐવતહાવસક ઇમારતો અને તેના પડરસરનુ ંઅને તેના 
સાથે જોિાયેલા ઐવતહાવસક મલૂ્યોની ઓળખનુ ંવિશ્લેષણ રજૂ કર્ુું  
 
 



4

Cultural Heritage Assets of Dharmaj
         Residential
         Religious
         Institutional
         Public

પ્રોજેક્ટ ૧ 
અર્બન રિજનિેશન સ્ટુરિયો (સેમેસ્ટિ ૩) 
ઑગસ્ટ – રિસેમ્ર્િ ૨૦૨૧ 
માસ્ટસબ ઇન કન્ઝરે્વશન એન્િ રિજનિેશન (MCR) 
ફેકલ્ટી ઑફ આરકિટેકચિ, સેપ્ટ યનુનવનસિટી 
 
સ્ટુડિયો એ વિચારધારા પર આધાડરત છે કે ઐવતહાવિક શહરેો ભૌવતક, પયાાિરણીય, િામાજિક 

પ્રડિયાઓ અને આવથિક અને િાાંસ્કૃવતક પડરિતાનથી િતત આવધન છે અને આની અંદર સ્સ્થત 

ઐવતહાવિક વિસ્તારોમાાં આ પડરિતાનનુાં યોગ્ય પદ્દવતઓથી િાંચાલન કરવુાં િરૂરી છે. મખુ્ય ઉદેશ 
કન્ઝિેશનની દ્રષ્ટિએ ઐવતહાવિક વિસ્તારોથી િોિાયેલા િડિલ િણાનોને િાંબોવધત કરિા પર 

છે. વિદ્યાથીઓએ ધમાિ અને તેના પરીિતાન માિે િિાબદાર તયાાંનાાં રેહિાિીઓ અને 
િહભાગીઓ િાથે પરામશા, િોક્યમુેંિેશન, મેવપિંગ, િાાંસ્ુવતક િરિને દશાાિતા શહરેને લગતાાં 
તતિો દ્વારા ધમાિના ઐવતહાવિક વિસ્તારની શોધખોલમાાં િોિાયા.   
 
આકાાઈિલ ડરિચા, િાઈિ પર કરિામાાં આિેલુાં અિલોકન અને િાતચીત દ્વારા ધરમિની 
ઉતિાાંવત અને તેની લાક્ષણણક્તાઓ દશાાિતી એક ઐવતહાવિક િમયરેખા અને બહુવિધ 

વિશ્લેષણાતમક નકશા બનાિમાાં આવ્યા. તયાર બાદ ધમાિના મહતિપણૂા િાાંસ્ુવતક િારિાની 
િાંપવિ, તેનો ઇવતહાિ અને તેનો રેહિાિીઓ અને િાતનીઓ િોિે િાંબાંધ ઓળખિામાાં આવ્યા. 
ધમાિના ઐવતહાવિક વિસ્તારને લગતા  િમસ્યાઓ અને િાાંસ્ુવતક િારિા પર આ િમિયોની 
અિર િાઇિ પર અિલોકન અને રેહિાિીઓ િોિે પરામશાથી ઓળખિામાાં આિી. દરેક 
વિદ્યાવથિએ એક િમસ્યા અથિા મ�ુો લઈ યોગ્ય પદ્દવતઓ િાપરી તેને ઊંિાણમાાં િમાઝી તેનુાં 
વિશ્લેષણ કરી ઐવતહાવિક વિસ્તારોનુાં િાંરક્ષણ કરી તેને પનુર્જનન કરિા માિેનો પ્રસ્તાિ તૈયાર 
કયો.           
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પ્રોજેક્ટ ૧ 
ધર્મજર્ ાં હરેિટેજ વીક – ૨૧ર્ી નવેમ્બિ ૨૦૨૧ 
અવિચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશનની ટે્રવસિંગ રૂટ્સ ૩.૦ ની પહલેની હઠેળ, હરેિટેજ િીક ૨૦૨૧ના 
દરમિયાન અર્બન રરજનરેશન સ્ટુરિયો ના મિદ્યાર્થીઓએ તેિના ચાલ ુ શૈક્ષણિક કાિના 
અિતરિો પ્રસ્તતુ કયાબ. ધિબજના સાાંસ્કૃમતક િારસાને દશાબિતો એક નક્શાનુાં ર્હોદેશીય 
ર્હાઉસિાાં પ્રદશબન કર્ુું. સારે્થ સારે્થ ‘તિાકુ અને તેની દ્વિઅર્થી ઉત્ક્ાાંમત’ મિષે પ્રસ્તતુીકરિ 
અને ધિબજના ઈમતર્હાસના મિલીન ર્થયેલા વતૃાાંતો મિષે એક ર્હરેરટેજ િોક કરિાિાાં આવ્યા 
ર્હતા. આ પ્રસાંગિાાં ચરોતર અને ધિબજના રેર્હિાસીઓ અને િતનીઓ  અને પ્રદેશિાર્થી 
ર્હરેરટેજના ઉત્કસાર્હીઓ જોિાયા ર્હતા.        
 
 
 
 

હ લની પ્રવતૃ્તિઓ 
 
રિિેક્ટેિ રિસર્મ પ્રોજેક્ટ (DRP) 
જાન્યઆુિી-રે્ ૨૦૨૨ 
ર્સ્તેસમ ઇન કન્ઝરે્વશન એન્િ રિજનિેશન (MCR) 
અને ર્સ્તેસમ ઇન આરકટેક્ર્િલ રહસ્ર એન્િ ત્તિય િી (MAHT) 
ફેકલ્ટી ઑફ આરકિટેક્ર્િ, CEPT યતુ્તનવત્તસિટી 
MCR અને MAHTના મિદ્યાર્થીઓએ ર્હાલિાાં ધિબજિાાં વ્યક્ક્તગત િાગબદમશિત રરસચબ 
પ્રોજેક્્સ પર કાિ કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્્સ ર્હઠેળ િેળિેલી િારર્હતી તર્થા તેનુાં મિશ્લેષિ 
ધરિજના િરસને લાગતો રિજજટલ ઇન્ટરેક્ક્ટિ નકશાિાાં શાિેલ કરિાિાાં આિશે.   
 

પ્રોજેક્ટ ૧ 
ધર્મજર્ ાં હરેિટેજ વીક – ૨૧ર્ી નવેમ્બિ ૨૦૨૧ 
અવિચળ હરેિટેજ ફાઉન્ડેશનની ટે્રવસિંગ રૂટ્સ ૩.૦ ની પહલેની હઠેળ, હરેિટેજ િીક ૨૦૨૧ના 
દરમિયાન અર્બન રરજનરેશન સ્ટુરિયો ના મિદ્યાર્થીઓએ તેિના ચાલ ુ શૈક્ષણિક કાિના 
અિતરિો પ્રસ્તતુ કયાબ. ધિબજના સાાંસ્કૃમતક િારસાને દશાબિતો એક નક્શાનુાં ર્હોદેશીય 
ર્હાઉસિાાં પ્રદશબન કર્ુું. સારે્થ સારે્થ ‘તિાકુ અને તેની દ્વિઅર્થી ઉત્ક્ાાંમત’ મિષે પ્રસ્તતુીકરિ 
અને ધિબજના ઈમતર્હાસના મિલીન ર્થયેલા વતૃાાંતો મિષે એક ર્હરેરટેજ િોક કરિાિાાં આવ્યા 
ર્હતા. આ પ્રસાંગિાાં ચરોતર અને ધિબજના રેર્હિાસીઓ અને િતનીઓ  અને પ્રદેશિાર્થી 
ર્હરેરટેજના ઉત્કસાર્હીઓ જોિાયા ર્હતા.        
 
 
 
 

હ લની પ્રવતૃ્તિઓ 
 
રિિેક્ટેિ રિસર્મ પ્રોજેક્ટ (DRP) 
જાન્યઆુિી-રે્ ૨૦૨૨ 
ર્સ્તેસમ ઇન કન્ઝરે્વશન એન્િ રિજનિેશન (MCR) 
અને ર્સ્તેસમ ઇન આરકટેક્ર્િલ રહસ્ર એન્િ ત્તિય િી (MAHT) 
ફેકલ્ટી ઑફ આરકિટેક્ર્િ, CEPT યતુ્તનવત્તસિટી 
MCR અને MAHTના મિદ્યાર્થીઓએ ર્હાલિાાં ધિબજિાાં વ્યક્ક્તગત િાગબદમશિત રરસચબ 
પ્રોજેક્્સ પર કાિ કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્્સ ર્હઠેળ િેળિેલી િારર્હતી તર્થા તેનુાં મિશ્લેષિ 
ધરિજના િરસને લાગતો રિજજટલ ઇન્ટરેક્ક્ટિ નકશાિાાં શાિેલ કરિાિાાં આિશે.   
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Site School 2: Mukhi DeluSite School 1: Kalidas Jethabhai House

પ્રોજેક્ટ ૨ 

ક ાંસરે્વશન સ ઇટ સ્કલૂ  
કંસરે્વશન સાઇટ સ્કૂલ એક એર્વી પહલે છે જે એ વર્વચાર પર આધારરત છે કે ઐતિહાતિક મહત્વ ધરાવિી આપણી મલૂ્યવાન જગ્યાઓ 

ક્ાાંક તનયતમિ વપરાશ કે જાળવણી માટે જરૂરી ભાંડોળ િથા અન્ય િાંિાધનો ના અભાવે મિૃપ્રાય હાલિમાાં આવી જાયે છે. આ તમલકિોની 
જાળવણી અને િાંરક્ષણ કરવાની િામહૂહક જવાબદારી મળૂરૂપે નાગહરકોની છે. આ તમલકિો ઐતિહાતિક જ્ઞાનન ાં ભાંડાર પ્રસ્ત િ કરે છે 
અને કાંિવેશન માટેની િાલીમ િથા જ્ઞાન ફેલાવા માટેની િક આપે છે.       
 
આ પહલે સ્થાતનક રહવેાિીઓ, હહેરટેજ વ્યાવિાતયકો, આહકિટેક્ટ્િ, િાઇટ મેનેજિસ, કારીગરો અને તવદ્યાથીઓને વકસશોપ, ટૂાંકા 
અભ્યાિક્રમો અને સ્વયાંિેવી િકો દ્વારા િહક્રયપણે જોડવાનો પ્રયાિ કરે છે. મોટો ઉદે્દશ્ય િાલીમ અને ક્ષમિા તનમાસણ દ્વારા ધમસજમાાં 
વારિાના િાંરક્ષણ માટે પગલાાં લેવાનો છે. એકવાર િાંરક્ષક્ષિ થઈ ગયા પછી, િમ દાય પરામશસની પ્રહક્રયા અને માક્ષલકની િાંમતિના 
આધારે િાઇટ માટે નવો ઉપયોગ પ્રસ્િાતવિ થઈ શકે છે.   
 
DHC હઠેળ, ધરમજમાાં ઘરની માક્ષલકી ધરાવિા અને એ ઘરોમાાં મરામિ અને સ ધારો કરાવા ઈછિાાં લોકોને િાંરખશનની પ્રહક્રયાન ાં પ્રદશસન 
બિાવવા માટે બે િાઇટ સ્કૂલ અપનાવામાાં આવી છે. CHC, CRDF અને અતવચળ હહેરટેજ ફાઉન્ડેશન બને્નવ િાઇટના માક્ષલકો િાથે 
એક ક્ષબનકાનનૂી કરાર (MoU) હઠેળ આ િાઇટ સ્કૂલોમાાં શૈક્ષણિક અને પ્રસારને લગતી પ્રવવૃિઓ દ્વારા ઇમારતન  ંકાળજીપરૂ્વવક સરંક્ષિ 
કરર્વામા ંઆર્વશે. ધરમજમાાં ઘરની માક્ષલકી ધરાવિા અને એ ઘરોમાાં મરામિ અને સ ધારો કરાવા ઈછિાાં લોકો માટે એક પહલે. આ પહલે 

હઠેળ શૈક્ષક્ષણક અને જન પ્રિારની પ્રવતૃિઓ દ્વારા િાંરક્ષણની પ્રહક્રયાન ાં તનદશસન આપવામાાં આવશે. 

પ્રોજેક્ટ ૨ 

કન્ઝરે્વશન સાઇટ સ્કલૂ 
કન્ઝરે્વશન સાઇટ સ્કૂલ એક એર્વી પહલે છે જે એય વર્વચાર પર આધારરત છે કે ઐવતહાવસક મહત્ર્વ ધરાર્વતી મલૂર્વાન જગ્યાઓ 
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પ્રોજેક્ટ ૧ 

સાઇટ સ્કલૂ ૧ 
કાળીદાસ જેઠાભાઇ હાઉસ 
ધર્મજના ઐતિહાતિક વિસ્તારમાાં આવેલી આ જગ્યા કાળીદાિ જેઠાભાઈ પટેલના 
વારિદારોની ર્ાલલકીની છે. ઇર્ારિ એક બ ેર્ાળન ું િુંય ક્િ ર્ાળખ ું છે જેર્ાું લાકડાની ફે્રતર્િંગ 

અને ઈંટની દદવાલો છે. ઇર્ારિના એક ચૌક થી અલગ થયેલા બ ેભાગ છે જેર્ાુંથી એક 
ગુંભીર રીિે જર્જદરિ છે. વર્ષોથી, ઇર્ારિને િિિ દ ર પયોગ, હવાર્ાનની અિરો અને 
િેના િર્ારકાર્ અને જાળવણી ર્ાટે ભુંડોળ અને િુંિાધનોની અછિને કારણે નોંધપાત્ર 
ન કિાન થય ું છે.  
 
 
 
હાથ ધરાવેલી પ્રવતૃ્તિઓ 
સરુક્ષણની વ્યહૂરચના 
િપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ર્ાું, CHC ટીર્ દ્વારા ઇર્ારિ અને િેના પદરિરન ું પ્રારુંલભક દમ ષ્ટટતવર્ષયક 
મલૂયાુંકન બહ તવધ િાઇટ તવલિટ દ્વારા કરવાર્ાું આવય ું હત ું. અવલોકન અને સ્ટ્રક્ચરલ 
તનટણાિો જોડે પરાર્ર્મના આધારે, ટીરે્ િારણ કાઢ્ ું કે ઇર્ારિના આગલા ભાગને 
સ રલિિ કરી િેન ું િર્ારકાર્ અને છેવટે, િુંરિણ કરી ર્કાય છે. િેર્ છિાું, િેનો પાછલો 
ભાગ અત્યુંિ જર્જદરિ અવસ્ટ્થાર્ાું હોવાને કારણે િેને કાળજીપવૂમક િોડી, િેના પ નઃતનર્ામણ 

ર્ાટે ઉપયોગર્ાું લેવા ર્ાટે િેના િત્વો અને ર્કાન િાર્ગ્રીને સ રલિિ રીિે િુંગ્રદહિ રાખવાની 
જરૂર છે. 
 
નવેમ્બર ૨૦૨૧ર્ાું, ઘરના ર્ાલલકો પાિેથી ફુંડ્િ પ્રાપ્િ થય ું જેણે DHC ને આગલા ભાગની 
સ રિા હાથ ધરવા અને ત્યારબાદ િાઇટ પર એક ઓપન હાઉિન ું આયોજન કરવા િિર્ 
બનાવય ું. 
 
 
 
ઇમારત અને પરરસરનુું સરુક્ષણ 

આ જગ્યાને સ રલિિ કરવાન ું કાર્ ૧૩ર્ી થી ૧૬ર્ી દડિેમ્બર ૨૦૨૧ દરતર્યાન હાથ 

ધરવાર્ાું આવય ું હત ું. ઇટર્ારિના આગલા ભાગને બહારથી િેર્જ અંદરની બાજ થી ટેકા 
ર્ારવાર્ાું આવયા છે જેથી કરીને િેનો રસ્ટ્િા િરફનો ઝુકાવ રોકાઈ જાય. ખ લલા ર્ાઈદાન 

િરફ આવેલી આ ભાગની બાજ ની દીવાલને પણ ટેકાના આધારે સ રલિિ કરવાર્ાું આવી છે. 

સ્ટ્થળ પર મ લાકાિીઓ અને કાર્દારોની સ રિા સ તનતિિ કરવા ર્ાટે ઇર્ારિના અમ ક 

તવસ્ટ્િારો જેર્ કે આગળના ભાગનો ઉપરનો ર્ાળે અને િર્ગ્ર પાછળનો ભાગ બુંધ કરવાર્ાું 
આવયા છે. 
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પ્રોજેક્ટ ૧ 
કાળીદાસ જેઠાભાઇ હાઉસમાાં ‘ઓપન હાઉસ’  
શકુ્રવાર, ૧૭મી ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ના રોજ ઓપન હાઉસનુું આયોજન કરવામાું આવ્ુું હતુું. 
કોવવિ-19 પ્રોટોકોલને અનસુરીને ચાર ટાઈમ સ્લોટમાું સાઈટ પર સત્રો યોજાયા હતા. આ 
પ્રસુંગએ DHC ને સમદુાયના સભ્યો સાથે વાતાાલાપ કરવાની અને સ્થાવનક રીતે પહલે 
વવશે વાત ફેલાવવાની તક આપી. ચરોતર પ્રદેશમાું અને તેની આસપાસની આડકિટેક્ચર 
કોલેજોના વવદ્યાથીઓ અને ફેકલ્ટી સભ્યોની સહભાગગતાથી હડેરટેજની સરુક્ષાના પ્રશ્નો પર 
રસપ્રદ વાતાાલાપ થયો. CSMVS મ્્ગુિયમ આટા કન્િવેશન સેન્ટર, મુુંબઈ ખાતે કલા 
સુંરક્ષણ, સુંશોધન અને તાલીમના વિા અનપુમ સાહ દ્વારા ‘કૌટુુંગબક વારસાની સુંભાળ 
અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો’ પર ઉદ્ઘાટન વાતાાલાપ આપવામાું આવયો હતો.  
 
ઓનલાઈન હાજરી આપવા ઈચ્છતા પ્રવતભાગીઓ માટે સાુંજે ૬-૭:૩૦ વાગ્યા સધુી 
વચ્્ુાઅલ ઓપન હાઉસનુું આયોજન કરવામાું આવ્ુું હતુું. CHCના કેન્રના વિા અને મખુ્ય 
સુંશોધક િૉ. જીજ્ઞા દેસાઈએ ધમાજ હડેરટેજ કોલાબોરેડટવ અને કન્િવેશન સાઈટ સ્કૂલ 
પહલેનો પડરચય કરાવયો. CHC ખાતે ધમાજ હડેરટેજ કોલાબોરેડટવના સુંયોજક આશના 
પટેલે સાઈટ સ્કૂલમાું અત્યાર સધુી હાથ ધરેલ કાયા અને આગળના માગાની રજૂઆત કરી 
હતી. અનપુમ સાહ દ્વારા વાતાાલાપ સાથે સત્રનુું સમાપન થ્ુું અને ત્યારબાદ તેમની સાથે 
વવચારપે્રરક પ્રશ્ન અને જવાબનુું સત્ર થ્ુું.  
 
 
‘હરેિતેજ અને રિજજટલ િોક્યમુેંટેશનની પદ્ધતતઓ’ પિ વર્કશોપ 
૨૦મી - ૨૫મી ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ દરવમયાન યોજાયેલી પાુંચ ડદવસીય વકાશોપની શરૂઆત 
આડકિટેક્ચરલ ફોટોગ્રાફીના પડરચય સાથે થઈ હતી, બીજા ડદવસે ફોટોગ્રામેટ્રી તરફ આગળ 
વધીને ત્રીજા ડદવસે પોસ્ટ-પ્રોસેવસિંગ અને ચોથા અને પાુંચમા ડદવસે 3D લેસર સ્કેવનિંગ 
કરાવવામાું આવ્ુું. ઐવતહાવસક ઇમારતોની તસ્વીરો લેવાનુું કામ જડટલતાના બહુવવધ 
સ્તરો પ્રસ્તતુ કરે છે. ફોટોગ્રાફી, ફોટોગ્રામમેટ્રી, એડરયલ મેવપિંગ અને 3D લેસર 
સ્કેનીંગમાુંથી એકત્ર કરાયેલ પડરણામ વચ્ચેની વવવવધ સચોટતા અને સસુુંગતતાની તલુના 
કરી શકવાની સુંભાવના છે. આ પ્રડક્રયાના પડરણામનો ઉપયોગ જાગવૃત લાવવા માટે થઈ 
શકે છે. 
 

હાલની પ્રવતૃ્તિઓ 
પાછળના ભાગને કાળજીપરૂ્વક તોડી પાડર્ાની અને સાઇટના સરંક્ષણ તરફના આગળના 
પગલા ંતરીકે સાઇટ પર સામગ્રીન  ંસગં્રહ રાખર્ા માટે સ્ટોરેજ શેડ બનાર્ર્ાન  ંનક્કી 
કરર્ામા ંઆવ્  ંછે. સ્થળ પર શૈક્ષણણક પ્રવતૃ્તિઓન  ંસમયપત્રક તૈયાર કરર્ામા ંઆવ્  ંછે. 
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પ્રોજેક્ટ ૧ 

સાઇટ સ્કલૂ ૨ 
મખુી ડેલ ુ
મખુી ડેલ ુધર્મજના ઐતિહાતિક વિાહિના િૌથી જૂના ભાગોમાાંના એક અથમની ખડકી પાિે 

આવેલુાં છે. ઇમારિ એ એક િાંયકુ્િ માળખુાં છે જે વર્ષ ૧૯૦૭માાં બાાંધવામાાં આવયુાં હતુાં જેમાાં 
લાકડાની જટિલ કોિરણી અને ઇંિની ટિવાલો િાથે લાકડાના ફે્રતમિંગનો િમાવેશ થાય છે. 

ત્રણ માળની આ ઇમારિમાાં લાાંબા િમયથી વિવાિ, જાળવણી અથવા િમારકામ કરવામાાં 
આવયુાં નથી જેના કારણે િેના ભાગો અત્યાંિ નાજુક બની ગયા છે અને િે પડી જવાના 
જોખમમાાં છે. 
 
 
 
 
 
હાથ ધરાવેલી પ્રવતૃ્તિઓ 
સરુક્ષણની વ્યહૂરચના 
િપ્િેમ્બર ૨૦૨૧ માાં, તનષ્ણાિો િાથે પરામશષ કરીને CHC િીમે િાઇિની સ્થથતિનુાં 
િષ ષ્ષ્િતવર્યક મલૂયાાંકન કયુું છે અને િેને સરુક્ષિિ કરવા માિે િબક્કાવાર વયહૂરચના િૈયાર 
કરી છે જેમાાં િરેક લાકડાના બીમને િેકા આપવાનો અને પેરાપેિને કાળજીપવૂષક િોડી 
નાખવાનો તનણષય લેવામાાં આવયો છે. 
 
 
ઇમારત અને પરરસરનુું સરુક્ષણ 

થથળની સરુિાનો પ્રથમ િબક્કો ૨૪મી માચષ ૨૦૨૨ના રોજ શરૂ થયો હિો. િૌથી નીચેના 
માળની િરેક બીમની આજુ બાજુ વોલ પ્લેિ િોડાવામાાં આવી છે. મળૂ હતે ુઇમારિના વધ ુ
બગાડને િાળવા માિે જર્જટરિ સ્થથતિમાાં રહલેા બીમો પર આવિો ભાર હલકો કરવાનો 
છે. ધમષજ ખાિે કન્ઝવેશન િાઇિ થકૂલની પહલે તવશે િમજવા અને જાણવા માિે સરુિણ 
પ્રટિયા િરતમયાન મલુાકાિીઓને આમાંત્રણ આપવામાાં આવયુાં હતુાં. CHC િીમ િેમજ 
મલુાકાિીઓ દ્વારા થથળ પર સરુિા પ્રોિોકોલનુાં િખિપણે પાલન કરવામાાં આવયુાં હતુાં.  
    
 
 

હાલની પ્રવતૃ્તિઓ 
કાળજીપરૂ્વક તોડાણ 
ઇમારિના ત્રીજા માળનુાં પેરાપેિ ગાંભીર રીિે જર્જટરિ અને અતનતિિ સ્થથતિમાાં હતુાં. આ 

િત્વોને કાળજીપવૂષક વયવસ્થથિ પ્રટિયા દ્વારા અને CHC િીમની િેખરેખ હઠેળ કાઢવામાાં 
આવયા હિા. 
 
સાઈટ ર્ાટે તાત્કાલિક પગિાાં તરીકે ડિજીટિ િોક્યરેુ્ન્ટેશન અને ઇર્ારતની હાિ સ્થિતતનુાં 
તિશ્િેષણ  કરિાર્ાાં આિી રહ્ુાં છે. 
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પ્રોજેક્ટ ૩ 

પસુ્તકાલયનુું પનુરુત્થાન 
આ પહલેનો ઉ�ેશ ધર્મજના રહવેાસીઓ ર્ાટે ર્ોતીભાઈ ડાહ્યાભાઈ સાવમજનનક પસુ્તકાલયનુું આધનુનકીકરણ કરવાનો છે જેર્ાું ધર્મજના 
ઈનતહાસ અને વારસા પર પસુ્તકો અને આકામઈવલ સુંસાધનોની સલુભતા સાથે સુંરક્ષક સ્થળ તરીકે સુંગ્રહહત કરવા ર્ાટે સુંગ્રહર્ાુંથી દુલમભ 

પસુ્તકોને સર્ાુંતર રીતે હડજજટાઈઝ કરવાનો છે. ૧૩ર્ી જૂન, ૨૦૨૧ના રોજ શ્રી એર્.ડી. સર પસુ્તકાલય, ધર્મજની પ્રાથનર્ક મલુાકાત 

દરનર્યાન, DHCની ટીર્ના સભ્યોએ જાણ્ુું કે આ સ્થળ પ્રદેશ ર્ાટે ઐનતહાનસક મલૂ્ય ધરાવે છે. પસુ્તકાલયનો નોંધપાત્ર સુંગ્રહ અને 

ઇર્ારત પ્રદેશના નેતાઓ દ્વારા નશક્ષણ તરફના સુંસ્થાકીય દબાણને દશામવે છે. નનષ્ણાતોએ ત્રણ પ્રોજેક્ટ્નો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે: 
 
A) પસુ્તકાલય ના સુંગ્રહ નુું ડિજિટલ આકાાઇવ 

આકામઇવની પ્રકૃનત, તેનુું મલૂ્ય અને વતમર્ાન સલુભતાની ઓળખ કરવી અને બાહ્ય ફાુંહડિંગના સર્થમનથી મલૂ્યવાન સુંસાધનનુું 
હડજજટાઇઝેશન કરવુું. 

B) ઇમારત અને સાઇટનુું કુંસવેશન અને ડરિનરેશન 

શે્રણીબદ્દ તાલીર્ અને ક્ષર્તા નનર્ામણ કાયમક્રર્ો દ્વારા ઇર્ારતનુું સુંરક્ષણ કરવુું અને તેના જીવનને લુંબાવવા ર્ાટે સતત 
સર્ારકાર્ની સનુવધા ર્ાટે જાળવણી ર્ાગમદનશિકા તૈયાર કરવી. 

C) ડરસોસા સેંટર ની સ્થાપના   
આ ક્ષેત્રના ઇનતહાસ, સ્થાપત્ય, ઇકોલોજી અને પયામવરણ નવશે વધ ુજાણવાના હતેથુી નવદ્વાનો, નવદ્યાથીઓ અને વ્યાવસાનયકો ર્ાટે 

મલુાકાત લેવા ર્ાટે કેન્દ્રને એક ર્હત્વપણૂમ એન્દ્કર બનવા સક્ષર્ બનાવવુું.          
 

પ્રોજેક્ટ ૧ 

હાથ ધરાવેલી પ્રવતૃ્તિઓ 
 
સ્વયસેંવકની સડંોવણી 
૮૫૦૦ થી વધ ુપસુ્તકો ધરાવતા પસુ્તકાલય સગં્રહને સચૂિબદ્દ કરવામા ંDHC ને સમથથન 

આપવા માટે જૂન ૨૦૨૧ મા ંસ્વયસેંવકોની સહભાચિતા માટે જાહરેાત કરવામા ંઆવી હતી. 
ઑિસ્ટ 2021 સધુીમા ં આ સગં્રહની લિભિ 30% સમીક્ષા કરવામા ં આવી હતી જેથી 
સગં્રહની પ્રકૃતત અને સલુભતાને ઓળખવા તરફ એક પિલુ ંઆિળ ચિહ્નિત થયુ ંહતુ.ં સગં્રહ 

પર આિળનુ ંકામ DHCને પ્રોજેકટ માટે ફાડં િંિ મળ્યા બાદ હાથ ધરવામા ંઆવશે. 
 
 
હાલની પ્રવતૃ્તિઓ  
 
મોડનન એંદેણજડન આકાનઇવ્સ પ્રોગ્રામ (MEAP) - UCLA લાઇબે્રરી ગ્રાન્ટિંગ પ્રોગ્રામ 

ગ્રાન્ટનો ઉ�ે�ય ૨૦મી અને ૨૧મી સદીથી જોખમમા ં મકુાયેલી આકાથઇવલ સામગ્રીને 

ડ જજટાઇઝ કરવાનો અને સલુભ બનાવવાનો છે. આ અનદુાન દ્વારા, DHC સગં્રહમાથંી દુલથભ 

પસુ્તકો અને રેકોર્ડ થસના ડ જજટાઇઝેશન અને જાળવણી તરફ કામ કરવાનો હતે ુધરાવે છે. 

DHC ટીમે ડ સેમ્બર ૨૦૨૧મા ંગ્રાન્ટ માટે પ્રારંચભક અરજીના તબક્કાને સફળતાપવૂથક પાર 

કરી દીધુ ંછે અને ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૨મા ંતવિતવાર અરજી આપી છે. 
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પ્રોજેક્ટ ૪ 

સરંક્ષણ માટે માલિકની માર્ગદર્શિકા 
આ પ્રોજેક્ટ ધર્મજ અંગેની પ્રવર્મર્ાન જાગતૃર્ને વાસ્ર્તવક સરંક્ષણ પ્રયાસો સધુી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ છે. ધર્મજના જે રહવેાસીઓ 
અને વર્નીઓ રે્ર્ના ઘરોનુ ંઐતર્હાતસક મલૂ્યો અને વારસાની જાળવણી અકબધં રાખી રે્ર્ા ંસધુારો કરવા ઇછર્ા ંહોય, રે્ઓ ર્ાટે 
સરંક્ષણ દિશાતનિેશોનુ ંએક સકંલન રૈ્યાર કરવાર્ા ંઆવશે. CHC અને અતવચળ હદેરટેજ ફાઉન્ડેશન સ્વીકારે છે કે ઘણા રહવેાસીઓ 
ધર્ામજની તવતશષ્ટર્ા અને ઓળખનો અભિન્ન િાગ બનેલા વારસાના ર્હત્વ પ્રત્યે સિાન છે અને વર્મર્ાન ર્થા આવનારી પેઢીઓ 
ર્ાટે રે્ર્ને જાળવણ કરવા ર્ાટે સકારાત્ર્ક યોગિાન આપવા ર્ાગે છે. 
 

પ્રોજેક્ટ ૧ 

હાથ ધરાવેલી પ્રવતૃ્તિઓ 
ધર્મજના રહવેાસીઓ અને ડાયસ્પોરા ર્ાટે એક પસુ્સ્િકા િૈયાર કરવાર્ાાં આવી છે જેથી લોકો 
િેર્ાાં યોગદાન આપી શકે િે ર્ાટેની પહલે અને સાંભવવિ રીિો સર્જાવે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
હાલની પ્રવતૃ્તિઓ 
ડિરેક્ટેિ ડરસર્ચ પ્રોજેક્ટ (DRP) 
જાન્યઆુરી-મે ૨૦૨૨ 
મસ્તેસચ ઇન કન્ઝવેશન એન્િ ડરજનરેશન (MCR) 
અને મસ્તેસચ ઇન આડિટેક્ર્રલ ડિસ્ર એન્િ થિયારી (MAHT) 
ફેિલ્ટી ઑફ આડિિટેક્ર્ર, CEPT યથુનવથસિટી 
 
MCR અને MAHT પ્રોગ્રાર્ના વવદ્યાથીઓ હાલર્ાાં ર્ાગમદવશિિ સાંશોધન પ્રોજેક્ટ્સ પર કાર્ 

કરી રહ્યા છે જેર્ાાં ધર્મજની પરાંપરાગિ ઇર્ારિી લાકડા અને આટમ  ડેકો ઇર્ારિોની હાલની 
સ્સ્થવિ અને આ ર્ાળખાના સાંરક્ષણ અને જાળવણીની આસપાસના વવવશષ્ટ મ�ુાઓની 
પદ્દવિસરની િપાસ કરવાર્ાાં આવે છે. આ પ્રોજેક્ટ્સના ભાગ રૂપ ેઉત્પાદદિ કાયમનો હતે ુ

સાંરક્ષણ ર્ાટે ર્ાલલકની ર્ાગમદવશિકા ર્ાટે ર્ાદહિી એકત્ર કરવાની પ્રદિયાને સરળ બનાવવાનો 
છે. 
 
 



12

પ્રોજેક્ટ ૧ 

એકત્રિત કરેલી માહિતી (જૂન ૨૦૨૧-માર્ચ ૨૦૨૨)  
 

માસ્ટર્સ ઇન કન્ઝરે્વશન એન્ડ હરજનરેશન (MCR) 
ફેકલ્ટી ઑફ આહકિટેકચર, CEPT યતુ્રનર્વત્રર્િટી 
 
ફાઉન્ડેશન સ્ટુહડયો (રે્મેસ્ટર ૧) 
ફોટોગ્રાફી, માપણી, હાલની સ્થિતિન ું પરીક્ષણ અને થિાપત્યકળાન ું તિશ્લેષણ: 

1. એમ. ડી. સર પ થિકાલય 
2. આિમણી ખડકી 
3. અરબ િંદો ભ િન 

 
 
અર્સન હરજનરેશન સ્ટુહડયો (રે્મેસ્ટર ૩) 
ધમમજના તિકાસની ઐતિહાતસક સમયરેખા 
ધમમજ અને ચરોિર પ્રદેશની સામાજજક કિા 
 
નીચેની માહહિી દશામિિા ધમમજના નક્શા: 

1. િસાહિની ગોઠિણી  
2. શેરીઓની ગોઠિણી 
3. સાન્સથક તિક િારસાની સુંપતિઓ અને સીમાબચહ્નો  
4. મકાનનો ઉપયોગ અને િિમમાન ભોગિટાની સ્થિતિ 
5. થિાપત્ય શૈલીઓ 
6. ઇમારિોની ઊંચાઈ 

 
 

CEPT ત્રર્વન્ટર સ્કલૂ: ‘િહેરટેજ એન્ડ હડજજટલ મેથડ્ર્ ઑફ ડોક્યમુેંટેશન’ 
1. ધમમજની એહરયલ િસિીર 
2. થરીટ એબલિેશન 
3. કાળીદાસ જેઠાભાઈ હાઉસની એબલિેશન અને 3Dદૃશ્યો 

 
 

સ્ર્વયરેં્ર્વકની ર્ડંોર્વણી 
1. પ થિકાલય સુંગ્રહમાુંિી ૨૮૦૦+ પ થિકોની સબૂચ 
2. પ થિકાલય સુંગ્રહની પ્રકૃતિ પર તિશ્લેષણ 

 

કામ જોવા અહીં દબાવો.

કામ જોવા અહીં દબાવો.

કામ જોવા અહીં દબાવો.

https://portfolio.cept.ac.in/2021/M/fa/foundation-studio-cr4002-monsoon-2021
https://portfolio.cept.ac.in/2021/M/fa/urban-regeneration-cr4001-monsoon-2021
https://crdf.org.in/resources/admin_uploads/resources/Winter%20School%202021%20Booklet%20(1).pdf


13

   crdf.org.in/center/center-for-heritage-conservation
  avichal.org

  @chccept  |  @ceptresearch
  @avichalheritagefoundation

  facebook.com/chccept/
  facebook.com/AvichalHeritageFoundation/

  @chccept |  @ceptresearch

  Center for Heritage Conservation

તમારું યોગદાન નોંધાવો 

અમારી સાથ જોડાઓ

સાઇટ ભલામણ કરો

અમને લખો
chc@cept.ac.in
info@avichal.org

પ્રોજેક્ટ ૧ 
DHC ટીમ: CHCમ ાંથી ડૉ. જીજ્ઞ  દેસ ઈ, આશન  પટેલ, મદુૃલ  મ ને, નનગ ર શેખ, ઝિયસ 
પીઠ વ લ , સ ત્વવક  પાંચોલી, દ્રષ્ટટ ન કર ણી, જુહી બ ફન  અને લક્ષ્મી આર અને અનવચલ 
હરેરટેજ ફ ઉન્ડેશન તરફથી અલ્પપત  પટેલ. 
 
પહલેને સમથથન આપવ  બદલ અમે ધમથજ કેળવણી માંડળ અને અનદુ ન આપન ર ઓ 
અને અમ ર  શભુેચ્છકોનો આભ ર મ નીએ છીએ. અમે ધરમજમ ાં ક મ કરવ ન  ગ ળ  
દરનમય ન નવદ્ય થીઓન  આવ સમ ાં ઉદ રત થી મદદ કરવ  બદલ જલ ર મ માંરદર ટ્રસ્ટ, 
પઝુલન પટેલ અને નવજય પટેલનો આભ ર મ નીએ છીએ. અમે ક ળીદ સ જેઠ ભ ઈ 
હ ઉસને કન્િવેશન સ ઈટ સ્કૂલ તરીકે આપવ  બદલ મીત  પટેલ, અવની પટેલ અને 
ક ળીદ સ જેઠ ભ ઈન  વ રસદ રોનો આભ ર મ નીએ છીએ અને મખુી ડેલનેુ કન્િવેશન 
સ ઈટ સ્કૂલ તરીકે આપવ  કરવ  બદલ હરીશ પટેલનો આભ ર મ નીએ છીએ. અમે ચેતન 
ગજ્જર, નવકીકુમ ર વ ઘ રી અને તેમની સાંબાંનધત ટીમોને ક ઝલદ સ જેઠ ભ ઈ હ ઉસ અને 
મખુી ડેલ ુખ તેની કન્િવેશન સ ઈટ સ્કૂલમ ાં સરુઝિત અને સ વચેતીપવૂથક તોડ ણન  ક યથ 
મ ટે આભ ર મ નીએ છીએ. 
 
અમે આસ્થ  દેસ ઈ, અરદનત ડ ઝલય , જ્હ નવી નસિંહ , ખશુ્બ ૂપટેલ, નનનધ પટેલ, પવૂી ડ ભી, 
નિયાંક  બઘેલ, સૌમ્ય  બ બરરય , શ્રીન  દેસ ઈ, સ્તનુત પાંડય , તન્મય ભ વસ ર અને િલક 
પાંડય નો પસુ્તક લયન  સાંગ્રહને સઝૂચબદ્ધ કરવ  મ ટે તેમનો સમય અને કૌશપય સ્વયાંસેવી 
આપવ  બદલ આભ ર મ નીએ છીએ. અમે CEPT યનુનવનસિટીની આરકિટેક્ચર ફેકપટીન  
મ સ્ટસથ ઇન કન્િવેશન એન્ડ રરજનરેશન (MCR) િોગ્ર મન  નવદ્ય થીઓ અને 'હરેીટેજ 
એન્ડ રડત્જટલ મેથડ્સ ઑફ ડોક્યમેુન્ટેશન'ની CEPT નવન્ટર સ્કૂલ ૨૦૨૧ ન  
સહભ ગીઓને આ પહલેમ ાં તેમન  શૈિઝણક જોડ ણ અને યોગદ ન અમ રી િશાંસ  અને 
આભ ર વ્યક્ત કરીયે છીએ. 
 
અમે ડૉ. એઝલસ રટપચે, અનપુમ સ હ, ડૉ. ગૌરી ભરત, મઝણય ર સન ર જેન્દ્રન, મેહુલ શ હ 
અને રવન  ભ રતીનો તેમની કુશળત  દ્વ ર  પહલે મ ટે તેમનો સમય અને િયવનો આપવ  
બદલ આભ ર મ નીએ છીએ. 
 
 

પ્રોજેક્ટ ૧ 
 
 
DHCને સમર્થન આપો 
 
વધ ુમાહિતી મેળવો 
 
 
વેબસાઇટ  
 
 
ઇન્સ્ટાગ્રામ 
 
 
ફેસબકુ 
 
ટ્વવટર 
 
લિન્સકડિન 
 
 
કોઈપણ DHC પ્રોજેક્ટમ ાં દ ન આપો 
 
તમ ર  સમય અને કુશળત નુાં યોગદ ન આપો 
 
ધમમજમ ાં સાંશોધનના કામમાાં મદદ કરો 
 
 
આ રરપોટમમ ાં ઉપયોગમ ાં લેવ તી છબીઓનુાં યોગદ ન CHC ટીમન  સભ્યો અને MCR, CEPT યનુનવનસિટીન  નવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવયુાં છે. 
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