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ઇન્ડડમા શેયીટે જ લોક પેસ્ટીલર 2018
Exploring Indo-Saracenic Facades of Maharaja Sayajirao University in Vadodara
લડોદયાભાાં ભશાયાજા વમાજીયાલનાાં ઇડડો- વેયેવેનનક સ્થાત્મન ાં નનરયક્ષણ
લડોદયા, 15 પેબ્રઆયીીઃ ભશાયાજા વમાજીયાલ યનનલવવીટી (MSU) ગામકલાડ લાંળ દ્વાયા લડોદયા
(જના ફયોડા) ળશેયને બેટભાાં અામેર છે જે પક્ત બાયતની અભ્માવરક્ષી વાંસ્થાઓભાાં જ નથી
યાં ત આકવક શેયીટેજ ઇભાયત છે . તે ઇન્ડડમન અને ફીઝેડટાઇન ધમ્ભટો અને ગફાંજોનાાં
આકવક નભશ્રણથી ફનેર ઇડડો વેયેવેનનક ળૈરીભાાં તેનાાં આગનાાં બાગનો આકાય ધયાલતી
સ્થાત્મ અજામફી છે .
લતવભાન ઇન્ડડમા શેરયટેઝ લોક પેસ્ટીલર (IHWF)નાાં બાગ રૂે કયામેર શેયીટે ઝ લોક દ્વાયા
સ્થાનનક યશેલાવીઓ લડોદયાનાાં ઇનતશાવ અને ઇડડો વેયેવેનનક ળૈરીભાાં ફાંધામેર આગનાાં
બાગભાાં રયલતવન કયામેર ફાાંધકાભ દ્વાયા વાંસ્થાનનક સ્થાત્મ ધયાલતા બાયતભાાં તેના સ્થાન
અગેની જાણકાયીભાાં લધાયો કયી ળકે છે .
ફે કરાકની લોક, ભશાયાજા વમાજીયાલ યનનલવવીટીનાાં ઇડડો વેયેવેનનક સ્થાત્મન ાં નનરયક્ષણ
કયળે જે 17 પેબ્રઆયી (ળનનલાયે મોજાળે). તે ઇન્ડડમન શેરયટે જ લોક પેસ્ટીલર 2018ની ભશીનો
રાાંફી અને નલનલધ ળશેયોભાાં થનાય લોકનો બાગ છે જે બાયતીમ ળૈરી અને વાંસ્કૃનતની
ઓનરાઇન જ્ઞાનકોળ વશાેરડમા (sahapedia.org), અને મળ કલ્ચય, મળ ગ્રોફર
ઇનસ્ટીટયટનો વાાંસ્કૃનતક નલબાગ, મળ ફેંકની પ્રેક્ટીવીંગ થીંક ટે ડક દ્વાયા વાંયક્તણે મોજલાભાાં
ૃ અને અમત
ૃ લાયવાને
આલેર છે . જે ળશેયનાાં નાગયીકોને તેભનાાં ળશેયો અને નગયોનાાં મત
ળોધલા પ્રોત્વાશીત કયે છે .
જેનાાં આગેલાન શ્રી ધાયા ભામાલત છે જે પાઇન આટવ વની ફયોડા કોરેજનાાં રશસ્રી ઓપ
આરકિટેક્ચયભાાં નનષ્ણાત છે , લડોદયાભાાં લોક MSUનાાં કેટરાક ખાનવમતોનો ખરાવો કયળે, જે

વમાજીયાલ ત્રીજાજે કાનાાં પ્રોત્વાશક અને કદયદાન શતાાં તેભનાાં ઘભાંટીમ ફાાંધકાભનો યાલો
છે .

યનનલવવીટીનાાં દલીદાન શોરનો મખ્મ ઘભાંટ, બ્રીટીળ આરકિટેક્ટ યોફટવ પેરોલેવ ચચળોરભ દ્વાયા
રડઝાઇન કયલાભાાં આવ્મો શતો. જેભાાં ગોરગફ
ાં જઝન ફીજાયનાાં નલળા ઘભાંટ છી
ફનાવ્માભાાં આવ્મો શતો. કેમ્વભાાં લોક નલશ્વનાાં બાગીદાયોની આગેલાની કયળે જે સ્થાત્મ અને
જ્ઞાનન ાં ઐનતશાનવક જોડાણ છે . અડમ સ્થાનોભાાં આ લોક તેભને લાડ અને સ્તાંબો ય 100 લવ
જના જટીર કાષ્ઠકાભ ફતાલળે.
1881ભાાં કોરેજ તયીકે સસ્થાનત થમેર MSUની ફીજી ખાવમતોભાાં તે ગજયાતભાાં ફાંધામેર
એક ભાત્ર યનનલવવીટી છે જેનાાં કરનત યાજ્મનાાં ગલવનય નથી યાં ત ફયોડાનાાં યાજલી
રયલાયનાાં વભ્મ છે .
શ્રી ભામલતે શેરા એક પ્રોજેક્ટ, ‘ફયોડનાાં વભાયકાભ કયામેર સ્ભાયકો ’ કમો શતો જે ળશેયની
શેરયટેજ ઇભાયતો દળાવ લે છે અને જર્જરયત શારતભાાં યશેલા દે લા કયતાાં તેનો કેલીયીતે
નવઉમોગ થઇ ળકે તે દળાવ લે છે .
લોક અને ઇન્ડડમન શેરયટે જ લોક પેસ્ટીલર 2018નાાં અડમ કામવક્રભો અંગેની ભાશીતી, ભાગવનો
નકળો અને યજીસ્રે ળનની ભાશીતી http://www.indiaheritagewalkfestival.comય ઉરબ્ધ છે .
વશાેરડમાનાાં પેસ્ટીલર રડયે ક્ટય ને વેક્રેટયી લૈબલ ચોશાણ જણાલે છે કે ‘ઇન્ડડમા શેરયટેજ લોક
ૃ
પેસ્ટીલર 2018’ વશાેરડમા જેના ભાટે કામવ કયે છે તે ફધાની ઉજલણી છે . આણા વમદ્ધ
લાયવા અને વાંસ્કૃનત ય પ્રભાણભત, નલશ્વવનનમ અને વ્માક ભાશીત યચલા ભાટે નાાં પ્રમાવભાાં
અભે વભગ્ર દે ળભાાં વાાંસ્કૃનતક પ્રેકટીળનયોન ાં નેટલકવ ઉભ ાં કયું છે . આ તશેલાય ેન- ઇન્ડડમા
ચલનો એક બાગ છે , શેરયટે જ સ્થાનોને લધ રોકનપ્રમ, લધ વાનકર અને લધ પ્રમોગાત્ભક
ફનાલે છે .
મળ ગ્રોફર ઇનસ્ટીટયટનાાં ચેયભેન અને મળ ફેંકનાાં એભડી અને વીઇઓ યાણા કય જણાલે
ૃ લાયવો અને વાાંસ્કૃનત ઇનતશાવનાાં આનળલાવ દ ભળમાાં છે , જે સ્ભાયકો અને
છે કે બાયતને વમદ્ધ
ૃ ણે પ્રગટ થામ છે . આણાાં યાષ્રીમ શેરયટેઝભાાં નવનલર વભાજ બાગ રઇ યહ્યો
સ્થાત્મભાાં વમદ્ધ

છે જે શેરયટેજ લોક જેલી પ્રવ ૃનતઓભાાં ભદદ કયે છે , જે આ સ્થાનોનાાં વાંયક્ષણ અને જાલણીનો
અનલબાજજત બાગ છે . આલા શેરયટે જ પ્રલાવોની ળરૂઆતો, ખલ્રા રદરથી રેલામેર બાગીદાયી
અને સ્થાનનક વમદામોનો વભાલેળ અને યાષ્રીમ ગલવભાાં લધાયો કયલાનો અને શેરયટે જનાાં
નલકાવને આગ લધાયલાભાાં ભદદ કયે છે .

નપ્રનત નવડશા, ગ્રોકર કડલેનય, મળ ગ્રોફર ઇનસ્ટીટયટ, જણાલે છે કે, 21ભી વદીનાાં બાયતભાાં
મ ૃત અને અમ ૃત વાાંસ્કૃનત રૂોનાાં વાંયક્ષણ અને ફશોી ભાશતીની વાભાડમ વભજણભાાં લધાયો
કયીને શેયીટેજની વભજ ઐનતશાનવક ઇભાયતો અને સ્ભાયકોનાાં વાંયક્ષણભાાં લધાયો કયે છે . લોક,
લાતચીત અને રડઝીટર ભીડીમા જેલીકે રપલ્ભો અને વાભાજજક પોયભોની રડઝાઇન દ્વાયા
ફાાંધકાભો, કદયત અને જીલાંત શેરયટેજભાાં વક્રીમ કાભગીયી દ્વાયા ઐનતશાનવક વાંલેદનળીરતાની
નીતી અને નનણવમનાાં ઘડતયની ગશન નલચાયણાન ાં ભાદાં ડ છે .
ઇન્ડડમન શેરયટે જ લોક પેસ્ટીલર 2018ભાાં વભગ્ર દે ળનાાં 20 ળશેયો અને નગયોને આલયલાભાાં
આવ્મા છે , લોકભાાં ઐનતશાનવક સ્ભાયકો અને ધાનભિક સ્થાનો, જાણીતા કદયતી સ્થાનો, અને
સ્થાત્મ અને વાંસ્કૃનત ભાટે જાણીતા સ્થાનો, યવોઇ કા અને વમ ૃદ્ધ લેાયનો વભાલેળ થામ છે .
વાાંસ્કૃનતક નલમલસ્ત ય યચામેર દસ્તાલેજીમ ઓનરાઇન પીલ્ભ પેસ્ટીલર અને ‘ફેથાક્વ’
તયીકે ફનાલામેર બાણો અને વભગ્ર ભશીનાભાાં મોજામેર આળયે 70 વભાયાં બોનાાં બાગ રૂ
ઇનસ્ટાભીટનો વભાલેળ થામ છે .

