
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�તરરા���ય પતગં મહો�સવ-૨૦૧૬ 
 

 તાર�ખ:-૦૯-૦૧-૨૦૧૬                                   સમય:- સવાર� ૯-૦૦ વાગે 

�થળ:- �લ રોડ �ાઉ�ડ, નમ!દા ભવનની સામે, �લ રોડ, વડોદરા. 

 

         આ વષ( નવમી )�*આુર�એ ચીન સ.હત જગતના ૯ �ટલા દ�શો અને દ�શના 

િવિવધ રા6યોના પતગંબાજો, વડોદરા શહ�રના સે�:લ �લ પાસેના મેદાનમા ંયો)નારા 

પતગં મહો;સવ – ૨૦૧૬ મા ંભાગ લેશે.�મા ંઉ<યન  િવ=ાનના ંકરતબો સાકાર કર� તેવા 

અવનવા પદાથ? અને દોરાથી રંગબેરંગી, ટ@કુડ� અને મહાકાય પતગંો ચગાવશે. 

ઉAલેખનીય છે ક�. ઇ�ટરનેશનલ કાઇટ ફ��ટ�વલના ભાગEપે Fજુરાત રા6ય Gવાસન 

િનગમ, વડોદરા મહાનગરપાHલકા અને IજAલા Gશાસન Jારા આયોIજત પતગંો;સવKુ ં આ 

વષ( �થળ બદA* ુછે. એટલે ક� પરંપરાગત  નવલખી મેદાનને બદલે આ વષ( �લ રોડ 

�ાઉ�ડ ખાતે  તેKુ ંઆયોજન કરવામા ંઆL* ુછે. 

 પતગંો;સવને કારણે ચીન સ.હત નવ દ�શોના અને દ�શના િવિવધ રા6યોના 

પતગંબાજોના હવાઇ કરતબોનો ન)રો નગરજનોને માણવા મળશે. ચીન, આજ (�ટ�ના, 

ઓ�:�Hલયા, ઓ�:�યા, બેOAજયમ,Pાઝીલ, ક�નેડા, કRબો.ડયા અને Sુરાકાઓ દ�શોના અને 

દ�શના િવિવધ રા6યોના િનવડ�લા પતગંબાજોને બોલાવવામા ં આLયા છે, તે પૈક� 

વડોદરાના પતગંો;સવમા ં૩૦ થી ૩૫ �ટલા કાઇટ��ટ આવવાની સભંાવના છે.  

 ૧૪ મી જ�*આુર�ના  .દવસે એટલે ક� ઉXરાયણે આ મહ�માન કાઇટ��ટ 

અમદાવાદની પોળોની દ�શ – િવદ�શમા ં)ણીતી દ�શી ઉXરાયણ માણશે. એ ઉAલેખનીય છે 

ક� ઇ�ટરનેશનલ કાઇટ ફ��ટ�વલKુ ંYZુય આયોજન અમદાવાદના ર�વર[�ટ પર  કરવામા ં

આL*ુ ં છે. તે અગાઉ રા6યના \રુત, રાજકોટ અરવAલી, ન.ડયાદ, વડોદરાની સાથે  

ભાવનગર, બોટાદ, માડંવી, પોરબદંર, મોઢ�રા, ખભંાત, \રુ��^નગર અને સોમનાથમા ંપણ 

પતગંો;સવ યોજવામા ંઆLયો છે, �થી રા6યના તમામ િવ�તારોના ંનાગ.રકો દ�શિવદ�શની 

પતગં પરંપરાઓની )ણકાર� મેળવી શકશે. 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

Gેસનોટ :- 

_તરરા`:�ય પતગં મહો;સવ – ૨૦૧૬ 

 

 વડોદરા મહાનગરપાHલકા ની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક�  વડોદરા મહાનગરપાHલકા, 

Fજુરાત bુર�ઝમ અને IજAલા વહ�વટ�તcંના સ*ંdુત ઉપeમે _તરરા`:�ય પતગં મહો;સવ-૨૦૧૬નો fભુારંભ  

માનનીય મેયર gી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ�તે તથા Fજુરાત રા6ય Gવાસન િનગમના માનનીય અhયi gી 

કમલેશભાઇ પટ�લની િવશેષ ઉપj�થિતમા ં તાર�ખ ૦૯-૦૧-૨૦૧૬ને શિનવારના રોજ સવારના ૯-૦૦ થી ૨-૦૦ 

કલાક દરRયાન �લ રોડ �ાઉ�ડ, નમ!દા ભવનની સામે, �લ રોડ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 

આ Gસગેં  YZુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસkયgી,વડોદરા, gીમતી રંજનબેન ભl તથા અિતિથ 

િવશેષ તર�ક� માનનીય ધારાસkયો સવ!gી mતે�^ભાઇ \ખુડ�યા, gી યોગેશભાઇ પટ�લ, gી રા��^ભાઇ િcવેદ� 

તેમજ gીમતી મનીષાબેન વક�લ ઉપj�થત રહ�શે.  

સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય!eમમા ંપધારવા )હ�ર િનમcંણ છે.   

----------------------------------------------------------------- 

 

                      વડોદરા મહાનગરપાHલકા 

                                                                                        જનસપંક!  િવભાગ, 

                                                                                        તા.૦૬-૦૧-૨૦૧૬ 

Gિત, 

તcંીgી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોdત Gેસનોટ આપના દo િનક વત!માનપcમા ંGિસhધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                           જનસપંક!  અિધકાર�  

                                                                                           મહાનગરપાHલકા  

                                                                                                વડોદરા 
 
 
 
 
 

 


