
 

 

 
વડોદરા મહાનગરપા લકા 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø : 

િવદશની સાથ ે દશના િવિવધ રા યોના પતગંબાજો     

નવલખી મેદાનમા ંઅવનવા અને આકષક પતગંો ઉડાડશ ે

 

                 વડોદરા મહાનગરપા લકાની અખબાર  યાદ મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક શહર ુ ંનવલખી 

મેદાન દોડના ઉ સવ પછ  પતગં અને હવાબા ના ઉ સવ માટ સુ જ બની ર ુ ંછે. આ થળે વડોદરા 

મહાનગરપા લકા , રાજય વાસન િનગમ અને જ લા શાશનના સં ુ ત ઉપ મે ઉ રાયણ વૂની 

વાિષક પરંપરા માણે આતરંરા ય પતગં મહો સવ-૨૦૧૮ ુતંા. ૧૨/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ          

સવારના ૧૦:૦૦ કલાકથી આયોજન કરવામા ંઆ ુ ં છે, નો ભુારંભ મેયર ી ભરતભાઇ ડાગંર, સાસંદ 

રંજનબેન ભ , ધારાસ ય ીઓ અને અ ણીઓની ઉપ થિતમા ંકરાવશે. આ મહો સવના ભાગ ુપે િવિવધ 

દશોની સાથે દશના િવિવધ રા યોના પતગંબાજો ટ કુડાથી લઇને ભીમ વા પડછદં અને મહાકાય પતગંો 

ઉડાડશે અને પતગંબા ના આ કરતબો આબાલ ૃ ધો માટ દશનીયને રોમાચકં બની રહશે. આ વષના 

પતગં મહો સવના રા ય વાસન િનગમના સકંલનથી િવ ના ૧૨ દશો અને ૦૫ રા યોના નીવડલા અને 

નામાં કત પતગંબાજો ભાગ લઇ ર ા છે  પૈક ના ઘણા ંનવલખી મેદાન પર આટ ઓફ કાઇટ લા ગનો 

ન રો ર ુ કરશે. તેની સાથે વડોદરાના ૧૦ થી  વ  ુપ રવારો, મણે પતગંબા ને શોખ તર ક િવકસા યો 

છે, તેવા ફમીલી ટ સ સાથે મેદાને પડશે. આમ તો, પતગંબા એ મોટ ભાગે એરો ડાયનેમી સ-વા  ુગિત 

શા  સાથે સકંળાયેલી વૈ ાિનક રમત છે અને તેના વારા ુશા  સશંોધકોએ ઘણી ઉપયોગી શોધો અને 

વૈ ાિનક યોગો કયા છે. હવામા ંપ ીની માફક ઉડવાની માણસની ઝખંનામાથંી પણ કદાચ તેનો ઉદભવ 

થયો છે. ભારતમા ં અને િવશેષત: જુરાતમા ં પતગંબા  પેચ લડાવવા સાથે સકંળાયેલી છે. યાર 

િવદશોમા ં મહદંશેએ શોખનો િવષય છે. િવદશી પતગંબાજો િવરાટકાય પતગંો, લા ટ ક વી મજ તૂ 

દોર ઓથી અને ઘણીવાર મેકનીકલ ઉડાડ છે. હવે ભારતીય પતગંબાજોએ પણ વારસાગત નાના ક મ યમ 

કદના પતગંોની અને કોટન દોર ની સાથે આ િવદશી પતગંો અને મટ ર યલને અપના યા છે. રા યના 

ઇ ટરનેશનલ કાઈટ ફ ટ વલમા ંઆ તમામ પતગંો અને પતગંબા ના િવિવધત ણુ વારસાનો સમ વય 

િનહાળવા મળે છે. રા ય વાસન િનગમે યો લા આ વષના પતગં મહો સવમા ં થાઇલે ડ, નેપાલ, 

ઝુીલે ડ, ફલીપાઇ સ, પોલે ડ, ઇ ડોનેશીયા, રશીયન ફડરશન, ુ ન, .ુક., .ુએસ.એ., િવયેતનામ 



અને ટ નુીશીયાના પતગંવીરો ભાગ લઇ ર ા છે. ઉપરાતં મહારા ા, તામીલના ુ, ુ ુચરે , ઉ રાખડં અને 

ઉ ર દશ રા યોના કાઇટ આટ ટ ભાગ લઇ ર ા છે.  

 સૌ શહર જનોને આ કાય મમા ંપધારવા હર િનમં ણ છે.    
 
 


