




ઉ રાયણ 

આ તો મહાયુ  છે જાણવા માટે, કે...

‘કોણ છે આકાશનો સમર્ાટ?’



આપણે દર વષ જાન્યુઆરીની 14મી અને 
15મી તારીખે મકરસંકર્ાંિત અથવા તો 
ઉત્તરાયણના શુભ િદવસે પતંગોત્સવ 

ઉજવીએ છીએ



આ છે આપણો માનીતો 
તહવેાર.
આપણામાનંા 
મોટાભાગનાઓ માટે આ 
વષર્નો ે ઠ િદવસ છે!



કમભાગ્યે, આપણા પક્ષી િમતર્ો 
માટે આ વાત સાચી નથી…!



તમે િવચારતા હશો, આવુ ં
કેમ?

આમ …



જોખમાયલે ગણાતા સફેદ 
પ ૂછંડીવાળા ગીધની પાખંોન ે
ગભંીર નકુસાન 



કાળી સમડીની કપાયેલી પાખં



સફેદ આઇિબસની 
ઘા પામેલી પાખંો 



મોરના ઘામાથંી િનતરત ુ ં
લોહી



કોયલની પાખંનુ ં
કપાયેલુ ંહાડકું



મોટી ચાચંવાળા 
કાગડાની પાખંો 
ઉખડીને બહાર 
આવી ગયેલુ ંહાડકું 



કાયમ માટે ઉતરડાઇ ગયેલી 
નાના બગલાની પાખં



કપાયેલા ં
પગ!!!



“કેવ ુ ંક ણ અને દદર્નાક મોત”



ભખૂના ંમાયાર્ ટળવળતા ંબચ્ચા ંછેવટે મરણ ને શરણ થાય છે, 
કારણ કે ખાવાનુ ંલેવા ગયેલા ંતેમના મા-બાપ ક્યારેય પાછા 

નથી આવતા!



દર વષેર્ 3000થી વધ ુ
પખંીઓ આ પીડાદાયક 
અનભુવમાથંી પસાર થાય 
છે..કેટલાયં મરણને શરણ 
થાય છે..કેટલાકં બચી જાય 
છે, આવતા વષેર્ ફરીથી એ જ 
પીડા અને તકલીફ સહન 
કરવા... કારણ કે…



આપણે પતગં ઉડાડવાનો 
ઉત્સવ કાચ ચડાવેલી ધારદાર 
દોરીથી ઉજવીએ છીએ. 



કાચના ભકૂાથી રંગાતી દોરી 



કેટલાય પખંીઓ કાચ 
ચડાવેલી દોરીના તેજ કાચથી 
તેમની પાખઁો કે શરીરના કોઇ 
પણ ભાગમા ંઇજા પામે છે, 
અને તેમના વહતેા લોહી સાથે 
તેમના ંપર્ાણ પણ વહી જાય છે.  









અને આ પખંીઓ માતર્ હવામા ં
જ જીવ ગમુાવે છે એવુ ંનથી, 
ઝાડ, ઉપરથી લટકતા કેબલના 
તાર, અને થાભંલા પરથી 
લટકતી દોરી પણ એટલી જ 
જીવલેણ િનવડે છે. 



તમને 
અહીં શુ ં
દેખાય 
છે?



જરા 
ધ્યાનથી 
જુઓ



આ ઘવુડ પતગંની દોરીમા ં
ભરાઇ ગયુ ંહત ુ ંઅને 30 
મીટરની ઊંચાઇએ લટકત ુ ં
હત ુ!ં

બચાવો



સફેદ પ ૂછઁડીવાળા ગીધ, સૌથી વધ ુ
જોખમમા ંગણાતા પખંીઓમાથંી એક 
એવા આ પક્ષીઓને આ તહવેારથી 
સૌથી વધ ુજોખમ પણ છે. 



ગીધ વજનદાર પક્ષી હોય છે, એટલે 
તેને લાગતા કાપા વધ ુઊંડા અને વધ ુ
જોખમી હોય છે.  
ઉપરાતં આ કદમા ંમોટા પક્ષી છે, માટે 
તહવેારો દરમ્યાન તેઓ દોરીઓની 
જાળમા ંસપડાઇ જાય તેની વધ ુ
શક્યતાઓ છે.  
અને તેઓ ફસાય પણ 
છે…



…અને લોહીની સાથે તેમના ંપર્ાણ વહી જાય છે!



પતગંની દોરીઓથી થતુ ં
નકુસાન તહવેારના મહીના 
સધુી જ સીિમત નથી હોત ુ.ં તે 
આનાથી પણ લાબંા સમય 
સધુી આ પખંીઓને ‘કાપ્યા’ કરે 
છે…



કપાયેલા પતગંો દોરી સમેત મોટા ઘેઘરૂ ઝાડમા,ં ઊંચા 
થાભંલાઓ પર, કેબલના તારો પર લટકાઇ જાય છે.



…ઉ રાયણ િવશ ેબધા કહ ેછે 

આમા ંમખ્ય વાત છે…

‘કોણ છે આકાશનો 
સમર્ાટ?’



તો એ છીએ આપણે – માનવ છે 
આકાશનો સમર્ાટ. 

આપણી બે િદવસની મઝાના કારણે 
હજારો જીવ જાય છે. 



ઉ રાયણ દરમ્યાન દર વષેર્ 
3000થી વધ ુપખંીઓ ફક્ત 
અમદાવાદમા ંજ ‘કપાય’ છે.



શુ ંતમે ઇચ્છો છો કે આ ચાલ ુ
રહ?ે??
શુ ંતમે આટલા વાથીર્ છો???



મહરેબાની કરીને 
િવચારપવૂર્ક પસદંગી 
કરો



ખબૂ િવચારીને 
સમજદારીભરી 
પસદંગી કરો



If you see any injured 
bird UTTARAYANA 
please call us .

We will come and give 
free treatment.



NAMO NAMAH PARIVAR

1.     9429410101

2.    9429410108

3.     9898300500

4.    9898300800  

Our contact numbers are



WE WISH YOU ALL
HAPPY UTTARAYAN

From 
Namo Namah 

Parivar


