
 

અખબારી યાદી 

લવાસા દ્વારા ભારતમાાં નોખી સેગવે એડવેન્ચર ટુસસ રજૂ કરાઈ 

 સેગવે હરરત પરરવહનનુાં સ્વરૂપ છે, જે વૈશ્વિક ઘણાાં બધાાં પયસટન સ્થળે ઘેલુાં છે. 
 પરરવહનનુાં સરુક્ષિત અને કાયસિમ માધ્યમ શ્વવશાળ ચાલવાનુાં અંતર આવરી લેશે. 

 

લવાસા, 25મી જૂન, 2014- ભારતની પ્રથમ શ્વનયોજનબદ્ધ રહલ શ્વસટી લવાસાએ સેગવે એડવેન્ચર ટુસસ રજૂ 
કરી છે. આ ભારતમાાં નોખી ઓફર છે, જેના હઠેળ લવાસામાાં આવતા પયસટકોને હવે હરરત પરરવહનના 
અજોડ માધ્યમ સેગવે સાથે પયાસવરણ અનકુળૂ, સરુક્ષિત અને રોમાાંચક રીતે નયનરમ્ય રહલ શ્વસટીની ખોજ 
કરવાનો શ્વવકલ્પ મળશે. 
 

સેગમેન વૈશ્વિક ઘેલુાં છે અને ઘણાાં બધાાં તરતરરાટ્રીયીય પયસટન સ્થળો પયસટકોને યકયતિભતક્ષભખખુ રોમાાંચક ખોજ 
માટે સ્વ સાંતકુ્ષલત બેટરીથી ચાલતી શ્વમની- બાઈશ્વસકલ ઓફર કરે છે. લવાસામાાં પયસટકો હવે હરરયાળીઓ 
અને નયનરમ્ય પથમાગસ પરથી અત્યાંત આસાનીથી લાાંબુાં અંતર પાર કરવા અને ખોજ કરવાનો સેગવેને 
લીધે મોકો મળે છે. 
 

અજોડ ગાયરોસ્કોપ ટેકનોલોજી અને લીન સ્ટીયર સવારીની પદ્ધશ્વત સેગવેને શ્વવશાળ ચાલવાનુાં અંતર 
આવરી લેતાાં પરરવહનના સરુક્ષિત અને કાયસિમ માધ્યમમાાંન ુાં એક બનાવે છે. સરેરાશ પખુ્તના શરીરથી 
વધ ુ નહીં એવાાં પરરમાણો અને માનવી સાંતલુન જાળવી રાખવાની િમતા સાથે સેગવે પીટી પાદચારી 
જેટલી જ જગ્યાનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને યકયતિભત જયાાં પણ ચાલવા માગે ત્યાાં જઈ શકે છે. 
 

સેગવે લવાસા શ્વસટીની ખોજ કરવા માટે ઉત્તમ પદ્ધશ્વત છે, કારણ કે પયાસવરણ અનકુળૂ શહરેની શ્વવચારધારા 
સાથે તે સસુાંગત છે. તે ઓછામાાં ઓછી જગ્યાનો ઉપયોગ કરે છે. તેમાાં વળાાંક આસાનીથી લઈ શકાય છે 
અને તે પાદચારી સાઈડવોભસ અને પથમાગસ પર આસાનીથી ચલાવી શકાય છે, જેને લીધે પરરવહનનુાં 
અત્યાંત પયસટન અનકુળૂ માધ્યમ છે. પયસટકો માગો, લેકસાઈડ પ્રોમેનેડ અથવા નેચર યાયલ્સ આસપાસ 
ક્ષિશ્વપિંગ પણ માણી શકે છે. આ બેટરી પર ચાલતાાં વાહનો શ્વનયશ્વમત રસ્તાઓ પર ઉપયોગ કરવા સાથે 
ટેકરીઓઅને એડવેન્ચર ટુસસ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. લવાસામાાં આ સેવા ભારતમાાં પ્રયોગાત્મક 
સાહસ પ્રવાસમાાં આગેવાન ઈકોમાંત્રા નેચર એડવેન્ચર પ્રા. ક્ષલ. દ્વારા ઓફર કરાય છે. 
 

લવાસા ખાતે ભારતમાાં પ્રથમ સેગવે એડવેન્ચર ટુરના લોનન્ચિંગ પર બોલતાાં લવાસા કોપોરેશન ક્ષલ.ના 
ટુરીિમ હોતિસ્પટાક્ષલટી અને લીિરના શ્વસ. વાઈસ પે્રશ્વસડને્ટ શ્રી રાજીવ દુગ્ગલે જણાયક્ુાં હત ુાં કે લવાસા શ્વસટીમાાં 
અમે શહરેની ખોજ કરવા અને સ્થળદશસન માટે નવી નવી પદ્ધશ્વતઓ રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, જેને 
લીધે રજાઓ શ્વવતાવવાનો અનભુવ વધ ુમનોરાંજક બની જાય છે. સેગવે ક્ાાંશ્વતકારી નવુાં રડવાઈસ છે, જે 



 

શીખવા માટે આસાન હોઈ ભરપરૂ મોજ આપે છે. આટલુાં જ નહીં, અમે શહરેની ખોજ કરવા માટે મોજીલી 
રીત અને વાસ્તવમાાં મનોરાંજક શ્વવશાળ અંતરો પાર કરવા સાથે શ્વવસ્તતૃ શ્વસટી ટુસસ સાથે સેગવેની સવારી 
રોમાાંચ પણ આપે છે. 
 

લવાસામાાં તમે ટુરરસ્ટ ઈન્ફોમેશન સેન્ટરનો સાંપકસ  કરીને શ્વવશેષ પ્રસાંગો માટે સેગવે ભાડ ે લઈ શકો છો. 
સેન્ટર દરરોજ સવારે 9થી સાાંજે 6 સધુી ચાલે છે. અહીં પણ સાંપકસ  કરી શકો છો, ફોનઃ +91 20 6473 1022 

અને ઈ-મેઈલ: tourism@lavasa.com 

લવાસા શ્વવશે 

લવાસા ભારતની પ્રથમ શ્વનયોજનબદ્ધ રહલ શ્વસટી છે, જયાાં લોકો શ્વનવાસ કરી શકે, શીખી શકે અને શ્વનસગસના સાાંશ્વનધ્યમાાં 

રમી શકે છે. લવાસા કોપોરેશન ક્ષલશ્વમટેડ શ્વવકશ્વસત સમાવેશક શહરે લવાસા 10,000 હભેટરમાાં પથરાયેલુાં છે. નવા 

શહરેીકરણના શ્વસદ્ધાાંતો પર તે આધારરત છે. ખુાંબઈથી માગસ દ્વારા લવાસા પહોંચવા ત્રણ કલાક અને પણેુથી એક કલાક 

લાગે છે. લવાસા હોતિસ્પટાક્ષલટી, ટુરીિમ, શ્વશિણ, આરોગ્ય સાંભાળ, વેપાર સાંશોધન અને ઉદ્યોગના ઘણા બધા વૈશ્વિક 

આગેવાનોનુાં યજમાન બને છે. આ રહલ શ્વસટી ભાડાાં પર ઘર, એપાટસ મેન્ટસ અને શ્વવલાિ સરહત હાઉશ્વસિંગ માટે ઘણા 

બધા શ્વવકલ્પો સાથે સમકાલીન અને સમયકાલીન શ્વશલ્પીય રડિાઈનોનુાં સાંયોજન પરુૂાં પાડે છે. અત્યાધશુ્વનક ઈન્રાસ્યભચર 

અને સશુ્વવધાઓ સાથે આ શહરે લોકોને જીવન પરરપણૂસ જીવવાની રીત બતાવે છે. 

શ્વમરડયા વધ ુપછૂપરછ માટે સાંપકસ ઃ 

લવાસા કોપોરેશન ક્ષલશ્વમટેડ 

અશ્વિન શેટ્ટી - 99670 24293 

ashwin.shetty@lavasa.com  
 

અંકુલ ભાવસાર – 9820168842 

ankul.bhavsar@lavasa.com 
 

એડફેભટસસ પીઆર 

 

પરીક્ષિત જોશી– 98339 17030 

parikshit.joshi@adfactorspr.com  
 

શ્વનનાદ શ્વસધયે– 9619500760 

ninad.siddhaye@adfactorspr.com 
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