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Ref: SEC/SE/2018-19
Date: 04.09.2018
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Scrip Code: NSE & MSEI - DABUR, BSE- 500096

India Ltd.

To,
Corporate Relation Department
Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001.

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/l, G Block Bandra - Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai-400051.

MCX Stock Exchange Limited (MCX-SX)
4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62
G-B lock. Opposite Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400098
Sub: Publication of Notice for Voluntary Delisting ofEquify Shares from Metropolitan Stock
Exchange of India Limited
Dear Sir,

In compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and
Regulation 7 of SEBI (Delisting of Equity Shares)2009, we are pleased to enclose a copy of the notice

published in Navrashtra (Marathi Daily, Mumbai Edition) dated 4th September, 2018 for Voluntary
delisting of Equity Shares from Metropolitan Stock Exchange of India Limited, without giving exit
opportunity to the shareholders of the Company, as the equity shares of the Company shall continue to
remain listed on National Stock exchange of India and BSE Limited, which are recognized stock exchanges
and are having nationwide trading terminals as per Delisting Regulations.
This is for information and records please.
Thanking you,

Yours

faithfully,

For Dabur India Limited

(

^

^ Execute V P (Finance) and Company Secretary

\

End: as above

DABUR INDIA LIMITED, Punjabi Bhawan, 10, Rouse Avenue, New Delhi-110 002, Tel.: +91 11 42786000 Fax: +91 11 23222051
Regd. Office: 8/3, AsafAli Road, New Delhi -110 002 (India)
PAN: AAACD0474C, CIN: L24230DL1975PLC007908, Email: corpcomm@dabur.com, Website: www.dabur.com

QUICK NEWS

मभिाऱरयाचा
दानशूरपणा

भीक मागून पूिग््स्ांना रदले पैसे
बंरळुर्. डोक्यावर छप्पर नािी, दोन वेळेच्या
जेवराचीिी भ््ांत आिे. भीक मागून जे पैसे
हमळतात त्यात मोिनन आलेला हदवस
ढकलतो. मात्् जेर्िा केरळवर आपत््ी
कोसळल्याचे त्यांना कळले तेर्िा भीक मागून
जमवलेले सारे पैसे त्यांनी केरळवासीयांना
मदत म्िरून दान केले. केरळवासीयांच्या
मदतीसाठी त्यांनी मुख्यमंत्ी सिायता हनिीस
स्वत:जवळचे कािी र्पये हदले आिेत. हकत्यक
े
हकलोमीटरचे अंतर पार कर्न मोिनन एका
स्थाहनक नगरसेवकाकडे पोिोचले. कदाहचत
मोिनन भीक मागत असल्याचे वाटून
नगरसेवकाने त्याला मदतिी केली. मात्् मोिनने
िी मदत नाकारली. पर, इतके हदवस भीक
मागून त्यांनी जे पैसे जमवले िोते ते त्यांनी पुढे
करत िी मदत पुरग््स्ांना देण्याची हवनंती
केली. स्वत:जवळ पैसे नसतानािी भीक मागून
जमवलेली पुंजीमनाचा उदारपरा दाखवत
मोिनन यांनी दान केली. त्यांचा दानशूरपरा
पािून सगळ्यांच्याच डोळ्यांत पारी आले.
केरळच्या पुरग््स्ांसाठी जगभरातून मदत
आली. कािी्नी स्वत:जवळ पैसे नसतानािी
पुरग््स्ांना मदत केली.

५

संिमश््

मुंबई, ४ सप्टे्बर २०१८

बँकॉक २०३० पर््ंत पाण्रात बुडणार

संयुक्त राष््संघाचा इशारा पृथ्वीवरील तापमान वाढल्याने अनेक देशांना बसणार फटका

वादिंग्टन. बँकॉक सध्या पय्ाणवरराच्या संकटामुळे
अडचरीत आिे. एका गंभीर इशाऱ्यानंतर येथील
सरकारचे टेन्शन आरखी वाढरार आिे. कारर एका
दशकानंतर िे शिर पाण्याखाली जाण्याची शक्यता
संयुक्त राष््संघाने वत्णहवली आिे. थायलंडची राजिानी
येथे संयुक्त राष््ांचे जलवायु संमेलन िोरार आिे.
तापमान वाढल्याने वातावरर बदलण्याची शक्यता आिे.
भुसभुसीत अशा जहमनीवर वसलेले बँकॉक िे शिर
समुद् सपाटीपासून फक्त दीड मीटर उंच आिे. त्यामुळे
जर समुद्ाच्या पाण्याची पातळी वाढली तर िे शिर
पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आिे. जकात्ाण आहर
मनीला यासारखे दह््िर आहशयातील शिरांवर देखील
याची टांगती तलवार आिे.

दलदलीच्या जपमनीवर
वसले आवे शवर

पंिरार्या शतकात आयुथाया राजवटीत
बँकॉक िे चाओ फ््ाया नदीच्या मुखाजवळ
वसलेले एक छोटे र्यापारी के्द् िोते. वाढत
वाढत त्याची १७६८ मध्ये थोन्बुरी व १७८२
मध्ये रत््नकोहसन अशा राजिान्या झाल्या.
यानंतर भौगोहलकरीत्या मित््वाचे हठकार
म्िरून त्याच्याकडे पाहिले गेले आहर
त्यानंतर बँकॉकने स्वतंत,् ि्व् ािी व वजनदार
शिर म्िरून ख्याती कमावली. पर आता
िाच देश संपुष्ात येण्याची शक्यता आिे.
२०३० पय््ंत पाण्यात बुडले जाईल, असा
इशारा देण्यात आला आिे. दलदलीच्या
जहमनीवर वसलेला िा देश समुद्ापासून
पाच फुटाच्या उंचीवर आिे.

समुद्ाच्या पातळीत चार
पमलीमीटरने दरवर््ी वाढ

पावसाचे ि््मार, वातावरर बदल यामुळे २०३० पय््ंत
बँकॉक िे शिर जवळपास ४० टक््े पाण्याखाली
जाण्याची शक्यता आिे. सध्या राजिानी दरवष््ी एक ते
दोन से्टीमीटरने पाण्याखाली जात आिे. यामुळे येथे पूर
येण्याची देखील शक्यता आिे. थायलंडच्याजवळ
असलेल्या समुद्ातील पातळी चार हमलीमीटरने दरवष््ी
वाढत आिे. बँकॉक िे शिर सुदं र अशा समुद् हकनाऱ्यांनी
घेरलेले आिे. येथे मोठ््ा ि््मारात पय्णटक येत असतात.
बँकॉकमिील नाईटलाईफ, बार िे पय्णटकांचे हवशेष
आकष्णर असते.

40 टक््ेभार जाणार पाण्यात

समुद्ाची पाण्याची पातळी वाढरे या देशासाठी िोक्याची घंटा ठररार आिे. बँकॉकची राजिानी थायलंड
शिराजवळी खाडी शेजारी असराऱ्या समुद्ाच्या पाण्याची पातळी दरवष््ी वाढत चालली आिे. ग््ीनपीस चे
तारा बुआकामसरी यांनी हदलेल्या माहितीनुसार, आगामी काळात अहतवृष्ी मुळे बदलत्या वातावररामुळे
बँकॉकचा 40 टक््े भाग पाण्यात बुडण्याची शक्यता आिे. आत््ापय््ंत हमळालेल्या माहितीनुसार राजिानी
दरवष््ी एक-दोन से्टी मीटरने पाण्यात बुडत चालली आिे. यासव्ण काररास््व बँकॉकला गंभीर इशारा देण्यात
आला आिे.

मिगारेटचरया पामिटावर जगातील पमहला तंटािुकरत देश
हेलरपलाईन नंबर अमनवायरय ५० टक््े नागरिक िाहतात रिदेशात पोलीस दलात केवळ
दिल्ली. १ सप्टे्बरपासून हसगारेटच्या
पाहकटावर िेल्पलाईन नंबर देरे
अहनवाय्ण करण्यात आले आिे.
आरोग्यमंत्ालयाने या संदभ्ाणत एह््िल
महिन्यात नर्या हनयमांची घोषरा
केली िोती. या हनयमांत मोठे बदल

करण्यात आले िोते. या हनयमानुसार
हसगारेटच्या पाहकटावर िूम्पान टाळा
हकंवा क्वेट स्मोहकंग अशा संदेशासि
िेल्पलाईन नंबर देण्यात आला आिे.
१८००-११-२३५६ िा िेल्पलाईन
नंबर आिे. यावर फोन कर्न तुम्िी
िूम्पान सोडण्याबाबत मदत घेऊ
शकता. यावर्न तज्ज् मंडळी तुम्िाला
िूम्पान सोडण्याबाबत समुपदेशन
आहर माग्णदश्णन करतील. अनेक
हदवसांपासून ज्यांना िूम्पान
सोडायचंय त्यांना या िेल्पलाईनचा
फायदा िोईल.

फोन केल्यास पमळणार मार्मदश्मन

याहशवाय हसगारेट आहर सव्ण तंबाखूजन्य पदाथ्ां्वर िूम्पान केल्यास
कक्करोग िोऊ शकतो असा संदेश देरे बंिकारक असरार आिे.
सप्टे्बरपासून सव्ण तंबाखूच्या उत्पादनांवर आहर हसगारेट पॅकेटवर राष््ीय
टोल फ््ी क््मांक असरार आिे. जेरेकर्न जे लोक तंबाखू आहर
हसगारेटचा उपयोग करतात त्यांना त्यापासून मुक्तता हमळहवण्यासाठी मदत
हमळू शकते. या र्यहतहरक्त, ८५ टक््े तंबाखू उत्पादने आहर हसगारेट
पॅकेटमध्ये छायाहचत््ांसि तसेच मजकूर संदेश बंिनकारक आिे. तसेच
िोक्याचा इशारािी हलहखत स्वर्पात असरार आिे.

१३०० कम्मचारी

लक्जब
े् र्.ग ि्त् य् क
े नावाचे, मारसाचे, गावाचे, राज्याचे व देशाचे कािी्ना
कािी वेगळेपर असते. त्यामुळे त्या नावाला, देशाला जगाच्या पाठीवर
एक वेगळी ओळख हमळत असते. असाच एक देश आिे ज्याचा
श््ीमंतीत जगात दुसरा नंबर लागतो व तो जगातील पहिला तंटामुकत् देश
ठरला आिे. लक्झेम्बग्ण िा एक असा देश आिे की, त्या देशाच्या
लोकसंख्येपैकी ५० टक््े लोक परदेशी आिेत. म्िरजे फक्त ५० टक््े
मुळचे नागहरक हकंवा स्थाहनक आिेत. या परदेशी पन्नास टक्कय् ात १७०
देशांतनू आलेलय् ा नागरीकांचा समावेश िोतो. पूरपण् रे तंटामुकत् देश आिे.
इथल्या पोलीस दलात फक्त १३०० पोलीस आिेत आहर आख्ख्या
देशात फक्त दोन तुर्ंग आिेत. जगातला दोन नंबरचा श््ीमंत लक्झेम्बग्ण
देश आिे. युरोपातील सव्ण देशांमध्ये या देशात दरडोई उत्पन्न जास्् आिे.

गायीचरया पोटात मनघाला
तबरबल १०० मिलो िचरा
शस््प्कयेत १०० टाके

शस््प्कया कर्न वाचपवले ि््ाण

सोलापूर. पूव्ण भागातील जय संतोषीमाता गोशाळेत
को्डवाड््ातून आरून सोडलेल्या गायीच्या पोटात १००
हकलोचा कचरा हनघाला आिे. तीनतास चाललेल्या
शस््ह्कयेद्ारे पोटातून प्लास्सटक, हखळे, काचा अशा अनेक
वस््ू बािेर हनघाल्यामुळे मृत्यूशय्येवर असलेल्या गायीला
जीवदान हमळाले आिे. मिानगरपाहलकेच्या को्डवाड््ात
बेवारस जनावरांना आरून ठेवले जाते. यामध्ये गायी्चे ि्म् ार
मोठे असते. ठराहवक कालाविीत मूळ मालकाने ओळख
पटवून गायी न नेल्यास गोशाळेला दान करण्यात येतात.
अशाच ि््कारातील पाच गायी जय संतोषीमाता गोशाळेला
मिापाहलकेचय् ावतीने देणय् ात आल्या. पाचपैकी एक गाय गेलय् ा
चार हदवसांपासून आजारी िोती. बुिवारपासून गायीने
िालचाल कररे बंद केले िोते.

गायीचे डोळेिी पांढरे झाले िोते. कािीतरी गंभीर
आजार झाल्याचे लि््ात आल्याने गोशाळा
चालकाने डॉक्टरांना पाचारर केले. डॉ.
हवश््हजत बडगेरी आहर त्यांचे सिकारी डॉ.
अतकर यांनी गायीला तपासून तातडीने शस््ह्कया
करण्याचा सल्ला हदला. शुक्वारी शस््ह्कया
करण्याचे ठरले. परंतु सायंकाळी गायीची ि््कृती
अहिकच खालावल्याने गुर्वारी सायंकाळी
शस््ह्कया करण्याचा हनर्णय घेण्यात आला.
गायीच्या पोटातून १०० हकलोचा कचरा काढण्यात
आला. या शस््ह्कयेमुळे मृत्यूशय्येवर असलेल्या
गायीला जीवनदान हमळाले आिे. रस्त्यावर
भटकराऱ्या बेवारस गायी्ना प्लास्सटक आहर
तत्सम पदाथ्ण खाण्याची सवय लागलेली असते.
अशा गायी सकस आिार म्िरजे चारा हकंवा भुसा
खात नािीत. त्यामुळे गोशाळेत आरल्यावर अनेक
वेळा उपाशी रािून त्यांचय् ावर ि््ार गमवायची वेळ
येते, अशी माहिती डॉ. गाजूल यांनी हदली.
गायीच्या पोटात हखळे, बांगड््ा, पैशाची नारी,
प्लास्सटकच्या हपशर्या, इलेक्ट्ीक साहित्य,
नारळाच्या वाट््ा, पेसन् सल, खोडरबर अशा अनेक
वस््ू आढळल्या. तीन तास चाललेल्या
शस््ह्कयेत चार पदर हमळून एकूर १०० टाके
घालण्यात आले.

आता बॉयफ्रणरड
मिळणार भाडरराने

मुंबई. नैराश्याने ग््ासलेल्या
र्यक्तीला आपल्या भावनांना वाट
कर्न देण्यासाठी आता चक््
बॉय-फेण् ड
् भाड््ाने हमळू शकरार
आिे. त्यासाठी ‘रेट अ बॉयफे्ण्ड’ िे अॅप सुर् करण्यात आले
असून, सध्या फक्त मुंबई आहर
पुण्यातच िी सुहविा उपलब्ि
आिे. या अॅपची संकल्पना पुर्ष
हमत्् अशीच असून, त्यामुळे त्याचे
नाव बॉय-फे्ण्ड असेच ठेवले
आिे. सिसा बॉय-फे्ण्ड म्िरजे
ह््ियकर अशी सिसा संकल्पना
असते. पर, या अॅपमध्ये बॉयफे्ण्ड असे वेगळे शब्द हलहिण्यात
आले आिेत. या अॅपमिील
हनयमानुसार मानहसक तराव
घालहवण्यासाठी फक्त याचा वापर
करण्यात येरार आिे. इतर
काररासाठी नािी. मुबं ई आहर पुरे
शिरात मय्ाणहदत असलेली िी
सुहविा लवकरच अन्य शिरात
हवस््ारीत करण्यात येरार आिे.
नैराश्य िे कोरत्यािी वयात येवू
शकते.
त्यामुळे
मानहसक
खच््ीकरर िोऊन हवहवि अपघात
िोऊ शकतात. मन मोकळे
करण्यासाठी खास या अॅपची
हनह्मणती करण्यात आली आिे.

मृत मानवाला पुन्हा जिवंत करणार

न्यय
ू ॉर्.क जगात सव्िण थ् म बफ्ातण गोठवून ठेवलेलय् ा मृत मानवाला हजवंत
कर् शकतात, असा दावा अमेहरकेचय् ा शास्ज् ्ानं ी केला आिे. िा हवहचत््
दावा अमेहरकेचय् ा हमहशगन येथील क््ायोहनक्स इन्सट् ीट्ट्ू चे अध्यि्् डेनीस
कोर्िाल्सक
् ी यांनी केला आिे. त्यांनी सांहगतले की, सव्िण थ् म १९६७ मध्ये
एखाद््ा र्यक्तीच्या मृतय् नू तं र त्याचे शरीर गोठवून ठेवले िोते. त्याला भहवष्यात
पुनि् ा जीवंत करण्याचा ि्य् त्न केला जाईल, या आशेने असे केले िोते. या
ि्य् ोगाच्या आता अगदी जवळ पोिोचलो असल्याचे डेहनस यांनी सांहगतले.

क््ायोप््िझर्व्ेशन ि््प्कयेचा करणार वापर

याबाबत माहिती देताना डेहनस सांगतात की, क््ायोहनक्स हकंवा
क््ायोह््िझर्ि्ेशन असे या संपूर्ण ि््ह्कयेला म्िरतात. जेम्स बेडफोड्ण
नावाच्या र्यक्तीचे शरीर या ि््ह्कयेद्ारे मृत्यूनंतर गोठवून ठेवले िोते.
डेनीस सांगतात की, शरीर गोठवून ठेवलेला िा र्यक्ती पुन्िी जीवंत
िोईल की नािी िे कोरी सांगू शकरार नािी. पर तुम्िाला मृत्यूनंतर
दफन केले हकंवा जाळले तर पुन्िा जीवंत करण्याची कािीिी शक्यता
नािी, िे नक््ीच कोरीिी सांगू शकते. याबाबत अनेक शास््ज् असे
मानतात की, शरीर अत्यतं थंड वातावररात गोठवून ठेवलेलय् ा र्यक्तीला
जीवंत करण्याची शक्यता अहिक आिे. असा ि््योग सशावर करण्यात
आला आिे. क््ायोहनक्स तंत्ाद््ारे एका सशाचा मे्दू थंड वातावररात
गोठवून ठेवण्यात आला िोता. त्याचा मे्दू अनेक आठवड््ांनंतरिी
सुरह््ित िोता. पर शास््ज् असे मानतात की मृत सशाचा मे्दू पुन्िा सुर्
कररे आहर मेलेल्या र्यक्तीला जीवंत कररे यात खूप फरक आिे.

लक्झेम्बग्णच्या सरकारी िोरराि््मारे
माहसक हकमान वेतन १९१३ युरोज
म्िरजे एक लाख पचावन्न िजार र्पये
आिे. हनसग्ाणने िजारो िातांनी या
देशाल नटवले आिे म्िरून या देशाला
‘हमनी स्सवत्झल््ंड’ असे म्िटले जाते.
या देशाला बँकांचा देश समजले जाते.
येथे १५० िून अहिक बँकाची
काय्ाणलये आिेत. ३५० िून बिुराष््ीय
कंपन्यांची काय्ाणलये इथे आिेत. या
देशातली सगळ्यात मोठी पोलादाची
कंपनी एका भारतीय वंशाच्या
मालकाकडे आिे. िी कंपनी आिे
आस््ेलर-हमत््ल आहर मालकाचे नाव
आिे लक््मीचंद हमत््ल.

अमेपरकेच्या शास््ज्ांनी केला दावा

दुधातून बाळाला आईने
पाजले अंिली पदाररय
ि््कृती पबघडल्याने
र्ग्णालयात केले दाखल

दिरोजपूर. आईचे दूि िे तान्ह्ा
बाळासाठी अमृतासारखे असते.
परंतु पंजाबमध्ये एक वेगळाच ि्क
् ार
घडला आिे. समावत््ी हजल्ह्ातील
हफरोजपूर येथे एका २२ हदवसांच्या
नवजात बाळाला आईचे दूि
पाजायला डॉक्टरांनी नकार हदला.
त्याचे कारर म्िरजे त्या आईला
अंमली पदाथ्ां्चे सेवन करण्याची
सवय िोती आहर त्याद््ारे त्या

बाळाला देखील अंमली पदाथ्ां्ची
सवय लागली िोती. यामुळे बाळाची
ि््कृती हबघडली असून त्याला
र्ग्रालयात दाखल केले तर आता
सध्या ती आई र्यसनमुक्ती के्द्ात
दाखल आिे.

अन्ा् नवजात बाळवी रेले र्यसनाच्या आवारी

समावत््ीमध्ये रािरारी िी ३२ वष््ीय महिला गेल्या कािी हदवसांपासून
र्यसनमुक्ती के्द्ात उपचार घेत आिे. हनशा (काल्पहनक नाव) हिचे १
वष्ाणपूव्ी लग्न झाले िोते. एका ऑक््ेस्ट्ामध्ये नत्णकी म्िरून काम करराऱ्या
हनशाला अंमली पदाथ्ाच
ं् े र्यसन िोते. लग्नानंतर गभ्वण ती राहिलेलय् ा हनशाने
अंमली पदाथ्ण सेवन कररे थांबवले असले, तरी शरीराला लागलेली चटक
ती औषिांद्ारे पूर्ण करत िोती. २२ हदवसांपूव्ी हतने एका बाळाला जन्म
हदला. मुलाच्या जन्मानंतर हतने पुन्िा अंमली पदाथ्ण घ्यायला सुर्वात केली.
या दरम्यान, हतच्या बाळाला कािी त््ास सुर् झाले. बाळ रडत नािी, त्याला
भूक लागत नािी आहर सारखा झोपून राितो, अशा तक््ारी घेऊन हनशा
डॉक्टरांकडे गेली. तेर्िा िा सगळा ि््कार डॉक्टरांच्या लि््ात आला. हनशा
अंमली पदाथ्ाणचे सेवन केल्यानंतर बाळाला अंगावर दूि पाजत िोती.
स््नपानाद््ारे हतच्या मुलाच्या पोटात अंमली पदाथ्ण जात िोते. त्यामुळे ते
बाळंिी र्यसनात अडकले िोते.

या शाळेिधरये िवरयमवदररारररी
दोनरही हातांनी मलमहणरयात पटाईत

भोपाळ. कािीजर हलहिण्यासाठी उजर्या
िाताचा वापर करतात, तर कािीजर
डार्या िाताने हलहितात. मात्् दोन्िी िातांनी
हततक्याच सफाईने हलहिता येणय् ाचे
कौशल्य अंगी असराऱ्या र्यक्ती
अभावानेच आढळतात. दोन्िी िातांनी
अहतशय सफाईने हलहिता येणय् ाच्या
कौशल्याला इंगज
् ीमध्ये ‘अँहबडेकस
् टेहरटी’
म्िटले जाते. िी ि्म् ता फारच कमी
लोकांचय् ा अंगी आिे. शंभरातील एकाच
र्यक्तीच्या अंगी िे कौशल्य असते, इतके
िे दुहम् ळ
ण आिे. मात्् मध्य ि्द् श
े ातील
हसंग्ौली या हठकारी असलेलय् ा ‘वीरा
वाहदनी’ या शाळेमध्ये हवद््ार्या् नं् ा दोन्िी
िातांनी हलहिण्याचे ि्ह् शि्र
् अगदी
सुरव् ातीपासूनच हदले जाते.

पपवल्या वर्ामपासून पलखाणाचे ि््पशक््ण

दोन्िी िातांनी हलहिण्याच्या ि््हशि््राची सुर्वात हवद््ाथ््ी पहिलीत
असल्यापासूनच सुर् िोते. या हवद््ार्या् नं् ा हतसरीच्या वग्ामण ध्ये येईपय्त्ं
दोन्िी िातांनी हलहिण्याचे कौशल्य उत््म ि््कारे अवगत िोते. या
शाळेमध्ये दोन्िी िातांनी हलहिण्याच्या कौशल्यार्यहतहरक्त मुलांना सिा
हनरहनराळ्या भाषांचे ि्ह् शि्र
् िी हदले जाते. या भाषांमध्ये रोमन आहर
अरेहबक भाषांचा समावेश आिे. इयत््ा आठवीमध्ये पोिोचेपय्त्ं िे सव्ण
हवद््ाथ््ी इतके तरबेज झालेले असतात, की दोन्िी िातांनी हलहिण्याचे
कौशल्य त्यांना अवगत असतेच, हशवाय ते दोन वेगवेगळ्या हलपी देखील
दोन्िी िातांनी एकाच वेळी हलिू शकतात. भारताचे पहिले राष्प् ती डॉक्टर
राजेद् ् ि्स
् ाद यांना दोन्िी िातांनी हलहिण्याचे कौशल्य अवगत िोते, आहर
त्यांचय् ापासून ि्र्े रा घेत या शाळेमध्ये िे ि्ह् शि्र
् मुलांना देणय् ात येत
असल्याचे ‘वीरा वाहदनी’चे संस्थापक म्िरतात. िे कौशल्य मुलांना
अवगत असल्यामुळे तीन तासांची ि््श्नपह््तका मुले अवघ्या दीड
तासामध्ये सोडवू शकत असल्याचेिी शाळेचे संसथ
् ापक सांगतात.

