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ફેટી ફચાલો ફેટી  ઢાલો  અને ફપટ ઇન્ડિમા  ચલને પ્રોત્વાશન આલા  ના શતે ુથી  3000 ફાકો વાથે 
ઇડટયનેળનર ગરલ ચાઈલ્િ િે ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી 2 વલશ્વ યેકોિલ ફનાલલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો  
  

વયખેજ કેલણી ભાંિ અને લજ્ર ઓ 'પોવલ એમ્ાલયભેડટ પાઉડિેળન  એ 2 વલશ્વ યેકોિલ ફનાલલાનો પ્રમાવ કમો 
1. વૌથી લધ ુ રોકો એક વાથે જમમ્િંગ જેક્વ કર્ુું .  
2. વૌથી લધુ  રોકો એક વાથે   યવના  ફ્રૂટ ફરિંક ીધુાં. જેભાાં યવના - રોકવપ્રમ ીણાાં  ની બ્રાડિ શલે્થી  ફ્રૂટ ફરડક ાટલનય 
ફડર્ુાં શત ુાં. 
 

રૂઝાનખાંબાટ્ટા  ફિયેક્ટય લજ્ર  ઓ 'પોવલ એમ્ાલયભેડટ પાઉડિેળન '  , શ્રીભતી. જાગવૃતફેન ાંિયા  - ફા અવધકાય આમોગ 
ગજુયાતના અધ્મક્ષ , મ્ર્વુનકાર સ્કૂર ફોિલના અધ્મક્ષ શ્રી ધીયેડરવવિંશ તોભય , અને શ્રી મકેુળ ટેર પ્રમખુ શ્રી 
વયખેજકેલણી ભાંિ કામલક્રભ  ભાાં ઉમસ્થત યહ્યા શતા. 
 

ભફશરા વળમક્તકયણ અને સ્ત્રી ભ્રણૂ શત્મા અંગે જાગવૃત પેરાલલાના વયકાયના પ્રમત્નોની પ્રળાંવા કયતા   મખુ્મ અવતવથ 
શ્રીભતી. જાગવૃતફેન ાંિયા  - ફા અવધકાય આમોગ ગજુયાતના અધ્મક્ષ એ જણાવ્ર્ુાં શત ુાં કે , વયકાય ઘણી મોજનાઓ વાથે 
ફેટી ફચાલો ફેટી ઢાલો ભાટે ભોટા પ્રમત્નો કયી યશી છે. સ્ત્રી ભ્રણૂ શત્માને યોકલાની ણ તભાભ નાગફયકોની જલાફદાયી છે. 
 

અવતવથવલળે ભશભેાન શ્રી ધીયેડરવવિંશ તોભય - અધ્મક્ષ, મ્ર્વુનવવર સ્કૂર ફોિલએ જણાવ્ર્ુાં શત ુાં કે વળક્ષણના તભાભ લો ભાાં 
તેભણે જોર્ુાં છે કે છોકયીઓ અભ્માવભાાં લધ ુવારુાં કયે છે અને ખફૂ ધ્માન કેન્ડરત કયે છે. તેથી શલે ભાતાવતાએ તેભનો 
વલચાય ફદરલો જોઈએ અને છોકયીઓ અને છોકયાઓને વભાન ગણલા જોઈએ અને ફાકીને વળક્ષક્ષત કયલા વલળે કાજી 
રેલી જોઈએ. 
 

રૂઝાન ખામ્ફટ્ટા - ફિયેક્ટય લજ્ર   ઓ 'પોવલ એમ્ાલયભેડટ પાઉડિેળન ' એ કહ્ુાં કે જીલન િકાયોથી બયેલુાં છે. આ િકાયોને 
શોંચી લલા એ ભશત્લનુાં છે કે આણુાં ભન અને ળયીય ફાંને મોગ્મ શોમ. તે લૈજ્ઞાવનક  રૂે વાક્ષફત થર્ુાં છે કે ફપટ  ફોિી ફપટ 
ભન પ્રાપ્ત કયલાભાાં ભદદ કયે છે. અભે ફેટી ફચાલો ફેટી ઢાલો અને ફપટ ઇન્ડિમા  ચલને પ્રોત્વાશન 
આલા અને   ઇડટયનેળનર ગરલ ચાઈલ્િ િે ય અભાયા પ્રમત્નો વલળે વલશ્વને ફતાલલા ભાટે આ યેકોિલનો પ્રમાવ કયી યહ્યા 
છીએ. 
 

શ્રી મકેુળ ટેર પ્રમખુ શ્રી વયખેજ કેલણી ભાંિે જણાવ્ર્ુાં શત ુાં કે આ યેકોિલના પ્રમાવ થી  અભને ખફૂ આનાંદ થામ છે જમાાં 
3000 થી લધ ુરોકોએ બાગ રીધો શતો જેભાાં જમમ્િંગ જેક્વ  કવયત કયી  અને ફ્રૂટ ફરડક ીધુાં શત ુાં   . 
 

આ પ્રમાવ ર્લુાનો / ળાાઓ / કોરેજો ને   વલવલધ ળાયીફયક પ્રવવૃિઓ અને યભતગભતની પ્રવવૃિ ભાટે પ્રોત્વાફશત કયલા 
કયલાભાાં આવ્મો શતો જે તાકાત અને વશનળમક્ત ફનાલલાભાાં અને સ્લસ્થ ખાલાભાાં ભદદ કયળે. ળમક્તના આ 
અનોખા કામલક્રભ ને ફયણાભે તેઓભાાં ભોટા ામે જાગવૃત અને ઉત્સકુતા  આલી અને વાથે વાથે ખફૂ જ ભનોયાંજન વાથે 
ફપટનેવ પ્રત્મે વાંલેદના વ્મક્ત કયી. 

 

 


