ഭഹാത്മാഗാന്ധിമു ടെ 150ം ജന്മദിനാഘഘാഷത്തിടെ

ഭുന്നഹടഺമഹമഺ സ്വ ച്
ഛ ് ബായത് ഭിഷടെ

റ ്
നാറാ വാർഷികഘത്താെനുഫന്ധിച്ച് ഷവ ച്
ഛ ബഹയത ദൗതയം മഹഥഹർഥയഭഹക്കഹൻ ടകാച്ചിൻ ഘഩാർട്ട് ട്രസ്
15.09.2018 ഭുതൽ 02.10.2018 ഴരയ ‘ഷവ ച്
ഛ തഹ സഺ ഘസ്വാ കഹമ്പമഺൻ നടത്തഹൻ ത഻രുഭഹനഺച്ചഺയഺക്കുന്നു.
ടകാച്ചിൻ ഘഩാർട്ട് ഏയഺമമഺൽ വൻഘതാതിറുള്ള ശുച്ീകയണവു

ഴഺദയഹർത്ഥഺകരല ഉൾരെടു ത്തഺ

ഘഫാധവൽക്കയണ ഩയിഩാെികലു പ്രച്ായണ കാറഘട്ടത്തിൽ ആസ്ൂത്രണ രച്മ് തഺട്ടുണ്ട് . ഷവ ച്
ഛ തഹ-സഺറ ്
ഘസ്വാ കഹമ്പമഺൻ ഫഹുഭഹനരെട്ട രകഹച്ചഺ ന്ഭമർ ശ്ര഻ഭതഺ ഷൗഭഺനഺ രെമഺൻ, രകഹച്ചഺൻ ന്ഩഹർട്ട് ട്രഷ
ടച്മർഭാൻ ശ്രീ.

എ.ഴഺ. യഭണമു രട ഷഹനഺദ്ധ്യത്തഺൽ രകഹച്ചഺൻ ന്ഩഹർട്ട് ഘകാൺപരൻസ്് ഹാലിൽ

നെക്കുന്ന ച്െങ്ങിൽ, 15.09.2018 യാവിടറ 11.00 ന് തുടക്കം ൿരഺക്കും.
റ ഺരറ ഷഺ.ഐ.എഷ് .എപ് ജീവനക്കാര ടകാച്ചിൻ ഘഩാർട്ട്
ഇന്ത തുടർന്നു ടകാച്ചി തുരഭുഖ ട്രഷ
റ ് ജീവനക്കാര ഘച്ർന്ന്
ട്രസ്

ശുച്ഺതവ ഩയഺഩഹറനത്തിടെ പ്രാധാനയ പ്രച്യിപ്പിക്കുന്ന ത്തഺരെ ബഹഗഭഹമഺ

നടത്തുന സഷക്കഺൾ രഹറഺ ഭുൻ ന്ദവ഻മ പുട്ന്ഫഹൾ തഹയം ശ്ര഻ ന്ഷഴഺമർ ഩമഷ് പ
ല ാഗ് ഒപ് ടച്യ്ു .
റ ് ജീവന ക്കഹയൻ യച്ഺച്ചു
തദഴഷയത്തഺൽ ശുച്ഺതവ ഩയഺഩഹറനത്തിടെ പ്രാധാനയടത്തക്കുരിച്ച് ഘഩാർട്ട് ട്രസ്
ഈണം നൽകഺമ ഒര നാഘൊെി ഗാന അവതയിപ്പിക്കു .

റ ിടെ ഈ വർഷടത്ത സ്വ ച്
ടകാച്ചി തുരഭുഖ ട്രസ്
ഛ ത

ഩക്ഷഹച്യണം പ്രവർത്തനങ്ങലു ഷവ ച്
ഛ തഹ-

സഺ-ഘസ്വാ പ്രച്ായണഘത്താെു കൂെി നടത്തുകമഹണ് .
ഘപാർട്ട്ടകാച്ചി ഫീച്ചിൽ 25.09.2018ന് ശുച്ീകയണ

റ ിടറ
നടത്തുനതഹണ് . ടകാച്ചി തുരഭുഖ ട്രസ്

ജീവനക്കാർ, തുരഭുഖ ട്ടഹമ് ഭമഺരറ അ ഗങ്ങൾ, രസ്ിഡൻസ്് അഘസ്ാസ്ിഘമഷൻ അ ഗങ്ങൾ എനഺഴർ
ന്ച്ർന്നു ഴഺറ
് ഺംഗ് ടൺ ഐറൻഡഺരറ ആർ.എൻ.എ.എഷ് ഏയിമ, ഘരാഡു കൾ, ടഩാതുസ്ഥറങ്ങൾ,
ഘകന്ദ്രീമ വിദയാറമ സ്് കൂൾ ഘഭഖറ,
ടക.ഩി.ടക. ഘഭഘനാൻ ഘരാഡ് ,

ഴഺറ
് ഺംഗ് ടൺ ഐറൻഡഺരറ നഹശണൽ ഹഹഘവ ഩയഺഷയം,

ഭഺൽനഺ ഘരാഡ്

എന഻ ഷഥറങ്ങലഺൽ ശുച്഻കയണ പ്രഴർത്തനം

നടത്തുനതഹണ് .
രെട്ടഺകലുരടമു ം ഴഹർപുകലുരടമു ം
രച്രു കനഹലുകലുരടമു ം അറ്റൿറ്റഩണഺകൾ,

രച്രു മഹനങ്ങലുരടമു ം

കഹട്

ശുച്഻കയണം,

രഴട്ടഺരത്തലഺക്കൽ,

അളുക്കുച്ഹറുകലുരട

ഩൂന്തഹട്ടങ്ങലുരട

നഴ഻കയണം,

പറവൃക്ഷങ്ങലുരട നട഻ൽ, ഒപഺഷകലുരട ഉള്ളഺൽ പ്രന്തയക ശുച്഻കയണം, കഹറസയണരെട്ട
പമറുകലുരട നഺമഭഹസൃത നഺർഭഹർജ്ജനം തുടങ്ങഺമഴമു ം ഇക്കഹറമലഴഺൽ നടത്തുനതഹണ് .
തുരഭുഖത്തഺരെ പ്രധഹന ഒപ഻ഷു കലഺരറ
ഷൗകയയം

രുക്കും.

ന്ടഹമഺററ്റ്

ഉഩന്മഹഗം,

ന്ടഹമ് ററ്റുകലഺൽ അംഗഩയഺഭഺതർക്കുള്ള പ്രന്ഴവന

സക

കളുകൽ,

ആന്യഹഗയ-ശുച്ഺതവ ം

കഹയയങ്ങലഺൽ

ഩഹറഺന്ക്കണ്ട ഉത്തഭ യ഻തഺകൾ എനഺഴരമ ൿരഺച്ച് ഴഺഴഺധ പ്രന്ദവങ്ങലഺറും, ൿടഺന്മറ്റ രതഹളഺറഹലഺകലുരട
തഹഭഷ ഷഥറങ്ങലഺറും ന്ഫഹധഴത് കയണം നടത്തും.
റ ർ ഡഺസഷനഺങ്
ശുച്ഺതവ ഹനുഫന്ധ രതരുഴ് നഹടകങ് ങൾ, പ
് ഹശ് ന്ഭഹഫ് , രഹറഺകൾ, ന്ഩഹഷ
ഭത്സയം, െ഻ഴനക്കഹർക്കഹമു ള്ള ഷ് ന്ലഹഗൻ എളുത്ത് ഭത്സയം, ഴഺദയഹർത്ഥഺകലുരട ഩങ്കഹലഺത്തന്ത്തഹരട
ച്ുഴർച്ഺത്ര യച്ന എനഺഴമു ം ഉണ്ടഹമഺയഺക്കും.

