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மானவதா, www.manavata.org
Our Mission is to Create a Healthy, Happy and Harmonious (3H) World
எங்கள் ந ாக்கம் ஒரு ஆந ாக்கியமான, மகிழ்ச்சியான மற்றும் சுமூகமான உலகினன உருவாக்க நவண்டும்
மானவதா ினலத்த ஊ க வளர்ச்சி திட்டம்.
ீங்கள் உங்கள் கி ாமத்னக நமம்படுத்த தயா ா? அவ்வாறெனில் மானவதா உடன் னகநகாருங்கள்!
உங்கள் கி ாமத்தில் ஒரு

ினலயான வளர்ச்சினய ஏற்படுத்த நவண்டும் என

ீங்கள்

உங்கள் கி ாமத்தில் இருக்கும் சில இனளஞர்களுடன் இனைந்து தானாக முன் வ

ினனத்தால், அதற்கு

ீங்கள்

நவண்டும். உங்கள் இலக்கான

ினலத்த ஊ க நமம்பாட்டிற்கு மானவதா உங்களுடன் இனைந்து எல்லா வனகயிலும் பாடுபடும்.
ீங்கள் உங்கள் கி ாமம் ஒரு

ினலயான வளர்ச்சினய அனடய நவண்டும் மற்றும் பூமியில் உங்கள் கி ாமத்னத ஒரு

றசார்கமாக அனமக்க நவண்டும் என்று எண்ணுகிெீர்களா?
இயல்பான வாழ்க்னகமுனெ மற்றும் இயற்னகயான விவசாயம் ஆகியவற்னெ ஊக்குவிப்பதின் மூலம்,

ீங்கள் ஒரு

ஆந ாக்கியமான, மகிழ்ச்சியான மற்றும் சுமூகமான கி ாமத்னத உருவாக்க எண்ணுகிெீர்களா?
கீநே உள்ளவற்ெில் விவ ங்கனள பூர்த்தி றசய்து மானவதாவிற்கு அனுப்பவும்.
கி ாமத்தின் றபயர் ________________தாலுகா __________________
மக்கள் றதானக ________________ஆண்__________________றபண்____________________
முக்கிய பி ச்சனனகள்
வறுனம
நவனலயின்னம
குடி ீர்
கல்வி
சுகாதா ம்
நவளாண்னம
தன் சுத்தம்
தனலமயின்னம
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மானவதா, www.manavata.org
Our Mission is to Create a Healthy, Happy and Harmonious (3H) World
எங்கள் ந ாக்கம் ஒரு ஆந ாக்கியமான, மகிழ்ச்சியான மற்றும் சுமூகமான உலகினன உருவாக்க நவண்டும்
மது/நபானத மருந்துகள்
இனளஞர்கள் தீய பேக்கங்களுக்கு உட்படுதல்
படிப்பெிவின்னம
ஒற்றுனமயின்னம
பாகுபாடு
அங்கு குடி ீர் பி ச்சனன உள்ளதா? ____________________________________________
சுகாதா ம் பற்ெிய விேிப்புைர்வு எந்த அளவிற்கு உள்ளது?_________________________
என்ன பயிர் வனககள் இங்நக னபயிருடுவிர்கள் ?
உங்கள் கி ாமத்தில் சுற்றுசூேனல பாதுகாக்க என்ன டவடிக்னககள் நமற்றகாண்டுள்ளீர்கள்?
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அளனவ விட அதிக அளவுள்ள பிளாஸ்டிக் தனட றசய்யப்பட்டுள்ளதா?
பூச்சிறகால்லி மருந்து அதிகம் பயன்படுத்துகிொர்களா?
கி ாமவாசிகள் கி ாமத்திற்கு நதனவயான அளவு பயர்கனள பயிாிட்டுள்ளார்களா?
உங்கள் கி ாமத்தில் மாற்ெம் நவண்டும் என்று எண்ணுகிெீர்களா?
ஆம் என்ொல், எத்தனகய மாற்ெம் நவண்டும்?
யார் விவசாயம் றசய்வது ? விவசாயியா அல்லது லீசுக்கு எடுப்பவ ா ?-------------------------நமலும்

விவ ங்களுக்கு

உங்கள்

ஊாில்

உள்ள

தன்னார்வ

றதாண்டர்கனள

அணுகவும்

அல்லது

றகாடுக்கப்பட்டுள்ள னகநபசி என்னில் றதாடர்புக்றகாள்ளவும்:
னகநபசி: 9966673111, மின் அஞ்சல் : info@manavata.org
மிக முக்கியமாக, கி ாம மக்களுக்கு சுகதா பிாிவு, அெிவு னமயங்கள், நூலகம், பயிற்சி(தனலனம மற்றும்
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மானவதா, www.manavata.org
Our Mission is to Create a Healthy, Happy and Harmonious (3H) World
எங்கள் ந ாக்கம் ஒரு ஆந ாக்கியமான, மகிழ்ச்சியான மற்றும் சுமூகமான உலகினன உருவாக்க நவண்டும்
விவசாயிகளுக்கு) மற்றும் பள்ளி ஆகியவற்னெ ர்வகிக்க கூடிய திென் நவண்டும். இனவ அனனத்தும் கி ாம மக்களின்
னகயில் தான் உள்ளது , எனநவ இந்த ந

த்தில் இருந்து பின் வரும் டவடிக்னககளில் பங்நகற்கநவண்டும் :



உங்கள் கி ாமத்னத ஒரு பசுனமயான நதாட்டமாக மாற்ெவும்



இயற்னக விவசாயத்னத

னடமுனெபடுத்தவும், இவ்விதமாக சுற்று சூேனல பாதுகாக்க, மண் வளத்னத

நமம்படுத்தவும் மற்றும் சுகாதா த்னத காக்கவும்.


மாைவர்களுக்கு

பண்புக்கல்வினய

நபாதிக்கவும்

மற்றும்

அவர்கனள

ானளய

ல்ல

குடிமக்களாக

உருவாக்கவும்


ல்ல சுகாதா ம் பற்ெிய விேிப்புைர்னவ ப ப்பவும்

“எந்த ஒரு இலக்னகயும்

ீங்கள் அனடய நவண்டும் என்ொல், அதற்கு சாியான திட்டமிடுதல் நவண்டும். உங்களுக்கு

அனனத்து வேிகளிலும் எங்கள் னககனள நகார்ப்பதின் மூலம் ினலத்த கி ாம வளர்ச்சித் திட்டத்தின் குெிக்நகாள்கனள
அனடய நதனவயான வேிமுனெகனள விஸ்வ மானவதா சம்ஸ்தா றகாண்டுள்ளது.”
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