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మానవతా సుస్థిర గ్ర
ా మాభివృద్ధి పధకం
మీ గ్ర
ా మాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడాన్నకి మీరు స్థద్ిమా? అయితే మానవతా తో చేతులు కలపండి!
మీ గ్ర
ా మంలో సుస్థిర అభివృద్ది చేయాలనుకంటే పద్దమంద్ద గ్ర
ా మ యువకలు సంఘటితమై మందుక వస్తే మానవతా అన్ని
విధాలా మీక తోడ్పడి లక్ష్య సాధనక కలస్థ పన్నచేయగలదు.
సుస్థిర గ్ర
ా మాభివృద్ది సాధంచి మీ గ్ర
ా మాన్ని సవరగధామంగ్ర మార్చాలన్న అనుకంటున్నిర్చ ?
ఆరోగయమైన, ధరమబద్ిమైన పరకృతి సహజీవనం, పరకృతి వయవసాయం, మానవతవంతో కూడిన ఆనంద్కర సమ సమాజాన్ని
న్నర్మంచాలనుకంటున్నిర్చ?
ఈ కిాంద్ధ వివరాలకు న్నంపి మానవతాకు పంపించగలరు:
గ్ర
ా మం పేరు :

మండ్లం :

గ్ర
ా మ జన్నభా:

మహిళలు :

పురుషులు :

ముఖ్య సమసయ :
పేద్ర్కం

న్నరుద్యయగం

న్నయకతవం లేదు

నీరు

విద్య

మద్యపానం / వయసన్నలు

ఐకయత లేదు

ఆరోగయం

వయవసాయ సాగు

యువత పేడ్ తో
ో వ

పార్శుద్యం
న్నరక్ష్ర్చసయత

వివక్ష్త

మీ గ్ర
ా మ న్నయకతవం ఎలా వంద్ద ?
మీ గ్ర
ా మంలో యువకల కారయకా మాలు ఎలా ఉంటాయి ?
పా
ర ధమిక పాఠశాల వందా ?

ఉనిత పాఠశాల వందా ?

విద్య పరమాణాలు ఎలా ఉన్నయి ?
పా
ర ధమిక ఆరోగయ కంద్రం వందా ?

తా
ో గునీరు సమసయ వందా ?

పరజలో
ో ఆరోగయం పై అవగ్రహన ఎలా వంద్ద ?
ఏమి పంటలు పండిసు
ే న్నిరు ?
మీ గ్ర
ా మంలో పర్చయవరణం కాపాడే చరయలు ఏమి తీసుకంటున్నిరు ?
పా
ో స్థిక్ న్నషేద్దంచార్చ ?

పురుగు మందు వాడ్కం ఎకువగ్ర వందా ?

మీ గ్ర
ా మాన్నకి కావలిస్థన ఆహార్చన్ని మీరు పండించుకో గలుగుతున్నిర్చ?
మీ గ్ర
ా మం లో పర్వరతన అవసరం అనుకంటున్నిర్చ ?
అయితే ఎటువంటి పర్వరతన అవసరం ?
వయవసాయం చేస్తద్ద రైతులా ? కౌలు దారులా?
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వివర్చలక సాిన్నక మానవతా కారయకరతలను కాన్న లేదా కిాంద్ద సహాయ ఫోన్ దావర్చ సంపా
ర ంద్దంచగలరు:
ఫోన్: 9966673111, ఈమయిలు: info@manavata.org
చిరునామా: విశ్వ మానవతా సంసి, శ్రా టవర్, Plot: 62, KPHB 7th Phase, Near Hitech City MMTS Station,
హైద్ర్చబాద్-72
మఖ్యమగ్ర గ్ర
ే లు సవయంగ్ర ఆరోగయకంద్రం, విజా
ా నకంద్రం, గాంధాలయం, శిక్ష్ణ (రైతు, న్నయకతవం) మర్యు పాటశాలను
ా మసు
సమరివంతంగ్ర నడిపంచుకోవాలి. ఇవన్ని గ్ర
ే ల చేతులోనే వన్నివి, ఈక్ష్ణం నుంచి ఉతాాహంతో ఈ కిాంద్ద కారయకా మాలు
ా మసు
చేపపటిండి:


పచాన్న వృకాాలతో, గ్ర
ా మన్ని నంద్నవం చెయయడ్ం



పరకృతి వయవసాయన్ని చేపటిి పరకృతిన్న, భూసార్చన్ని మర్యు పరజల ఆరోగ్రయన్ని కాపాడుదాం



విలువలతో కూడిన విద్య తో సంసాురవంతులైన పలోలను తయారుచేయడ్ం



అవగ్రహనతో అంద్ర్కి ఆరోగయం పరసాద్దంచడ్ం

“ఏ లకాాయన్ని సాద్దంచాలన్ని మంచి పరణాళికతో పన్న చేయడ్ం అవసరం, అలాంటి న్నరూపంచబద్దన ఉతేమ పరణాళికలతో విశ్వ
మానవతా సంసి మీతో కలస్థ పన్న చేస్థ, చేయూతనంద్దచడాన్నకి నడుంబిగంచింద్ద”
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