
     

  

Kanavagam or Dream House is an        

organization striving to provide a          

nurturing and loving environment for    

orphans which provides  children with 

their basic needs for shelter, mentor-

ship, health, quality education and   

character building.  

There are an estimated 30 million       

orphaned and abandoned children in   

India - a number that is rapidly  grow-

ing every year. At present meaningful   

relationships with the  children are 

not developed. The  children end up 

being treated more like commodities 

than the precious individuals they 

are.  

We all know what children need most 

is a stable home and love from their     

guardians. With Kanavagam, we are   

striving to build an orphanage that  

offers the absolute best for the  chil-

dren.  

The organization is built on three        

foundational pillars; health, medical 

care education and character  build-

ing.  

Health: The children at Kanavagam 
will be provided with all their basic 
needs- comfortable shelter, nutrition-
ally balanced food, and regular  medi-
cal care. 

Education: Kanavagam is situated 
near good schools, where the children 
will interact with the local community 
and become a part of the society at 
large.  

We will also provide opportunities for 

various extracurricular activities such as 

sports, music, dance and art to provide 

a         well-rounded education. Children 

will be given guidance and mentorship 

to       identify their interests and 

strengths, and each child will be sup-

ported to pursue their dreams.  

Character: We believe that good         

character is the key to a successful, 

peaceful and happy life. By instilling 

good values in the children from an 

early age, we hope to not only make a  

difference in the lives of the children at 

Kanavagam, but to also make a differ-

ence in society as a whole.  

In addition to these three core pillars, 

we will also provide a loving and caring    

foster mother for every five children.   

Kanavagam will be 100% transparent  

organization complaint with all             

state, regional and local regulations.  

At Kanavagam we believe that it is our 

duty to provide these orphaned kids 

who have lost everything with the 

same      family, stability and love all 

children    deserve to grow up with.  

Our goal is to create a new model for 

orphanages - a model that provides the 

highest level of care, education, health 

and support.  

 

Kanavagam is proud to be associated with Tamil   Nadu   

Foundation (TNF), a 42 year old organization established 

in USA. TNF has completed more than 600 projects for 

the upliftment of poor and downtrodden in Tamil Nadu 

 

Our dream is to make  

their dreams come true! 

 

Madurai Main Road 

Kundrakudi - 630206 

  

                           9688388044   
                           9943988293 

Kanavagam is a project of                

Tamil Nadu Foundation 
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கனவகம்.: கனவுகளை நனவாக்கும் நிறுவனம்.      
ஆதரவற்ற குழந்ளதகைின் அடிப்பளைத் 
ததளவகளை ஈடுபாடு ககாண்ை கவனிப்தபாடும் 
அன்தபாடும் அரவளைப் தபாடும் அைிக்கும்  
நிறுவனம் 

ளகவிைப்பட்ைவர்கள் மற்றும்  ஆதரவற்ற 
குழந்ளதகள் இந்தியாவில் 300 இலட்சத்திற்கும் 
தமல் இருப்பதாக அறிகிதறாம்.. இந்த 
எண்னிக்ளக ஒவ்தவாராண்டும் அதிகரித்துக் 
ககாண்தை கசல்கிறது .  குழந்ளதகதைாடு 
உைர்வு பூர்வமான உறளவ  உருவாக்கிக் 
ககாள்வது அவசியம். ஆனால் தற்தபாதுள்ை 
நிளலயில் அப்படிச் கசய்ய   இயலவில்ளல.  
குழந்ளதகள் கவற்றுப் கபாருள்கைாகக்  கருதி 
நைத்தப் படுகிறார்கள்.  

தங்குவதற்கு நிளலயான இைம், 
காப்பாைர்கைின் பரிவான அன்பு இளவதய  
குழந்ளதகைின்  முதல் ததளவ. 
குழந்ளதகளுக்கு மிகச் சிறந்த கவனிப்ளப 
அைிக்கும்  காப்பகத்ளத  உருவாக்கும் 
முயற்சியில் கனவகம் முளனந்து 
கசயல்படுகிறது. ஆதராக்கியம், கல்வி, பண்பாடு 
என்னும் மூன்றும் கனவகத்தின் தூண்கள். 

ஆர ோக்கியம்: வசதியான தங்குமிைம், 
ஊட்ைச்சத்து மிகுந்த சரிசம விகித உைவு, 
கதாைர்ந்த மருத்துவக் கண்காைிப்பு  
ஆகியவற்ளறக் கனவகம் அைிக்கும். 
 

கல்வி: கனவகம் பல நல்ல பள்ைிகளுக்கு 
அருகில் உள்ைது. அங்தக கனவகக் 
குழந்ளதகள் அண்ளைப்புற மக்கதைாடும் 
சமுதாயத்ததாடும் நட்புறதவாடு பழகும்  
வாய்ப்புக் கிளைக்கும்.. 

விளையாட்டு,  சங்கீதம், நாட்டியம் , களலகள் 
ஆகிய கல்வி சார்ந்த கசயல்பாடுகைிலும் 
ஈடுபடும் வாய்ப்ளபக் குழந்ளதகளுக்குக் 
கனவகம் அைிக்கும்.   
பண்போடு:  அளமதியான, மகிழ்ச்சியான 
கவற்றிகரமான வாழ்க்ளகக்கு, நல்ல பண்தப  
அச்சாைி.. இைம்பருவத்திலிருந்தத நல்ல 
பண்பாட்ளைக் குழந்ளதகள் மனத்தில் பதித்தும் 
நளைமுளறப் படுத்தியும் கசயல்படுவதன் 
மூலம் கனவகத்தில் வைரும் குழந்ளதகைிைம் 
ஒரு மாறுபட்ை, வரதவற்கத்தக்க வாழ்க்ளக 
முளறளய உருவாக்க முடியும் என்று 
நம்புகிதறாம்.இவற்றுக்கும் தமதல ஒவ்கவாரு 
ஐந்து குழந்ளதகளையும் கவனிக்க அன்பும் 
அர்ப்பைிப்பும் ககாண்ை  ஒரு கசவிலித்தாய் 
நியமிக்கப்படுவார்.   

கனவகம்   முற்றிலும்  கவைிப்பளையான, 
அளனத்து சட்ைதிட்ைங்களுக்கும் உட்பட்டு 
இயங்கும் நிறுவனம். ஒவ்கவாரு குழந்ளதக்கும் 
கிளைக்க தவண்டிய அன்ளபயும், 
அரவளனப்ளபயும், பாதுகாப்ளபயும் கதாளலத்து 
நிற்கும் ஆதரவற்ற குழந்ளதகளுக்கு, அவற்ளறக் 
கனவகத்தில் அைிக்க தவண்டியது எங்கள் 
கைளமகயனக் கருதுகிதறாம். 
முன்மாதிரிக் காப்பகத்ளத உருவாக்கி, மிக 
உயர்ந்த கவனிப்பு, கல்வி, ஆதரவு,  
,ஆதராக்கியம் , ஊக்கம் ஒழுக்கம் ஆகியவற்ளற 
அைிப்பதத  கனவகத்தின் குறிக்தகாள். 
 

எங்கள் கனவு அவர்கள்          
கனவுகளை நனவாக்குவதத! 

 

 

 மதுர  மமயின் ர ோடு 
   குன்றக்குடி - 603206 

 
9688388044 
9943988293 

”கனவகம்” தமிழ்நோடு அறக்கட்டள்ரையின் 
ஒரு மெயல் திட்டம் 

அமமரிக்கோவில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் 42 வருடப் 
போ ம்பர்யம் உள்ை தமிழ்நோடு 
அறக்கட்டரையுடன் இரைந்து மெயல்படுவதில் 
கனவகம் மபருரம மகோள்கிறது.  ஏரைகள் 
மற்றும் அடிதட்டு மக்க்ைின் ரமம்போட்டிற்கோகத் 
தமிழ்நோட்டில் 600க்கும் ரமற்பட்ட 
நலத்திட்டங்கரைத் தமிழ்நோடு அறக்கட்டரை 
நிரறரவற்றியிருக்கிறது       
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