தமிழ் வருடாந்திர மாநாடு
மமதடிஸ்ட் மெண்கள் தலைவியின் அறிக்லக
40 வது அமர்வு 12-14 செப்செம்ெர் 2015 பொர்ட் டிக்சன்
கருப்மொருள்: ‘மெெத்பதாடும் விடாமுயற்சிபயாடும் அரிக்கட்டுகலைக் மகாண்டு வாருங்கள்’
குறிக்பகாள்: இபயசுலவ அறிந்து அவலர ெலறசாற்றுதல்’
மசயற்குழு உறுப்ெினர்கள்

2015-2016

தலைவி

திருமதி சகுந்தைா டேவிட்

உப தலைவி

திருமதி விஜயதாரா ஜஜயராஜ்

காரியதரிசி

திருமதி கனி ஜஜயபால்

ஜபாருளாளர்

திருமதி மார்கிடரட் ஜசல்லையா

ஒருங்கிலைப்ொைர்கள்
ஆவிக்குரிய ஜீவியம்

திருமதி லசனி ோஸ்

கிறிஸ்தவக்கல்வி

திருமதி சாந்தி டசகர்

சமூக டசலவ

திருமதி லீைா ஜசல்லையா

மாகாை தலைவிகள்
வேக்கு

திருமதி ஜஜன்சி ஷாம்

டபராக்

திருமதி ரீத்தா ோஸ்

மத்திய

திருமதி எலீஸ் நீலகண்டன்

சிைாங்கூர்

திருமதி வின்சாலா ஜெசுதாஸ்

கிழக்கு

திருமதி

ஜதற்கு

திருமதி டராஸ் அந்டதானிமுத்து

ஆபைாசகர்கள்

திருமதி கமைா டதவதாசன்

ஏசம்மா தனசாமி

மலறதிரு சி.ஜஜயராஜ்(த.வ.மா தலைவர்
மொதுமாநாட்டு தலைவி

டத்ததா எைிஸ் ஜாவான்

நியமனக் குழு தலைவி

திருமதி டமரி டதவதாசன்

சி.சி.எம் பிரதிநிதி:

திருமதி சாந்தி டசகர்

நான் தலலவியாக இருந்து மூன்று ஆண்டுகள் முடியப்த ாகிறது. ஜ ரிய சவாலாயிருந்தாலும்,
கர்த்தருலடய கரம், நம் மத்தியில் அலசவாடுகிறலத நான் காண்கிதறன்.

நாம் சில நல்ல

காரியங்கலைச் ஜசய்ய கர்த்தர் வழி நடத்திருக்கிறார், அது அதநகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது.
ததசத்லதச் சுற்றி ஜ ண்கள் சங்கங்கலையும், மாகாணங்கலையும் சந்திக்க நான் ஜசன்றிருக்கிதறன்.
நான்

ார்த்த மிக ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய காரியம், என்னஜவன்றால் , ஜ ண்கள் சங்கங்கைில், இன்று

அதநக வாலி

ஜ ண்கள் அங்கத்தினர்கைாயிருக்கிறார்கள். சில இடங்கைில் த ாதகர்மார்களும்

ஜ ண்களுக்கு அதிக உதவி ஜசய்கிறார்கள்.

த.வ. மாநாட்டு ஜமதடிஸ்ட் ஜபண்களுக்கு என்னுலேய தரிசனம்:
1. 2015 ஆண்டில் டவதத்லத வாசித்து முடிக்க டவண்டும்.
2. ஜவள்ளிக் கிழலமகலள உபவாச ஜஜப நாளாக அனுசரிக்கடவண்டும்.
3. தனிப்பட்ே ஜஜபமும் குடும்ப ஜஜபமும் அன்றாே வாழ்க்லகயில் இருக்கடவண்டும்.
4. ஜமதடிஸ்ட் ஜ ண்கள் சட்டத்திட்டத்லத நன்கு அறிந்து

ின் ற்றதவண்டும்.

ஆறு மாகாணங்களில் நமக்கு ஜமாத்தம் 52 ஐக்கியங்கள் உண்டு. சிலர் வாரந்ததாறும்.

சிலர்

மாததிற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முலற சந்திக்கிறார்கள்.
எண்

மாகாணம்

ஜம.ஜப

. ஐக்கியம்

அங்கத்துவம்
2014

2015

தலைவி

1.

வேக்கு

6

155

150

திருமதி ஜஜன்சிஷாம்

2.

டபராக்

11

354

390

திருமதி ரீத்தா ோஸ்

3.

மத்திய

9

280

260

திருமதி.எலீஸ் நீலகண்டன்

4.

சிைாங்கூர்

11

298

287

திருமதி வின்சாலா

5.

கிழக்கு

6

113

102

திருமதி

6

ஜதற்கு

9

227

228

திருமதி டராஸ்

மமாத்தம்

52

1,427

1417

ஜெசுதாஸ்

ஏசம்மா தனசாமி

அந்டதானிமுத்து
.
மாகாை வருடாந்திர கூட்டங்கள்
மாகாணம்

டததி

இேம்

வேக்கு

25.7.15

டி.எம்.சி. பிராய்

டபராக்

17.7.15

டி.எம்.சி. சுங்லக சிப்புட்

மத்திய

25.7.15

டி.எம்.சி. உலு கில்லான்

சிைாங்கூர்

11.7.15

டி.எம்.சி. மெட்டாைிங் மெயா

ஜதற்கு

1.8.15

டி.எம்.சி. சிரம்பான்

கிழக்கு

4.7.15

டி.எம்.சி. ஜமந்தாகப்

வட,, த ராக், ஜதன் மாகாண கூட்டங்கைில் நான் கலந்துஜகாண்தடன். ஜதன் மாகாணத்தில் ஒரு
தலலலமத்துவ

யற்சியும் நடத்தியுள்தைன். மத்திய மாகாண கூட்டமும், வட மாகாண கூட்டமும்

ஒதர நாைில் இருந்த டியால், நான் வட மாகாணத்திற்குச் ஜசன்தறன், திருமதி விெயதாரா என்
சார் ில் மத்திய மாகாணத்துக்கு ஜசன்றார்கள். சிலாங்கூர் மாகாண கூட்டத்தின்த ாது, நான் ஜ ாது
மாநாட்டு ஜ ண்கள் நிர்வாகக் குழு கூட்டத்திற்கு த ாகதவண்டியதாயிருந்தது, என் சார் ில் திருமதி
கனி ஜெய ால் அங்கு ஜசன்றார்கள். நான் இந்தியா ததச உழியத்திற்கு ஜசன்ற டியால், கிழக்கு
மாகாண கூட்டத்திற்குச் ஜசல்ல முடியவில்லல, என் சார் ில் திருமதி லீலா ஜசல்லலயா அங்கு
ஜசன்றார்கள்.
த.வ.மா. ன் வழி நடத்துதலின்
வருகிதறாம்.

டி நாமும் இந்த குறிப் ிட்ட ரீதியில் ஊழியங்கலைச் ஜசய்துஜகாண்டு

ஜெ ம், சீஷத்துவம், சமூக தசலவ, சுவிதசஷம்.

இதன் தநாக்கம் , ஜ ண்கள் ததவ வசனத்திலும், ஜெ த்திலும். மூழ்கி இருக்கதவண்டும். அப்ஜ ாழுது 1
த துரு 2:9 ல் ததவன் நம்லம அலழத்த அலழப் ிற்கு தகுதியாயிருக்க முடியும்.
செபம்
ஆவிக்குரிய ஒருங்கிலணப் ாைர் திருமதி லசனி தாஸ்.
I.

ஜமதடிஸ்ட் ஜ ண்கள் உ வாச ஜெ
சங்கங்களுக்கும் ஜெ

நாள் 17.1.15ல் அனுசரிக்கப் ட்டது. அவர்கள் எல்லா

குறிப்புகலை அனுப் ினார்கள். ஞாயிறு

ஆராதலன முடிந்த

ிறகு

ஜ ண்கள் ஒன்று கூடி ஜெ ிப் ார்கள்.
II.

அகில உலக ஜெ
ஒழுங்கும்

நாள் 6.3.15ல் அனுசரிக்கப் ட்டது. இந்த வருடத்தின் தியானமும், ஆராதலன

ாஹாமாசின் ஜ ண்கைினால் ஆயத்தம் ஜசய்யப் ட்டது. அந்த ததசத்திற்காகவும்

ஜ ண்களுக்காவும், ஜெ ங்கள் ஏஜறடுக்கப் ட்டது. இதயசு ஜசான்னார் “நான் உனக்கு ஜசய்தலத
நீ அறிவாயா?” என்ற தலலப் ில் தியானம் இருந்தது. சில இடங்கைில் இந்த ஆராதலனலய
சீ.சீ.எம். சல கள் தசர்ந்து நடத்தினார்கள். எல்லா காணிக்லககளும் சீ.சீ.எம்.மூலமாக
ாஹாமாசில், ஏட்ஸ் வியாதியினால்

ாதிக்கப் டுகிற ஜ ண்களுக்கும் குழந்லதகளுக்கும்

ஜகாடுக்கப் ட்டது.
III.

அகில உலக ஜமதடிஸ்ட் ஜ ண்கள் தின ஆராதலனயின் தியானம், அகில உலக மாநாட்டின்
நிர்வாக குழுவிலிருந்து, வருடதிற்கு ஒரு முலற வரும். இந்த தியானத்லத, நமது உ
தலலவி திருமதி விெயதாரா தமிழில் ஜமாழிஜ யர்த்து எல்லா சங்கங்களுக்கும்
அனுப்புவார்கள். இந்த ஆண்டில் அகில உலக மாநாடு 75 வது ஆண்டு விழாலவ
ஜகாண்டாடியது. ஆப் ிரிக்கா ததசத்துக்காக ஜெ ங்கள் ஏஜறடுக்கப் ட்டு எல்லா
காணிக்லககளும் அவர்கைிடம் அனுப் ப் ட்டது.

IV.

ஜெ

சுயஜவறுப்பு வாரம் 23.8.15 – 29.8.15 வலரக்கும்.அனுசரிக்கப் ட்டது. இந்த தியானங்கள்

ஜ ாது மாநாட்டிலிருந்து வருடத்திற்கு ஒரு முலற வரும். இலத நமது ஒருங்கிலணப் ாைர்
தமிழில் ஜமாழிஜ யர்த்து எல்லா சங்கங்களுக்கும் ஜகாடுப் ார்கள். இந்த வருடத்தில்
எடுக்கப் ட்ட காணிக்லககள், மூன்றில் இரண்டு
மூன்றில் ஒரு
V.

ங்கு ஜ ாது மாநாட்டு ஊழியங்களுக்கும்

யன் டுத்தப் டும்.

ஜ ண்கள் எல்லா ஜெ ங்கைிலும், ெீவியக் குழு ஜெ ம், அதி காலல ஜெ ம், ஜவள்ைிக் கிழலம
ஜெ ங்கைிலும்

VI.

ாகம் உலுகிள்ைன் ஜமதடிஸ்ட் ஜசன்டருக்கும்,

ங்குப்ஜ ற உற்சாகப் டுத்தப் டுகிறார்கள்.

எல்லா மாகாணங்களும் ஆவிக்குரிய முகாம்கள் நடத்தியுள்ைனர்.

இரண்டு நாள் ஓர் இரவு

கூட்டத்திற்கு மாநாடாக ரிம.600ம், ஒரு முழு நாள் கூட்டதிற்கு ரிம்.300ம் ஜகாடுத்து
உதவிதனாம்.

ஆவிக்குரிய முகாம்
மாகாணம்

தததி

இடம்

வேக்கு

19-

கிறிஸ்டியன்

21.6.15

த ச்சாைர்

டபராக்

28.2.15

ாஸ்ட்டர்

ஜகான்ஜவன்ஜஷன்
ஜசண்டர்

வந்தவர்கள்
ிதரம்ெி

72

ினாங்கு

டி,எம்.சி.லாஹாட்

ாரு

திருமதி

ாக்கியம்

109

ர்ன ாஸ்
மத்திய

18.4.15

டி.எம்.சி. ஜசந்துல்

மலறதிரு ஜடன்னிஸ்
ராஜ் / திருமதி
ராெஜலட்சுமி

சிைாங்கூர்

11.7.15

டி.எம்.சி.ஜ ட்டாலிங் ஜெயா

128

திருமதி கனி ஜெய ால்
82

ஜதற்கு

18.4.15

டி.எம்.சி.குளுவாங்

மலறதிரு தொசப்
தயசு ாதம்

கிழக்கு

21.3.15

டி.எம்.சி.ஜெரான்துட்

மலறதிரு தடவிட்

சந்தியாதகா/ திருமதி

120
55

சகுந்தலா
ெீஷத்துவம்
கிறிஸ்தவ கல்வி ஒருங்கிலணப் ாைர் திருமதி சாந்தி தசகர்.
தயா. 8:31”இதயசு தம்லம விசுவாசித்த யூதர்கலை தநாக்கி “நீங்கள் என் உ ததசத்தில்
நிலலத்திருந்தால் ஜமய்யாகதவ என் சீஷராயிருப் ர்
ீ கள்”.
I.

தவதத்லத தினந்ததாறும் வாசித்து, தியானிக்க ஜ ண்கலை ஊக்குவிக்கிதறாம். 2015ல்
தவதத்லத

டித்து முடிக்க ஒரு சவால் ஜகாடுக்கப் ட்டியிருக்கிறது. அதநகர் அலத

ஜசய்துஜகாண்டு வருகிறார்கள்.
II.

ஸ்தல சங்கம், மாநாட்டு, மாகாண தவத வினா த ாட்டிக்ஜகன ஆதியாகமம் 1-25 வலரக்கும்
எடுத்திருக்கிதறாம். எல்லா அைவிலும் இந்தப் த ாட்டி, எழுத்தில் நலடப்ஜ றும். நமது
ஒருங்கிலணப் ாைர் மாநாட்டு த ாட்டிக்கு தகள்விகலை ஆயத்தப் டுத்துவார். அதநக ஜ ண்கள்
இதில் கலந்துக்ஜகாள்கிறார்கள். எழுத முடியாதவர்கள், தகள்விகலைக் தகட்குமாறு,
விண்ணப் ம் ஜசய்திருக்கிறார்கள். இலதக் குறித்து தயாசிக்கதவண்டும்.

III.

கிறிஸ்தவ இல்லற குடும்

வாரத்திற்கான ஏழு தியானங்கலை ஆயத்தம் ஜசய்து

ஜகாடுப் ார்கள். இந்த தியானம் ெுன் மாதம் மூன்றாம் வாரத்தில் நலடப்ஜ றும். தியானங்கள்
குடும் த்தின் ஆவிக்குறிய வாழ்க்லகக்கு ஏற்றதாயிருக்கும். இந்த கூட்டங்கைில் எடுக்கப் டுகிற
காணிக்லகலய ஸ்தல சங்கங்கள் லவத்துக்ஜகாள்ைலாம்.
IV.

சில ஜ ண்கள் இலற கள்லூரியில்
மாஸ்டஸ் வலரக்கும்

டித்துக்ஜகாண்டு வருகிறார்கள். டிப்தைாமா, டிகிரி,

ட்டம் எடுத்திருக்கிறார்கள். டீ

டிப் ின் மூலம் இலத ஜசய்கிறார்கள்.

நமது காரியதரிசி திருமதி கனி ஜெய ால், ‘கிறிஸ்ட்டியன் ஸ்டாடிஸ்’ ல் மாஸ்டஸ்

ட்டமும்,

நமது ஆதலாசகர் திருமதி சதராொ, டிகிரியும், வட மாநாட்டு தலலவி திருமதி ஜென்சி ஷாம்
‘கிறிஸ்டியன் கவுன்சலிங்’ல்

டிப்தைாமாவும் ஜ ற்றிக்கிறார்கள் . இவர்களுக்கும்

மற்றவர்களுக்கும் நமது வாழ்த்துக்கள்.

ெமூக செவவ
சமுக தசலவ ஒருங்கிலணப் ாைர் திருமதி லீலா ஜசல்லலயா
ஜமதடிஸ்ட் ஜ ண்கள் ஞாயிறு 17.5.15 ,தியானத்லத ஆயத்தம் ஜசய்தார்கள். “ஜெ த்ததாடும்
விடாமுயற்சிதயாடும் அரிக்கட்டுகலைக் ஜகாண்டு வாருங்கள்” என்ற தலலப் ில் தியானம்
எடுக்கப் ட்டது.

அதநக திருச்சல கைில் ஜ ண்கள் ஆராதலனலய முழுலமயாய் நடத்த வாய்ப்பு

கிலடத்தது. எல்லா சல கைிலிருந்தும் வந்த காணிக்லககலை, நாங்கள்

ல்தவறு ஊழியங்களுக்கு

யன் டுத்த தீர்மானித்ததாம்.
கடந்த

வருடத்தின் காணிக்லகயில் ஒரு

ஊழியங்களுக்கு

குதியும், இந்த வருடத்தின் காணிக்லகயும் கீ ழ்க்காணும்

யன் டுத்தப் ட்டது.

1.

ரிம. 5,000 வருடந்ததாறும் இலற கல்லூரி மாணவர்களுக்கு.

2.

ரிம. 10,00 ஆந்திராவிலுள்ை, சீராைா என்ற ஒரு மீ னவ கிராமத்திற்கு ஜகாடுத்ததாம்.

3.

ரிம. 5,000 ஓரிசா வட இந்தியாவில், ஆண்

ிள்லைகள் தங்கும் விடுதியில் ஒரு கழிவலற

கட்டக் ஜகாடுத்ததாம்.
4.

ரிம.2,000 ஜதன் மாகாணத்தில் சுவிதசஷகர் சம ைத்தில், உதவி ஜசய்கிதறாம்.

5.

ரிம.2,000 எப்.ஆர்.ஐ. ஈப்த ாவில் நடத்தும் இலவச கல்வி நிலலயத்திற்கு ஜகாடுத்ததாம்.

6.

ரி.ம. 7,200 சுங்லக ஜ ட்டாணி, தனித்தாய்மார் இல்ல வருட வாடலக.

7.

ரிம. 1443

8.

ரிம. 1200 கல்விக் கடன் உதவி, தகுதியுள்ை மாணவிகளுக்கு ஜகாடுக்கப் ட்டது.

9.

ஏறக்குலறய எல்லா ஜ ண்கள் சங்கங்களும் மியன்மாரில் குழந்லதகலைத் தத்ஜதடுத்து உதவி

ிரிக் ல்
ீ ட்ஸ் ஹாஸ்டல் தமம் டுத்த

யன் டுத்தப் ட்டது.

ஜசய்கிறார்கள்.
10. மருத்துவ மலன சந்திப்பும், விடு சந்திப்பும், ஜ ண்கள் வழக்கமாக ஜசய்கிற ஊழியங்கைில்
ஒன்று.
ெமூஅ செவவ உழியங்கள்
1.

திருமதி லீலா ரமணி ஜஷக்கினா இல்லத்லத நல்ல வலகயில் நடத்தி வருகிறார்கள்.
வயது ஜசன்ற தாய்மார்களுக்கு ஏற்ற இல்லம், அந்த இல்லத்தில் 20 த ர் தங்கலாம்,
ஆனால் தற்ஜ ாழுது அங்கு 14 -16 தாய்மார்கள் வசிக்கிறார்கள். அந்த இல்லத்லத நடத்தும்
நிர்வாக குழுலவ 2004-2014 வலரக்கும் தலலலம தாங்கிய திருமதி லவலட் டாஸுக்கு
நன்றி. 2015ல் ஜம.ஜ .நிர்வாகக் குழு சிலாங்கூர் மாகாணதிலிருந்து

புதிய நிர்வாகக்

குழுலவ திருமதி விெயதாரா தலலலமத்துவத்தில் நியமித்திருக்கின்றனர்.
2.

ஜ ண்கள் ஹாஸ்டலல

ாம் தகார்ட் B-12-13,

ிரிக் ில்ட்ஸில் நிர்வகிக்கிதறாம். எப்.ஆர்.ஐ.

நமக்கு ரிம.5000 ஜகாடுத்தார்கள், நாம் தமற்ஜகாண்டு ரிம.1443 ஜசலவு ஜசய்து, புதிய
ஜ ாருட்கலை வாங்கி, சலமக்கிற வசதிகளும் ஏற் டுத்தி ஜகாடுத்திருக்கிதறாம். 6 ஜ ண்கள்
அங்கு தங்கி, மாததிற்கு ஒரு ந ர்,

ரிம.350 ஜகாடுக்கிறார்கள். ஜம.ஜ .நிர்வாகக்குழு மத்திய

மாகாணத்திலிருந்து ஒரு நிர்வாகக் குழுலவ திருமதி சாந்தி தலலமத்துவத்தில்
நியமித்திருக்கின்றனர்.
3.

சுங்லக

ட்டாணி, தனித்தாய்மார் இல்லத்திற்கு, நாம்

வட்டு
ீ
வாடலக ரிம 600 ஜகாடுத்து

வந்ததாம். இப்ஜ ாழுது அந்த வட்டின்
ீ
நிர்வாகத்லத நாம் ஏற்றுக்ஜகாண்தடாம். அந்த
இல்லம் 179B, ெலான்

ாக்கார் சம் ா வில் இருக்கிறது. ததலவயுள்ை தாய்மார்களும்,

குழந்லதகளும் இந்த இல்லத்திற்கு வரலாம். எப்.ஆர்.ஐ. ரிம 4,000, சி.சி.எம். ரிம 5,000 இந்த
இல்லத்திற்காக ஜகாடுத்தார்கள். இந்த ஜதாலகலயப்

யன் டுத்தி , அந்த இல்லத்லத

ழுது ார்த்து, புதிய ஜ ாருட்கலை வாங்கிதனாம். எப்.ஆர்.ஐயும், ஜம.ஜ ண்களும்,
தவலலஜசய்கிற தாய்மார்களும், நல் மனம் உள்ைவர்களும், இந்த வட்டின்
ீ
மாத

ஜசலவுகலை ஏற்றுக்ஜகாள்வார்கள். தற்ஜ ாழுது அங்கு 6 தாய்மார்களும் 4 குழந்லதகளும்
இருக்கின்றனர். நமக்கு அதிகமாய் உதவி ஜசய்கிற மலறதிரு ெீவரத்தினத்திற்கு நமது
நன்றிலய ஜதரிவித்துக்ஜகாள்கிதறாம்.
அருட்பணி/ சுவிசெஷம்
1.

சில ஜ ண்கள்

ஸ்தல சல கைில் ஜவைிப்புற ஊழியங்கைிலும், அந்நியர் மத்தியிலும்

உழியம் ஜசய்து வருகிறார்கள்.
2.

சில ஜ ண்கள் எம்,எம்,எம்.வுடன்

இந்தியா, மியன்மார், த ான்ற இடங்களுக்கு ஊழியம்

ஜசய்ய ஜசன்றிந்தார்கள். நமது நிர்வாகக் குழுவிலிருந்து 50% ஜசலவு ஜகாடுத்து ,
ஜென்சி ஷாலம சராவாக் ஊழியத்திற்கு,

திருமதி

29 ெூன் – 1 ஆகஸ்ட் 2015 அனுப் ிதனாம். மிக

சிரமமான சூழ்நிலலயில் ஊழியம் ஜசய்தாலும், அதிக அனு வங்கதைாடு திரும் ினார்கள்.
3.

திருமதி சாந்தி தசகரும், நானும் 20-25 மார்ச் 2015, கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ை எல்லா
ஜ ண்கள் சங்கங்கலையும் சந்தித்து, அவர்கதைாடு
வந்ததாம். நான் ஜெராந்தூட்டில்

தலலமத்துவ

ல காரியங்கலைப்

கிர்ந்துக்ஜகாண்டு

யற்சி நடத்திதனன். அங்கு த ாதகர்கள்,

ஜ ண்களுக்கு அதிகமாய் உதவி ஜசய்கிறலதக் கண்தடன். அவர்களுக்கு ஷ ாஸ்!
4.

இந்தியாவுக்கு ஊழியம் ஜசய்ய 29ெூன் – 9 ெூலல’15

திருமதி சாந்தி தசகரும், நானும்,

எங்கள் ஜசாந்த ஜசலவில் ஜசன்தறாம். சீராைா என்ற ஒரு மீ னவ கிராமத்தில் 3
இடங்கைில் ததவ வசனத்லத

ிரசங்கித்ததன். அந்த இடத்தில் ஒரு ஆலயம் கட்டுவதற்கு

நமது ஜம.ஜ .ஞாயிறு காணிக்லகயிலிருந்து ரூ.164,000 ஜகாடுத்ததாம். தற்ஜ ாழுது ஒரு
சின்ன ஓலல குடிலசயில் ததவலன ஆராதிக்கிறார்கள். இந்த நன்லமலய நாம்
அவர்களுக்காக ஜசய்ய கிருல க் ஜகாடுத்த ததவனுக்கு நன்றி. அங்குள்ை மக்களுக்கு
தின் ண்டங்கள் வாங்கிக்ஜகாடுக்க உதவிய திருமதி

விெயதாரா, திருமதி தமரி

ததவதாசன், திருமதி கமலா ததவதாசன் அவர்களுக்கும் நன்றி.
5.

ஜசன்லனயில்

‘இந்தியன் சல

வைர்ச்சி மிஷன்’ மூலமாக

ரு 75,000 ஓரிசாவுக்கு

ஜகாடுத்ததாம்
6.

15.7.15 ல் நம்மில் சிலர் காராக் உழியத்திற்க்கு ஜசன்றிருந்ததாம். இந்த உழியத்திற்கு
அலழப்பு ஜகாடுத்து ஏற் ாடு ஜசய்தவர்கள் மலறதிரு ஏதசக்கியலும் திருமதி சாந்தி
டாஸும்.
ஒதர தநரத்தில் இரண்டு குழுவினருக்கு நிகழ்சிகள் நடத்திதனாம். திருமதி விெயதாரா,
திருமதி ஜெயா ஸ்டீவன், குமாரி உஷா, குமாரி ஜெமிம்மா, குமாரி எலிசியா
ிள்லைகளுக்கு நல்ல நிகழ்சிலய நடத்தி, அவர்கள் ஜசலவில்
தின் ண்டங்கள் ஜகாடுத்தார்கள், அவர்களுக்கு நன்றி. 17

ிள்லைகளுக்கு

ிள்லைகள் இந்த நிகழ்சியில்

கலந்துக்ஜகாண்டார்கள்.
குமாரி தஷா னி தடவிட் இனிப்பு நீர் வியாதியின் அறிகுறிகலைக் குறித்தும், அதன்
கவனிப்ல க்குறித்தும், த சினார்கள். திருமதி சகுந்தலா தடவிட் அலத தமிழில்
ஜமாழிப்ஜ யர்த்தார்கள். அங்கு இருந்த 45 ஜ ண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும், இனிப்பு நீர்
தசாதலனயும், இரத்த ஜகாதிப்பு தசாதலனயும் ஜசய்யப் ட்டது. சிலருக்கு இனிப்பும்
இரத்தக்ஜகாதிப்பும் இருந்த டியால், அவர்கலை கிைினிக் ஜகசிஹாத்தானுக்கு த ாகுமாறு
ஆதலாசலனக்ஜகாடுத்ததாம்.

எல்லாருக்கும் இரவு உணவு ஜகாடுத்ததாம், அலத சலமக்க

உதவி ஜசய்த ஸ்தல ஜ ண்கள் சங்கத்தினருக்கு நன்றி. அங்கு இருக்கும் 10 குடும் ங்களுக்கு
உணவு ஜ ாருட்கள் ஜகாடுத்து உதவிதனாம். ஓரு குடும் த்திற்கு ரிம80.00 ஜசலவு ஜசய்ததாம்.

சபாது
குமாரி தொஏன் கிரு ாலினி, வாலி
த ாக, ததர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டார்கள்.

தலலலமத்துவ

யற்சிக்கு ஜகாரியாவிற்கு ெூலல 5-17 வலர,

அங்கு அவர்கைின் ஜசலலவ ஸ்ஜகரண்டன் ஏற்றுக்ஜகாண்டது,

ஜம.ஜ . த ாக்கு வரத்து ஜசலலவ 50% ஏற்றுக்ஜகாண்தடாம். கலடசி தநரத்தில் ‘ஜமர்ஸ்’
வியாதியினால்,அந்த நிகழ்ச்சி ரத்து ஜசய்யப் ட்டது.
திருமதி வின்சாலா தயசுதாஸ் தலலமத்துவ

யற்சிக்கு 16-20 நவம் ர், மியன்மார் ததசத்துக்கு

ஜசல்லுவார்கள். அங்குள்ை ஜசலவுகலை ஸ்ஜகரண்டன் ஏற்றுக்ஜகாள்வார்கள். அவர்கைின் த ாக்கு
வரத்து, ஜ ாது மா.ஜ ண்களும், த.வ.மா.ஜ ண்களும், திருமதி வின்சாலாவும்

கிர்ந்துக்ஜகாள்வார்கள்.

இந்த வாய்ப்புகள் நம் ஜ ண்களுக்கு கிலடப் தற்காக ததவனுக்கு ஸ்ததாத்திரம்.
ஜமதடிஸ்ட் ஜ ண்கள் த.வ,மா. 40வது ஆண்டுக்கு வந்துவிட்தடாம். ஜ ண்கள் மத்தியில் நடக்கிற
ஊழியங்களுக்காய் நான் ததவனுக்கு நன்றி ஜசலுத்துகிதறன். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் ாக இந்த
ஊழியத்லத ஆரம் ித்தவர்கள், இன்று இருந்தால் எவ்வைவு சந்ததாஷப் டுவார்கள். ஜமய்யாகதவ
ததவனுலடய கரம் நாம் ஜசய்யும் ஊழியத்தில் இருக்கிறது. எல்லா மாகாணங்கைிலும் நான் அதநக,
டித்த வாலி

ஜ ண்கள் ஜம. ஜ . சங்கத்தில்

ார்க்கிதறன், இது ஒரு நல்ல முன்தனற்றம்.

அவர்களுக்கு ஸ்தல சங்கத்திலும், மாகாணத்திலும், மாநாட்டிலும், தலலமத்துவத்திற்கு வர
வாய்ப்புகள் ஜகாடுக்கதவண்டும். புதிய தலலவிகள், புதிய வலககைில், ஊழியம் ஜசய்வார்கள்.
எதிர் வரும் கூட்ெங்கள்
1.

சி.சி.எம். ட்லர என்னுவல் கூட்டம் 26-28 ஏப்ரல் 2016

ினாங்கு

2.

13 ஆம் அகில உலக மாநாடு ஹுஸ்டன் ஜடக்ஸஸ், 29ஆகஸ்ட்-3 ஜசப்ஜடம் ர் 2016

3.

ஜம.ஜ .ஜ ாது மா. 12-14 ஆகஸ்ட் 2016

நம் மத்தியில் அதநக நன்லமயான காரியங்கள் நடக்கிறது, ஆனால் சில காரியங்கலை நாம் கவனிக்க
தவண்டியதாயிருக்கிறது.
1.

ததவன் நமக்கு ஜகாடுத்த ஊழியத்லத நாம் ஜ ாருப் ாய், உண்லமயாய் ஜசய்யதவண்டும்
“கர்த்தருலடய தவலலலய அசதியாய்ச் ஜசய்கிறவன் ச ிக்கப் ட்டவன்.” எதரமியா 48:10

2.

ஒருவலர ஒருவர் மன்னித்து, ஏற்றுக்ஜகாள்தவாம். “எல்லாவற்றிக்கும் தமலாக
ஒருவரிஜலாருவர் ஊக்கமான அன்புள்ைவர்கைாயிருங்கள்.அன்பு திரைான

ாவங்கலை மூடும்.”

1த துரு4:8
3.

ஜ ண்கலை கவருகிர நல்ல நிகழ்ச்சிகலை நடத்துதவாம். இதன்மூலமாக நாம் ஆவியிலும்
ஐக்கியத்திலும் வைருதவாம்.

முடிவாக எனக்கு ஞானத்லதக் ஜகாடுத்து, இந்த ஆண்டு முழுவதும் என்லன நடத்தின என்
ததவனுக்கு நன்றி ஜசலுத்துகிதறன். நல் ஆதலாசலனக் ஜகாடுத்த த.வ.மா. தலலவர் மலறதிரு
ஜெயராெுக்கும், என்தனாடு ஒத்துலழத்த என் நிர்வாக குழுவினருக்கும், எனக்கு அதிகமாய் உதவி
ஜசய்த என்

ிள்லைகளுக்கும் எனது நன்றிலய ஜதரிவித்துக்ஜகாள்கிதறன்.

எல்லா துதி கனம் மகிவம இசயசு கிறிஸ்து ஒருவருக்சக.
இப் டிக்கு
திருமதி சகுந்தலா தடவிட்
கலந்து ஜகாண்ட கூட்டங்கலை ஆங்கில அறிக்லகயில்

ார்க்கவும்.

