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nehgy; yhnul; 

     மதர் ெதரசா சாrட்டபிள் டிரஸ்ட் 
       (துைண அைமப்பு) 

அன்ைன ெதரசா ேபரைவ 

 
அன்ைன ெதரசா அவர்கள் சமுதாயத்தில் நலிந்தவர்கள், ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள், 

குழந்ைதகள், ஆதரவற்றவர்கள், விதைவகள் என அடிதட்டு மக்களுக்காக தன்ைன 

அர்பணித்து, அவர்களிடம் அன்புகாட்டி, அவர்கைள அரவைணத்து ஆதரவுகரம் 

நீட்டியவர்கள். அவர் ஏைழகளின் ஏந்தலாகவும், எளிைமயின் சிகரமாகவும் வாழ்ந்து 

கட்டியவர். அவர் உலகம் ேபாற்றும் உத்தமியாக, அன்பின் அைடயாளமாக, அைனவைரயும் 

அரவைணக்கும் தாயாகத் திகழ்ந்தவர். 

 

அன்ைன ெதரசா அவர்கள் இப்பூ உலகத்ைதவிட்டு விலகிய 1997, ெசப்டம்பர் 5-ம் 

நாள், கல்கத்தா நகrல் அவர் இறுதி ஊர்வலத்தில் கூடிய லட்சகணக்கான மக்களின் 

உணர்ச்சி ததும்பிய உள்ளக்குமுறலின் ெவளிப்பாடுதான் “மதர் ெதரசா சாrட்டபிள் டிரஸ்ட்” 

ஆரம்பிக்கப்பட்டதற்கு  ஒரு உந்துேகாலாக அைமந்தது. அவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த 

நிறுவனம், இன்று இந்தியாவின் பல்ேவறு மாநிலங்களிலும், தன்னர்வ ெதாண்டர்களால் 

திறம்பட ெசயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிறுவனம், அடித்தட்டு மக்கள், ஏைழகள், எளிேயார், 

குழந்ைதகள், முதிேயார்கள், விதைவகள், மாணவர்கள், ேநாயாளிகள் என அைனத்து தரப்பு 

மக்களுக்கும் உதவிக்கரம் நீட்டி அவர்கள் வாழ்வில் விளக்ேகற்றி ைவக்க பாடுபடுகிறது. 

 

  அன்ைன ெதரசா ேபரைவ: (Mother Teresa Forum) 

 

        மதர் ெதரசா சாrட்டபிள் டிரஸ்ட் (Mother Teresa Charitable Trust)–ன் துைண 

அைமப்பான அன்ைன ெதரசா ேபரைவ, ஜாதி, மதம், ெமாழி, இன பாகுபாடற்ற தன்னார்வ 

ெதாண்டர்கைள உள்ளடக்கிய ஒரு அைமப்பு. ெபாதுச்ேசைவயில் ஆர்வமுள்ள ஆண்/ெபண் 

இருபாலரும் இதில் உறுப்பினராக ேசரலாம். இதில் உறுப்பினராவதற்கு எந்த கட்டணமும் 

ெசலுத்த ேவண்டியதில்ைல. இந்திய எல்ைலக்கு உட்பட்ட தாங்கள் வசிக்கும் எந்த 

பகுதியில் ேவண்டுெமன்றாலும் உறுப்பினராக ேசர்ந்து இதன் கிைளைய ஆரம்பிக்கலாம். 

ஆர்வமுள்ளவர்கள் இதன் கிைள/வட்டார/மாவட்ட/மாநில/ேதசிய நிர்வாகிகளாக ெபாறுப்பு 

வகிக்கலாம். 

 

 இதன் ேநாக்கம்:  
 

வருங்கால சந்ததியினர், இைளஞர்கள், மாணவர்கள், ெபாதுமக்கள், 

ெதாழில்துைறயினர், ெதாழில் மற்றும் அரசு துைறகளில் பணிெசய்ேவார் என அைனத்து 

தரப்பு மக்களும் தங்களால் இயன்ற ேசைவைய சமுதாயத்திற்காக ஆற்றேவண்டும் என்ற 

உன்னத ேகாட்பாட்ைட அவர்கள் மத்தியில் விைதப்பது.  அன்ைன ெதரசா அவர்கள் 

சமுதாயத்தில் விட்டுச்ெசன்ற, “அன்பு”, “ேசைவ” இரண்ைடயும் மக்கள், மத்தியில் பரப்புதல், 

மற்றும் நாட்டில் அைனவரும் அைனத்தும் ெபற்று, இருப்பவர்கள் இல்லாேதாருக்கு உதவி 

அவர்களுக்கு ஆக்கமும், ஊக்கமும் அளித்து, அன்பு ெபருகி, அராஜகம், தவீிரவாதம் 
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அடிேயாடு ஒழிந்து சுபிட்ச நிைல ஏற்பட பாடுபட மக்களுக்கு விழிப்புணர்ைவ 

எற்படுத்துதல். 

 

கல்வி ேமம்பாடு: 
 

  ஏழ்ைமைய ஒழிப்பதில் கல்வி மிகுந்த பங்கு வகிக்கிறது. மதர் ெதரசா சாrட்டபிள் 

டிரஸ்ட் நாட்டில் கல்வி அறிைவ வளர்ப்பதில் மிகுந்த அக்கைர காட்டுகிறது.  நாட்டில் 

உள்ள அைனத்து குழந்ைதகளும் கல்வி அறிவு ெபறுவது  கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏைழ 

மாணவர்களுக்கு இலவசமாக புத்தகங்கள், ேநாட்டுகள், புத்தகப்ைப, துணிகள், மற்றும் 

பள்ளி உபகரணங்கைள வழங்கி கல்விைய ஊக்கப்படுத்துவேதாடு, மட்டுமின்றி, இலவச 

டியூசன் ெசன்டர்கள் அைமத்து வருவது  நமது அறக்கட்டைளயின் ெசயல்பாடாக இருந்து 

வருகிறது. 

 

 ெதாழில் முைனேவார் பயிற்சி: (Skill Development) 
 

   வருகிற 2020-ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய நாட்டின் மக்கள் ெதாைக 130 ேகாடிைய 

தாண்டும். இதில் 60% மக்கள் 15 முதல் 59 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பவர்கள். 

ஆனால் சுமார் 10% மக்கள் மட்டும் தான் முழுைமயான ெதாழிற்பயிற்சிகள் ெபறுகின்றனர். 

இதைன கருத்தில் ெகாண்டுதான் நமது நிறுவனம் ெதாழில் முைனேவார் பயிற்சிக்கு  

ஊக்கம் தந்து ெகாண்டிருக்கிறது. 

 

 ைகவிைன ெபாருள்கள் பயிற்சி, ைதயல்பயிற்சி, கம்பியூட்டர் பயிற்சி, 

உணவுபதப்படுத்துதல் பயிற்சி ேபான்ற பலவிதமான பயிற்சிகைள நூற்றுக்கணக்கான 

ெபண்களும், இைளஞர்களும் ெபற்று பயனைடந்துள்ளார்கள். இப்பயிற்சிகள் நம் நிறுவனம் 

ேநரடியாகவும், மத்திய அரசுடன் இைணந்தும் நடத்தப்பட்டன. தற்ேபாதும் இப்பயிற்சிகள் 

தமிழகத்தின் தருமபுr, கிருஷ்ணகிr, கன்னியாகுமr, மதுைர, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளுர், 

ேபான்ற மாவட்டங்களிலும், ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, புதுச்ேசr, டில்லி ேபான்ற 

மாநிலங்களிலும் ெதாடர்ந்து நைடப்ெபற்று வருகின்றது. 

 

   மருத்துவ ேமம்பாடு: 

 
   நகர்ப்புறங்களில் கிைடக்கும் மருத்துவ வசதிகள் இன்று கிராமபுறங்களில் 

கிைடப்பது அrதாக உள்ளது. மத்திய, மாநில அரசுகளில் பல்ேவறு திட்டங்கைள ெகாண்டு 

வந்தாலும் அைவ கிராமப்புறங்களில் ெசன்று ேசர்வது கடினமாக இருக்கிறது. ேமலும், 

நகர்ப்புறங்களில் குடிைசப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், பல்ேவறு சுகாதார சரீ்ேகடுகைள 

அனுபவித்து வருகிறார்கள். இதைனக்கருத்தில் ெகாண்டு நமது தன்னார்வ ெதாண்டர்கள், 

இந்தியாவின் பல்ேவறு மாநிலங்களிலும், கிராம மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் ெதாடர்ந்து  

மருத்துவ முகாம்கள், இரத்ததான முகாம்கள், பல்சிகிச்ைச முகாம்கள், கண் சிகிச்ைச 

முகாம்கள், ெபாதுமருத்துவ பrேசாதைன முகாம்கள் ேபான்ற பயனுள்ள முகாம்கள் நடத்தி 

வருகிறார்கள். அண்ைமயில், உலக சுகாதார நிறுவனத்துடன் (World Health Organization) 
இைணந்து “புைகயிைல எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்”, அரசு ஊழியர்கள் ெபாதுமக்கள், 
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மாணவர்கள், சமூக ஆர்வலர்களுக்கு, அந்தமான் நிக்ேகாபார் தவீுகள், புதுச்ேசr, 

காைரக்கால் ேபான்ற பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டது. 

    

 சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுப்புறத் தூய்ைம: 

 
   மதர் ெதரசா சாrட்டபிள் டிரஸ்ட் மற்றும் அதன் துைண அைமப்பான அன்ைன 

ெதரசா ேபரைவ, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுப்புற தூய்ைமக்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் 

ெகாடுத்து வருகிறது. கார்ப்பேரட் நிறுவனங்களுடன் இைணந்து பல்ேவறு மரம்நடும் 

நிகழ்ச்சிகள், தமிழகம் மற்றும் புதுச்ேசr மாநிலங்களில் ெதாடர்ந்து நிைறேவற்றப்பட்டு 

வருகின்றன. சுத்தமான குடிநீர், சுகாதாரம் ேபணுதல், பள்ளி, கல்லூrகளில் 

மாணவர்களிைடேய கருத்தரங்குகள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு அவ்வப்ேபாது 

நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பிரதமrன் தூய்ைம இந்தியா திட்டம், ேயாகா வகுப்புகள் மற்றும் 

பல்ேவறு நலத்திட்டங்களும்  நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

 

   இலவச ஆம்புலன்ஸ் ேசைவ: 
 

அெமrக்கா வாழ் இந்தியரான திருமிகு.எஸ்.பி.சிங் அவர்கள் அன்பளிப்பாக 

வழங்கிய ஆம்புலன்ஸ் ெதாடர்ந்து ெசன்ைன மக்களுக்கு பல ஆண்டுகள் ேசைவ ெசய்து 

வந்தது. தற்ேபாது அது சி.எஸ்.ஐ ெநய்யூர் மருத்துவமைனேயாடு (கன்னியாகுமr மாவட்டம்) 

இைணந்து நடமாடும் புற்றுேநாய் கண்டுபிடிப்பு ைமயமாக இயங்கி வருகிறது. 

 

இரத்த நன்ெகாைடயாளர் குழுமம் (MTCT Blood Donors Guild) 
 

  “MTCT Blood Donors Guild” என்ற இரத்ததான குழுமத்ைத எற்படுத்தி, அதில்  

இந்தியாவில் எந்த  பகுதியில்  வசிப்பவரும் இைணந்து இரத்தம் ேதைவப்படுேவாருக்கு 

அந்தந்த பகுதிகளில்  இலவசமாக இரத்த நன்ெகாைட வழங்க  ஏதுவாக எற்படுத்தப்பட்ட 

ேசைவ. இதன் மூலம் நமது இைணயதளம் www.mtct.info, or  www.motherteresacharities.org-
ல் (உள்புகுந்து) இரத்ததானம் ெசய்ேவார் (இந்தியா முழுவதும்) அதில் பதிவு ெசய்வர். 

ெபாதுமக்கள் தங்கள் பகுதி இரத்ததானம் ெசய்யும் ெகாைடயாளர்கைள ெதாடர்பு ெகாண்டு 

இலவசமாக இரத்தம் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். இது இந்தியா முழுவதும் மாவட்டம், மாநிலம் 

வாrயாக பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

சமுதாய விழிப்புணர்வு: 

 
  அன்ைன ெதரசா சமுதாயத்திற்கு விட்டுச்ெசன்ற “அன்பு”, ேசைவ” ஆகியைவ மக்கள் 

மத்தியில் மலர்ந்திட நமது நிறுவனம் உrய பணிகைள ேமற்ெகாண்டு வருகிறது. எனேவ, 

இருப்ேபார் இல்லாதவர்களுக்கு தங்களால் இயன்றைத  ெசய்ய தூண்டுகின்ற ஒரு 

அைமப்பாக இந்நிறுவனம் ெசயலாற்றி வருகிறது. இதற்காக மக்கள் நலன் சார்ந்த 

ஒருங்கிைணந்த வளர்ச்சித்திட்டங்கைள ெசயல்படுத்தும் விதமாக, பல்ேவறு அரசு, மற்றும் 

ெதாழில்துைற நிறுவனங்களுடன் இைணந்து பல்ேவறு நலத்திட்டங்கைள, 

கிராமப்புறங்கள், நகர்ப்புறங்கள், குடிைச பகுதிகள் என கண்டறிந்து ெசயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. 
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   அன்ைன ெதரசா ஆட்ேடா ஒட்டுநர் நலச்சங்கம்: 

 
   இந்த அைமப்பு நமது நிறுவனத்தின் ஒரு துைண அைமப்பாகும். தமிழகம் தழுவிய 

இந்த அைமப்பில்,  ஆட்ேடா  மற்றும் டாக்சி ஒட்டுநர்கள் உறுப்பினர்களாக ேசர்க்கப்படுவர். 

ெபாது மக்களுடன் சுமூகமான நல்லுறைவ ேபணிக்காப்பதும், ஆட்ேடா, டாக்சி 

ஒட்டுநர்களின் நலன், அவர்கள் குடும்ப நலன், ஆகியைவ காப்பதும் இதன் ேநாக்கமாகும். 
 

 நலன் தரும் ெசயல்திட்டங்கள்: 

 
 ேமலும் கீழ்க்கண்ட மக்கள் நலன் பயக்கும் நல்ல திட்டங்கைள இலக்காக ைவத்து   

நமது நிறுவனம் ெதாடர்ந்து ெசயல்பட்டு வருகின்றது. 

 

 ஏைழகளுக்கு வடீுகள்,  இயற்ைக சறீ்றங்களால் பாதிக்கப்படுேவார் நிவாரணம்             

  மகளிர் ேமம்பாடு ஊனமுற்றவர் நலன்    கல்வி ேமம்பாடு    சுயேவைலவாய்ப்பு 

ெதாழில் முைனேவார் பயிற்சி   மனித உrைம மீறல்களுக்கு எதிரான பயிற்சிகள், 

ெசயல்பாடுகள்  ேநாய்வாய்பட்டவர்களுக்கு உதவி  ைகவிைனப்ெபாருட்கள் 

பயிற்சிமுகாம்      சுயெதாழில்மூலம் வருவாய் உருவாக்கும் பயிற்சிகள்     சுயநிதி 

குழுக்கள்   சிறுகுறு வியாபாrகளுக்கு உதவுதல்   விவசாயம் ஊக்குவித்தல்      பள்ளி 

கட்டிடங்கள் பழுதுபார்த்தல், உதவுதல்,    அனாைத ஆதரவு திட்டங்கள்      இலவச உணவு, 

உைட திட்டங்கள்     ெபண்கள் மற்றும்  குழந்ைதகள்  ேமம்பாடு     சட்ட உதவிகள்        

    விைளயாட்டு ேபாட்டிகள் நடத்துதல், அதைன ஊக்குவித்தல்      சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

மரம் நடுதல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், மற்றும் பல. 

 

  CSR ெசயல்திட்டங்கள்: 
 
 

         மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள (Corporate Social Responsibility) திட்டங்களின் கீழ், 

ரூ.5ேகாடிக்கு அதிகமாக லாபம் ஈட்டும் அைனத்து ெதாழில் நிறுவனங்களும் தங்கள்  

வருவாயில் 2% சமூக ேமம்பாடுக்காக ெசலவிட ேவண்டும். மதர் ெதரசா சாrட்டபிள் 

டிரஸ்ட், இவ்வாறு ெசயல்படும் ெபrய நிறுவனங்களுடன் இைணந்து பல்ேவறு 

நலத்திட்டங்கைள ெசயல்படுத்தி வருகிறது என்பைத மகிழ்வுடன் 

ெதrவித்துக்ெகாள்கிேறாம். 

 

             ஒரு ைக நீட்டி நீ உதவி ெசய்தால்  

             இருைககள் உன்ைன வணங்கிடும் 

- அன்ைன ெதரசா  - 
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