
 26-09-2021 அன்  நைடெபற்ற யாதவர் ேபரைவ 
ெபா க்  ர்மானங்கள் 

1.த ழக அைமசச்ர ்அைவ ல் தன் தலாக இரண்  யாதவரக் க்  
அைமசச்ர ்பத   வழங் யதற்காக த ழக தல்வர ்அவரக் க்  இந்த 
ெபா க்  நன்  ெதரி த்  ெகாள் ற . 

2.நைடெபற்ற தந் ர ன ழா ேப ைர ல் யாதவ ச தாயத்ைத சாரந்்த 
தந் ர ேபாரட்ட ர ம்  தன் தலாக தைலக்  த் ட்ட மாமன்னர ்

கட்டலாங் ளம் அழ த் க்ேகான் அவரக் ைடய நாமத்ைத 
ப் டாத  யாதவ மக்கைள அவம த்ததாக க த்  நில ற . 

அழ த் க்ேகான் அவரக் ைடய ெபயர ் ப்படட்  தற்ெசயலான  
எவ் த உள் ேநாக்கத் டன் ஆன  அல்ல என்பைத நி க் ன்ற வைக ல்  
வ ம் காலங்களில் இைத த ரக்்க ேவண் ம்  என  ேபரைவ த ழக அரைச 
ேகட்  ெகாள் ற  

3.ம ைர யாதவர ்கல் ரிைய இனி ம் தாமதம் ெசய்யாமல்  
நீ மன்ற உத்தர ன்ப  எண்ணிைக ல் அ க உ ப் னரக்ைள  
ெகாண் ள்ள யாதவர ்கல்  நி  வசம் ஒப்பைடக்க ஆவன ெசய்ய  
ஆ ம் த ழக அர ைன இப்ெபா க்  வ த் ற . ெதாடரந்்  
ஏற்பட் வ ம் காலதாமதத்ைத அர  தைல ட்  ெக  நிரண் த்  
யாதவரக்ளின் ேநர  நிரவ்ாகத் க்  ஆவன ெசய்ய  யாதவர ்ேபரைவ 
ேகட்  ெகாள் ற . 
 
4.ெந ங்காலமாக தனித் ெதா யாக உள்ள சட்டமன்ற ெதா கைள  

ழற்  ைற ல் ெபா  ெதா யாக மாற்  அைமத்  ேதரத்ல் 
நடத் ட  இப்ெபா  ேதரத்ல் ஆைணயத்ைத வ த் ன்ற .  
 
5.ம ைர அல்ல  த் க்  மான நிைலயத் ற்  தல் தந் ர 
ேபாராட்ட ரரான அழ த் க்ேகான் ெபயைர ட்  அவர  க ம் 

யாக ம் நாட் ப்பற் ம் வ ங்கால சந்த  அ யச ்ெசய் ட மத் ய 
அரைச இப்ெபா க்  ேவண் ற .  
 
6.த ழக ேமய்சச்ல் நிலங்கள் மந்ைதெவளி ஒ க்  நிலங்கள் ைற 
மாற்றம் ெசய்யப்ப வைத இப்ெபா க்  கண் க் ற . ஏற்கனேவ 

ைற மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட நிலங்கைள கண்ட ந்  அதற்  
இைணயான ேவ  நிலங்கைள  ஒ க்  ெசய்  கால்நைட வளரப்்ேபார ்
வாழ்வாதாரம் உயர ஆவன ெசய்ய இப்ெபா  த ழக அரைச 
ேகட் க் ெகாள் ற . 
 



7.ஆரம்பப் பள்ளி பாட த்தகங்களில் அழ த் க்ேகான் வரலா  
ைமயாக இடம் ெபற ெசய்ய அர   

கல் த் ைறைய  இப்ெபா க்   
ேகட் க்ெகாள் ற  
 
8.நாட் ன் பல ப களி ம் இ ந்  ெப ம்பாலான மக்கள் ஜா வாரி 
கணக்ெக ப்  நடத்த ேகாரி வ வைத  மத் ய அரைச பரி லைன 
ெசய்  ெசயல்ப த் ட யாதவர ்ேபரைவ   ேகட் க்ெகாள் ற . 
 
9. OBC அைனத்  ரி ன ம் ஜனத்ெதாைக அ ப்பைட ல் இட 
ஒ க்  ெப ற வைக ல் சட்ட மாற்றம் ெசய்  சம நிைல ல் ச க 
நீ  காத் ட அர  ஆவன ெசய்ய ேவண் ம் என இப்ெபா க்  
வ த் ற   மற்ற மாநிலங்கள் ேபால் அல்லா  த ழகத் ல் 
மட் ம் MBC ஓ க்  ெசய்த ன் லம் உண்ைம ேலேய 
பா க்கப்பட்ட ற்ப த்தப்படட் ச தாயங்களின்  நிைலைய அர  
பணி ல் உள்ளவரக்ளின் ள்ளி வரங்களின் லம்  ெபற்  யாதவ 
ச தாயத் க்  உரிய உள்ஒ க்   ைடக்க ஆவன ெசய்ய த ழக 
அரைச யாதவர ்ேபரைவ  ேகட் க்ெகாள் ற . 
 
10. Covid ெதாற்  காரணமாக ேதரத்ல் நடத்த ேவண் யைத த ரத்்  
இேத  நிரவ்ாகம் அ த்த ெபா க்  வைர ெதாடரந்்  ெசயல்பட  
அ ம த்  ரம்ானிக் ற  
 
11. தந் ர இந் யா ல் ெதாடரந்்  ைறயான வளரச்்  ஆட் , பங்   
அ காரம் ெபறாத பரவலாகவா ம் யாதவ ச தாயத் ன் வளரச்் ைய 
க த் ல் ெகாண்   ச பத்ைதய ஆந் ர அர ன் நைட ைறையப் 

ன்பற்   " yadava Welfare development corporation" அைமக்க த ழக  
அரைச இப்ெபா க்  ேகட் க்ெகாள் ற .  
 
12. ஆ  வளரப்்ேபார ்கால்நைட வளரப்்ேபார ்நலனில் அர  தனி கவனம்  
ெச த்  அவரக்ள  ேகாரிக்ைககள் தனி கவனம் ெச த்தப்பட்   
உட க் டன் ஆவணம் ெசய்ய இந்த ெபா க்  அரைச ேகட் க் 
ெகாள் ற   

 

13.நைடெபற ள்ள உள்ளாட்  ேதரத் ல் அைனத்  ப  யாதவரக்ைள 
நமக் ள்ேள ேபாட் கைள  தகரத்்  ஒேர அணி ல் வாக்களித்  
ெபரவாரியான யாதவரக்ள் பத  ெபற ெசய்ய ெப ேவாம். 
 
14.ெதன் மாவட்டங்களில் அவ்வப்ேபா  தைல க் ய ஜா  
ேமாதல்கைள க ைமயான நடவ க்ைக ன் கட் ப்ப த்  வளரந்்த 



ச தாயங்களிட ந்  யாதவ ச கத் ற்  பா காப்  தரேவண் ம் 
நல் ற  ேபண ெசய்ய ேவண் ம். 
 
 15. ற்ப த்தப்படட் ச தாயத் னர ்உரிைமக்கான ட்டைமப்  
மற் ம் க ம் ற்ப த்தப்படட் ச தாயத் ல் தற்கால நிகழ் களால் 
பா க்கப்பட்ட அைனவ டன் இைணந்  ச க நீ  ேவண்  ேபாரா ம் 
களத் ல் ஒட்  ெமாத்த யாதவரக்ளின் ர நி யாக  கலந்  ெகாண்ட  
யாதவர ்ேபரைவ ன் நி வனர ்காந்ைதயா அவரக்ைள ம் 
யாதவரக்ளின் நல க்காக அவ்வவப்ேபா  ரல் ெகா த்  உண்ைம 
நிைலைய த ழக மக்கள் அ ம் வண்ணம்  ெதாைலக்காட்  
நிகழ் களில் ரல் ெகா க் ம் மாற்  ச தாயத்ைத ேசரந்்த , 
ர ந்தரன் ைரசா  அவரக் க்  ேபரைவ  மனமாரந்்த பாராடை்ட 
நன் ைய ம் ெதரி த்  ெகாள் ற . 
 
16.ெபா க் ல் ெசயலர ்அவரக்ளால் சமரப்் க்கப்பட்ட ஆண்  
அ க்ைகைய ம்  தணிக்ைக ெசய்யப்பட்  ெபா ளாளர ்அவரக்ளால் 
சமரப்் க்கப்பட்ட 2020 – 2021 ஆண் ற்க்கான வர  ெசல  கணக்ைக ம் 
ஏகமானதாக ெபா க்  ஏற்  ெகாள் ற  நி நிைல அ க்ைக ல் 
உள்ள வளரச்்  நி ைன ெபா நி யாக ைறமாற்றம் ெசய்  
பயன்ப த்த  ெபா க்  ஓப் ெகாள் ற .   
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  


