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       ல்ளனரனக்கும் ப்தசறில் ீதரபி னம். ஆணரல் , துணரசறகலக்கு, சறத்றணிலும் என 
ீதரபி. அகர் ஆற்நறல் இநங்கும் ணதத்ண அந் அபவுக்கு றக ிரிணசரகக் ககரண்டரடி 
னகறநரர்கள். 

 
றனிர டக்கும் தத்து ரட்கலம் ஊள றறளனரகப்தடும். துண ற்றும் சுற்நறலுனள்ப 

ஊர்கபில் இனந்து குடும்தத்துடன் னநப்தட்டு ந்து ளசனரர்கள். சுரர் தத்து னட்சம் ளதனக்கு ளல் 
எள இடத்றல் கூடும் றனிர இது. கள்பகர் ஆற்நறல் இநங்கும் ணதத்ணச் கசரல்ற்கு 
னன், அர் குடிக்ககரண்டினக்கும் அகர்ணனின் சறநப்ணதனேம் கசரல்னறரக ளண்டும். 
 

துணக்கு டக்ளக சுரர் இனதது கறளனர ீட்டர் கரணனில் , அகர்ணன கம்தீரகக் 
கரட்சற னகறநது. தரர்ப்தற்கு கரணப டிினறனப்தரல் இந் ணனக்கு 'ிரிதரத்ரி' ன்று என 
கதர் உண்டு. ன்ளல் ி ிடப்தட்ட சரதத்துக்கு ிளரசணம் ளகட்டு , ர்ன் இந் ணனக்கு 
ந்து கதனரணப ளண்டித் றனந்ரன். த்ண கச்சற , ர்னுக்கு கதனரள் 
சரதிளரசணம் ந்ளதரது, 'இளளதரல் இங்ளகள ங்கறினந்து னளனரக தக்ர்கலக்கும் அனுக்கறகம் 
தண் ளண்டும் ' ன்று ர்ன் ளகட்டுக்ககரண்ட கரத்துக்கரக , இந் ணனில் கதனரள் 
குடிககரண்டரகப் னரம் கசரல்கறநது. 
 

ங்கும் இல்னர சறநப்தரக இங்கு கள்பகரக அரம் டுத்து லந்னபிினக்கும் 
சுந்ரஜப் கதனரள் சங்கு , சக்கம், ில், ரள், கண ண தஞ்சரனேங்கலடன் கரட்சற னகறநரர். 
அதுட்டுறன்நற, இங்கு ட்டும்ரன் கதனரபின் ணகில் உள்ப சக்கம் னநப்தடத் ரரக 
இனக்கறநது. தக்ர்கபிடறனந்து அதக்குல் ந்ரல் , க ளனம் ரறக்கரல் துஷ்டர்கணப 
அறக்க ளண்டும் ன்தற்கரக சக்கத்ணப் திளரக றணனிளனள ணத்றனக்கறநரர் கதனரள். 
 

னெனனக்கு அடுத்தடிரக அறனக்கறரணர் ளசரணனணனக்கசரக ிபங்கும் 
உற்சர்ரன். 'அதஞ்சற' ன்ந அரிணக ங்கத்ரனரணர் ளசரணனணனக்கசர். 'அதஞ்சற' ன்தது 
ளளனரகத் ங்கம் ன்தரல் , இந்ப் கதனரணபனேம் ளளனரகப் கதனரபரக னஜறக்கறநரர்கள். 
உனகத்றளனள அதஞ்சற ங்கத்றனரண கதனரள் சறணனகள் இண்டு இடங்கபில்ரன் இனக்கறன்நண. 
என்று - அகர் ளகரினறல்! இன்கணரன்று றனணந்னத்றலுள்ப அணந் தத்ரதசுரற ளகரினறல். 
 
அமகர் ஆற்ழல் ன் இங்குகழளர் ன்று ளர்ப்பளநள? 
 

சுதஸ் ன்ந னணிர் , தனகங்ணகில் ீர்த்ரடி , கதனரணப ளரக்கறத் றனந்ரர். 
அந்ச் சத்றல் துர்ரச கரிற , ன் தரிரங்களபரடு அவ்றரக ந்ரர். கதனரணபள 
றணணத்துக் ககரண்டினந் னணிர் , ரிற ந்ணக் கணிக்கரனறனக்கள ஆத்றணடந் துர்ரசர் 
'ண்டூளகர த ' (ணபரக ளதரகக் கடரய்!) ண சரதறட்டரர். உடளண ணபரகறப் ளதரண 
சுதஸ், சரதிளரசணத்துக்கு றளகட்டளதரது , 'ிளகற ீர்த்க்கணில் (ணணக) ீ ம் 
தண்ிக்ககரண்டின. 
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அமகர் ஆற்ழல் இங்குயது ன்? 10 ளள் யிமளயின் சுயளபஸ்னக் கலத!!! 
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எழக்கும் 
னளதயர் பபசு 
ரர் ளதணின் கசய்ற ர இழ் 

ப்பல் - 2022 

ஆசறரிர் 

டளக்டர். ஆர். களந்லதனள, M.S.(General) 

இண ஆசறரிர் 

றன.ஜழ.உகளதன் னளதவ், ம்..,தி.ல், 

 

“கல்ி அநறரளணஇல்ணன ன்று 
கசரல்லும் கரனம் ளண்டும் 

கற்நனும் ககரற்நன்ளதரல் 
ரளண்டும்“ 

 
சறத்ர கதௌர்றக்கு றுரள் அகர் அங்கு ந்து உணக்கு சரதிளரசணம் ககரடுப்தரர் ' ண 

கசரல்னறினக்கறநரர் துர்ரசர். அன்தடி ணணகக் கணில் ம் தண்ிக் ககரண்டினந் சுதஸ் 
னணினக்கு, ிளரசணம் ககரடுக்க அகர் துணக்கு ந்து ளதரணரகப் னரங்கள் ிரிக்கறன்நண. 

 
சறத்ர கதௌர்றக்கு ரன்கு ரள் னன்ணரகச் சறத்றணத் றனிர கரடங்கறிடுகறநது. 
 
பதல் இபண்டு ரட்கள் ளகரினறல் இனப்தரர் அகர். 

  
        பன்ளம் ளள் ரணன துணண ளரக்கறப் னநப்தடுகறநரர். ஆம்த கரனத்றல் ளகரிணனிட்டு 
கறபம்னம் அகர் , அனங்கரல்லூர் ளதரய்ச் ளசனரர். அங்கு அகண குறண ரகணத்றல் 
தூக்கறணத்து (ஆற்நறல் இநங்குற்கரக) அனங்கரம் கசய்ரர்கள். அகனக்கு அனங்கரம் கசய்னேம் 
ஊர் ன்தரல் , அனங்கரல்லூரக இனந்து , தின்ன அனங்கரல்லூரக ரநறப்ளதரணரகச் 
கசரல்கறநரர்கள்.  

அனங்கரல்லூரில் இனந்து ளனூனக்கு ந்து ணணக ஆற்நறல் இநங்கும் அகர், அன் திநகு 
ண்டினைனக்கு ந்து ண்டூக னணினக்கு (சுதஸ்) சரதிளரசணம் ககரடுப்தரர். இணரல் ண்டூர் 
ண அணக்கப்தட்டு அதுள ண்டினைரகறப் திநகு ண்டினைரகறப் ளதரணரம். 

கள்பர் ககரண்ணட , ககரண்ணடில் குத்ீட்டி , ணகில் ணனடி (னரங்) , இடுப்தில் ஜரடு 
(எனணக கத்ற) ண ிிரண ஆனேங்கலடன் துண ளரக்கறப் னநப்தடுகறநரர் கள்பகர். அகர் 
ணனினறனந்து ங்கப்தல்னக்கறல் னநப்தட்டுனம் அர் , றகடுக தக்ர்கபரல் ற்தரடு 
கசய்ப்தடுகறந ந்தற்றுக்கும் ளற்தட்ட ண்டகப்தடிகபில் ஆசற ங்கறிட்டு , ரன்கரம் ரள் இவு 
ல்னரகுபம் கதனரள் ளகரிலுக்கு ந்து ளசனகறநரர்.  

அற்கு னன்ணரக துண ல்ணனரண னென்றுரடிில் அகண க்கள் றர்ககரண்டு 
அணக்கும் றர்ளசண றகழ்ச்சற கணபகட்டுகறநது. 

ரன்கரம் ரள் இவு ல்னரகுபம் கதனரள் ளகரினறல் கள்பகனக்கு அதிளகம் டக்கும். 
இந் அதிளகத்துக்கும் தனகங்ணகினறனந்து ீர்த் ீர் ணனச்சுணரகக் ககரண்டு ப்தடுகறநது. 
அதிளகம் னடிந்தும் அகனக்கு அனங்கரம். இறலும்கூட என ம்திக்ணக. அகனக்கரண ஆணடகள், 
அனங்கரப் கதரனட்கள் அணணத்தும் என கதரி ப்கதட்டிில் இனக்கும்.  

 
இந்ப் கதட்டிக்குள் சறப்ன , கள்ணப, தச்ணச, ஞ்சள், ஊர...ண தன ண்ங்கபில் 

தட்டுப்னடணகள் இனக்கும். ளகரினறன் ணனணப் தட்டர் அந்ப் கதட்டிக்குள் ணகிட்டு ரகரன 
னடணண டுப்தரர். அர் ணகில் ந் ண்ப் னடண சறக்குகறநளர , அது அன்ணந றணம் 
அகனக்கு அிிக்கப்தடும். அகர் ந் ண்ப் னடண கட்டி ஆற்நறல் இநங்குகறநரளர 
அற்ளகற்த அந் னடத்றல் ல்னது - ககட்டது டக்கும் ன்தது தக்ர்கபின் ம்திக்ணக.  
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தச்ணசப்தட்டு கட்டி ந்ரல் ரடு கசறப்தரக இனக்கும்.  சறப்னப் தட்டு கட்டிந்ரல் அந் னடம் 
ளதரற ிணபச்சலுறனக்கரது. ரட்டில் அணறனேம் இனக்கரது. ளதறவு ற்தடும்.கள்ணப ற்றும் 
ஊரப்தட்டு கட்டி ந்ரல் ரடு இணடப்தட்ட றணனில் இனக்கும். 
     
          ஞ்சள்தட்டு கட்டிந்ரல் , அந் னடத்றல் ங்கபக றகழ்வுகள் டக்கும். இப்தடி 
ம்திக்ணக இனப்தரல் 'ஆற்நறல் இநங்க னம்ளதரது அகர் ன்ண கனர் தட்டுடுத்ற ப் ளதரநரளர ?' 
ணப் தக்ர்கள் றர்தரர்த்துக் ககரண்டினப்தரர்கள்.   
            ந்தளம் ளள்  கதௌர்றன்று , அகர் ஆற்நறல் இநங்கும் ணதம். இற்கு 
ல்னரகுபத்ண ிட்டு கள்பகர் கறபம்திதுள ண்ரீ் தயீ்ச்சும் ணதம் கரடங்குகறநது. அந்க் 
கரனத்றல் அகர் னற்குப் னறரகப் தரண அணத்ரல் தூசற கறபம்தரல் இனப்தற்கரகவும் , 
கப்தத்ணத் ிப்தற்கரகவும் ண்ரீ் தயீ்ச்சும் க்கத்ண ணத்றனக்கறநரர்கள். கரனப்ளதரக்கறல் 
ண்ரீ் தயீ்ச்சுது என னக்கற ணதரக ரநறப்ளதரணது. அகர் ஆற்நறல் இநங்கற ண்டினைர் 
ளதரய்ச் ளசனம் ண இந் ணதம் கனகனப்தரக டக்கறநது. 

ஆளம் ளள்  அறகரணனில் அகனக்கு கரந் ளசண. தக்கணபப்ன ீங்குற்கரக 
சந்ண அனங்கரம் தண்ிக்ககரள்லம் கள்பகர் , ண்டினைர் கதனரள் ளகரிணன னம் னரர். 
அன்திநகு சர்ப்தரகத்றல் னநப்தட்டு ளனூர் ண்டதம் (இந் ண்டதம் ணணக ஆற்றுக்குள் 
றனணனரக்கரல் கட்டிக் ககரடுக்கப்தட்டது. ற்ககணள ளனூரில் டந்து ககரண்டினந் 
ணதங்கள் இப்ளதரது இந் ண்டதத்றல் டக்கறநது) ந்து ளசனகறநரர் அகர். 

 

ளனூர் ண்டதத்றல் ங்க கனட ரகணத்துக்கு ரறும் அகர் , அங்கறனந்து ண்டூக 
னணினக்கு சரதிளரசணம் னகறநரர். திநகு ளனூர் ண்டதத்றனறனந்து துண ளரக்கறனம் 
அகர், ரரர் ண்டகப்தடி ண்டதத்துக்கு ஆநரம்ரள் இவு ந்து ளசனகறநரர். அன்நறவு அங்கு 
ங்குகறநரர். இவு னலதும் சரர அனங்கரங்கபில் ளரன்நற தக்ர்கணபப் தசப்தடுத்தும் 
அகர்,  

மளம் ளள்  கரணனில் அங்கறனந்து அணந்ரர் தல்னக்கறல் (றனணன ரக்கரின் 
றரணரல் கசய்து ககரடுக்கப்தட்ட இது னலக்கத் ந்த்ரல் இணக்கப்தட்டது) ல்னரகுபத்றலுள்ப 
ளசதுதறரஜர ண்டதம் ணக்கும் னரர். அன்நறவு அங்கு அகனக்கு அனங்கரம் கணனக்கப்தட்டு 
னப்தல்னக்கறல் ளஜரடணண டக்கும். 

ட்டளம் ளள் அறகரணனில் னப்தல்னக்கறல் ணனளரக்கறக் கறபம்னம் அகர் றகடுக னணஜ 
னணஸ்கரங்கணப ற்றுக்ககரண்டு என்தளம் ளள் கரணனில் அகர் ளகரிணனச் கசன்நணடரர்.  

த்தளம் ளள் தக்கணபப்ன ீக்குற்கரக உற்சசரந்ற அதிளகம் டக்கறநது. அத்துடன் 
சறத்றணத் றனிரின் தத்து ரள் ககரண்டரட்டங்கள் சுதரக றணநவுற்று ீண்டும் தண 
றணனக்குத் றனம்னகறநது துண. 
கரல் ஜீன் 
         
        அந்க் கரனத்றல் கள்பகரின் தரதுகரனரக கள்பிங்குன்நம் ஜீன்ரர் 
றறக்கப்தட்டினந்ரர். இன்றுண அந் ஜீன் ரரிசுகள்ரன் கள்பகனக்குப் தரதுகரப்ன. இன்றும் 
ஜீன்ரர் ந்து அனக்குரி ரிரணகள் ங்கப்தட்ட திநகுரன் ளகரிணனிட்டு துணக்குக் 
கறபம்னரர் அகர்.  
        
அந்க் கரனத்றல் அகனக்குப் தரதுகரனரகக் குறண னட்டி சரட் ண்டிில் அகணப் 
தின்கரடர்ந்து ந்துககரண்ளட இனப்தரர் ஜீன். இப்ளதரது ண்டிரன் ரநறினக்கறநது. தத்து 
ரட்கலம் அர் அகனடன் இனப்தரர். இப்ளதரதும் அள க்கம் கணடப்திடிக்கப்தட்டு னகறநது. 
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            ன்ஜறணிரிங் தடிக்க ஆணசப்தட்ளடன். ஆணர தசற இல்ன. ம்.ஜற.ஆனகறட்ட ளதரய்  உி 
ளகட்கனரனன்னு ளதரினந்ளன். வ்பவு ளண?ன்னு ளகட்டரர்.  

 

             3 ஆிம் ளணப்தடுதுன்னு கசரன்ளணன். ளகட்ட கரணகக்கு உடளண ற்தரடு கசஞ்சுட்டு  

கரளனஜளன ளசர்நற்கு னன்ணரன ன்ணண ந்து தரர்த்துட்டுப் ளதரன்னு கசரன்ணரர்.  
 

              கரளனஜ் அட்றன் கறணடச்ச திநகு ம்.ஜற.ஆர் கறட்ட ிசத்ணச் கசரல்னனரனன்னு ளதரணதுள 
டீ்டுன இனந்ங்க டிதன் சரப்திடச் கசரல்னறட்டரங்க. சரப்திட்டு கரத்றனந்ளன். 
 

             அசறல் கரர 1967ன ம்.ஜற.ஆர் கரம்த திமறர இனந்ரர். குபிச்சு னடிச்சுட்டு ல 
ிக்கு அர் னொனக்கு ந்ரர். ந்தும் ரர் கபிள உட்கரர்ந்றனக்கறநரன்னு ளகட்டரர்.  
     

             கணனரர் ணதன் ந்றனக்கறநரர்ன்னு டீ்டுன இனந்ங்க கசரன்ணதும் , உடளண 
ச்கசரன்ணரர். 
 

                 ரன் அர் னொனக்குப் ளதரணதும் னல்ன டிதன் சரப்திட்டிர ?ன்னு ளகட்டரர். அடுத்து கரளனஜ்ன 
இடம் கறணடச்சரச்சர?ன்னு ளகட்டரர். 
 

                இடம் கறணடச்சறடுச்சு. ளசப் ளதரளநன். அரன் அதுக்கு னன்ணரன உங்கள் தரத்துட்டுப் 

ளதரனரம்னு ந்ளன்ன்னு கசரன்ளணன். 
 

               னன்ண உங்கப்தர வ்பவு இன்கம் டரக்ஸ் கட்டுணரனன்னு கரினேர?ன்னு ளகட்டரர். 
ணக்குத் கரிரதுன்னு கசரன்ளணன். 
 

              என்நணக்ளகரடி னொதரய் ரி கட்டிணரன. அப்தடின்ணர அர் வ்பவு சம்தரறச்சறனப் தரன ?ன்னு 
ளகட்டரர். 
 

              தன ளகரடி னொதர இனக்கும்னு கசரன்ளணன். 
 

            இப்த உங்ககறட்ட வ்பவு இனக்கு?ன்னு ளகட்டரர். 
 

               என்னும் இல்ணனளன்னு கசரன்ளணன். 
 

                கசல்ம் அறனேம். ஆணர  கல்ி அறரது. அணரனரன் கல்ிக்கு உி கசஞ்சறனக்குளநன். 
அது உன்ணண கணடசறணக்கும் கரப்தரத்தும். ணகிடரதுன்னு கசரன்ணரர். 
 

                அர் கசரன்ண ரறரிள ரன் தடிச்சு னடிச்சு ளணனக்குப் ளதரய் ல்னர சம்தரறச்ளசன். 
இப்தவும் ணக்கு ரசரரசம் கதன்ன் னது. 
 

    
 

-  Nallathambi (son of Kalaivanar N.S.Krishnan) அர்கள் ஆல்தத்றனறனந்து. 
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கவலத களட்டும் ளலத 

 - ன்.களசன் 
                                                               
                        இணநணின் ிஸ்னொதத்ணத் ரிசறத் தின் அர்ஜளணன் கய்சறனறர்க்க, ணனங்கறக் 
ணககூப்திச் கசரல்ன ஆம்தித்ரன். 
  

                    ளனரகரர! ிஸ்னொதர! ண்ினடங்கர னஜங்கள். ிறுகள் , னகங்கள், கண்கலடன் 

கூடிணரய், னடிில்னர உன் உனத்ண ங்கும் கரண்கறளநன். உன் உனத்றன் னடிணளர , 

டுணளர, அடிணளர ணக்குக் கர னடிில்ணன. 
 

                    அநற ளண்டி கதரனபரகக் கூநப்தட்ட அறில்னர தம்கதரனள் ீ. இந் உனகத்றற்கு 
உர்ந் ஆரம் ீ. அறில்னரன் ீ. றணனரண ர்த்ண ட்சறப்தன் ீ. சணரண னனன் 
ீள ன்தண ரன் கரிந்து ககரண்ளடன். 
 

                    கரத்ரள! ீ எனளண ஆகரம் னறகபின் இணடகபிிலும் , சகன றக்குகபிலும் 
திினக்கறநரய். அற்னரகவும் , உக்கறரகவும் உள்ப உன்னுணட இந் உனத்ணக் கண்டு 
னெவுனகும் அச்சத்ரல் டுங்குகறன்நண. ரனும் டுங்குகறன்ளநன். உன்ணணக்கண்டு ரன் ணம் கனங்கற 
ணரித்ணளர, அணறணளர அணட னடிரல் இனக்கறளநன். 
 

                   ளர்கபின் அசளண! உனகறன் உணநிடள! ளகரணப்தற்கபரல் தங்கரணதும் , திப 
கரனத்து அக்கறணி ளதரன்நதுரண உன் னகத்ணப் தரர்த்துள ணக்குத் றக்குத் கரிில்ணன. 
அணறனேம் ற்தடில்ணன. இந் அசர்கபின் கூட்டங்கள். றனரஷ்டிணின் னத்றர்கள் , தஷீ்ர், 

துளரர், கர்ன் இர்கள் ட்டுல்னரல் ம் ளசணணத்ணனர்கள் ல்ளனரனள கூட 
ளகரணப்தற்கலடன் கூடி தங்கரண உன்னுணட ரய்கபில் ககுளகரய் தணகறநரர்கள். சறன 
ணனகள் கதரடிரக்கப்தட்டு தற்கலக்கறணடில் சறக்கறினப்தணக் கரண்கறளநன். 
 

                  றகபின் தன கள்பங்கள் சனத்றத்ண ளரக்கற ப்தடி ஏடுகறன்நணளர அப்தடிள இந் 
ரணிட ீர்கள் சுடர் ிட்கடநறனேம் உன் ரய்கபில் திளசறக்கறநரர்கள். 
 

                   ள சறளஷ்டளண! உக்கற னொதம் ககரண்ட ீ ரர்? ணக்குச் கசரல். உணக்கு ஸ்கரம். அனள் 
னரிரரக!ஆறனெனரண உன்ணணப் தற்நற ரன் அநற ினம்னகறளநன். உன்னுணட கசய்ணக 
ன்ணகன்று ணக்குப் னரிில்ணன. 
 

                  இணநனுணட ிஸ்னொத ரிசணம் ஆம்தத்றல் சஞ்சன் கசரன்ணது ளதரல் ஆிம் 
சூரின்கள் எனளசத் ளரன்நறது ளதரல் எபிரக இனந்ரலும் உற்று உள்ளப தரர்த் ளதரது 
அர்ஜளணனுக்கு ளறுதன உர்வுகணபனேம் ற்தடுத்ற ிட்டது. இணநணின் னடிணளர. 
அடிணளர. டுணளர கர னடிரல் ளதரண ளதரது அன் திறப்ணத உர்ந்ரன். 
ளங்கபில் அநற ளண்டி அறில்னர தம்கதரனள் இன் ன்ளந உர்ந்ரன். ர்த்ணக் 
கரப்தணரகவும் அநறந்ரன். ஆணரல் அற்னரகத் ளரன்நற ளரற்நம் , இணநணின் அறக்கும் 
சக்றண அநற ஆம்தித் ளதரது அச்சம் னரகவும் ரந ஆம்தித்து. 
 

இலயின் கருயினள ீங்கள்? 
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                        திப கரனத்து அக்கறணிரய் தகரணின் னகம் கரி ஆம்தித்து. தகரணின் ரில் 
தங்கரண ளகரணப்தற்கணப அர்ஜளணன் தரர்க்கறநரன். அப்தடி என ரல்ன தல்னரிம் ரய்கணப 
அன் தரர்க்கறநரன். ற்ளதரது உினடன் இனக்கும் அன் உநவுகலம் , அசர்கலம், ீர்கலம் 
ளகரக அந் ரய்கபில் திளசறத்து டிணக் கரண்கறநரன். அது அகரண கரட்சற அல்ன. 
அறதங்க ரண கரட்சற. ற கள்பங்கள் கடனறல் சங்கறப்தது ளதரன குனளேத்ற ீர்கள் அந் 
ரய்கபில் கசன்று டிணப் தரர்க்ணகில் அச்சத்ண உர்ந்து அர்ஜளணன் டுங்கறணரன். 
 

        இது அன் அநறந் உனம் அல்னள. அகுக்குப் கதர் ளதரண வகறனஷ்ரின் 
உனத்றற்கும் இற்கும் சம்தந்ள இல்ணனள ன்று கும்தின் ீ ரர் ? இது ன்ண ளரற்நம் ? 

ன்று ங்கறக் ளகட்கறநரன். 
 

         அற்கு தகரன் வகறனஷ்ர் கசரல்கறநரர். 
 

        உனகத்ண அறக்கும் கரனன் ரன். உனகத்ண அறப்தற்கரகத் கரடங்கற இனக்கறளநன். 
னேத்னறில் றற்கும் இந் ீர்கள் ீ இல்னர ிட்டரலும் அறப் ளதரகறநரர்கள் 

 

          ஆகள ீ லந்றன. றரிகணப கன்று னகண அணடரரக. கசல்ம் றணநந் 
ரஜ்ஜறத்ண அனுதி. இர்ககபல்னரம் ற்ககணள ன்ணரல் ககரல்னப்தட்டர்கள். ீ 
றறத்கன்ந என கனிரக ட்டும் இன 

 

         குனளேத்ற னேத் னறில் கரனணரகள றன்று ககரண்டினப்தண தகரன் கரிிக்கறநரர். 
அந் ீர்கள் ல்னரம் னன்ணள த்றன் திடிில் சறக்கறரகற ிட்டரர்கள் ன்றும் அர்ஜளணன் 
இல்னர ிட்டரலும் அர்கள் ரண்டு ளதரது உறுற ன்றும் கூநற தகரன் அர்கள் ல்னரம் 
ன்ணரல் ற்ககணள ககரல்னப்தட்டர்கள் ன்தணத் கரிிக்கறநரர். அணரல் அர்ஜளணன் னேத்ம் 
னரிந்து அணரகக் ககரல்னப்ளதரறல்ணன ன்றும் தகரணின் கனிரகள இனக்கப் ளதரகறநரன் 
ன்றும் கரிித்து அன் ணறல் லந்றனந் குற்ந உர்ணக் கணனகறநரர். 
 

                       இணநணின் கனிரக இன ன்று கசரல்ணப் தனனம் தன ிங்கபில் 
ங்கள் றுகலக்குச் சரகரகப்தன்தடுத்றக் ககரள்ண இன்று ம்ரல் தரர்க்க னடிகறநது. 
இணநணின் கட்டணபக்கறங்கற இணநணின் கனிரகச் கசல்தட்டு னரகச் கசரல்னறப் தனனம் 
ங்கள் தரச்கசல்கலக்கும் இணநணணக் ளகடரக ணத்துக் ககரள்கறநரர்கள். 
 

ஆணரல் கனிக்கு ினப்ன கறுப்ன இனக்கரது. கண்டிரல் தரிரறுது ளன் ஆணரலும் சரி , 

கசப்தரண னந்ரணரலும் சரி. ளகநந் சுண ககரண்ட தரர்த்ரணரலும் சரி கண்டி ன்னும் 
கனிக்கு அறல் ந் அதிப்திரனம் இல்ணன. ினப்ன கறுப்னம் இல்ணன. அற்ககன்று அறல் 
ணிப்தட்ட இனரத ஷ்டங்கள் இல்ணன. ணப் தரிரந ளண்டும் ன்று தரிரறும் ணக 
ினம்னகறநளர அணப் தரிரறும் கனிரக கண்டி இனந்து ிடுகறநது. அப்தடிள என கசனறல் 
ந் ினப்னம் , கறுப்னம் இல்னர என கனிரக ரம் இனக்கறளநரர , இல்ணனர ன்தண 
ணத்ள ம்ண இக்குது இணநணர, ஈளகரர ன்தண ரம் திரித்நற னடினேம். 
 
 
 

தரண ீலம்.... 
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றழ்ரடு ர ளதண சரர்தரக றனச்சற டத்கனில் சறக்கும் றன. லணன ரவ் ற்றும் 
ளகரிந்ரம்ரள் அர்கபின் கள் றனற. ளரகனட்சுற அர்கபின் றனத்றனக்கு உவும் 
ணகில் கட்டில் , தளீர, கத்ண ற்றும் ற்ளநரன ம்தறனக்கு னொதரய் 5000/- ன்கக ாரணடரக 
ளதணின் சரர்தரக ங்கப்தட்டது. 
 

றனச்சற கங்கர ண்டிில் ணடகதற்ந இந்றகழ்வுக்கு றனச்சற ரட்ட கங்கர ண்டிின் 
ணனர் றன. கள்ணபன் அர்கள் ணனண ரங்கறணரர். 
 

றழ்ரடு எனங்கறணந் ர சங்கங்கபின் ணனர் றன. ளசரணனணன திச்ணச ரவ் ற்றும் 
றனச்சற ரகரட்சறின் துண ளர் றனற. றவ்ர னுஷ்ளகரடி ரவ் னன்ணிணனில் 
ணடகதற்ந இந்றகழ்ச்சறில் றழ்ரடு ர ளதணின் கூடுல் கதரதுகசனரபர் றன. தர. வர் 
ரவ் அர்கள் ளற்னணந அபித்ரர். 
 

கன்ரட்ட ர சங்கங்கபின் எரிங்கறணப்தரபர் றன. ங்கரஜ் ரவ் அர்கள் , தர 
னன்ளணற்ந கக ணனர் றன. தரறரஜர அர்கள், க்கநறஞர் சறந்ண சன் ரவ் அர்கள் 
ற்றும் சறன ர சங்கங்கபின் னக்கறஸ்ர்கள் கனந்துககரண்டு சறநப்தித்ணர். இறல் 200க்கும் 
ளற்தட்ட ர கசரந்ங்கள் கனந்துககரண்டது குநறப்திடத்க்கது!! 
 

 
 

 

 
 

 

னளதய பபலய தழருநண உதயித் தழட்டம் 
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              ரறன அசுக்கு 102க்கும் 105க்கும் இணடப்தட்ட கரனத்ணத் ி ற்ந ல்னரக்கரனங்கபிலும் 
சத்து 246 ற்றும் 15, 16ன் கலழ் னல அறகரம் இனந்து ன்று தரர்த்ளரம். ஆணரல் 246 உள்ப 
றதந்ணணின்தடி ரறன அசறன் ல்னரச்சட்டனம் அசணப்னச்சட்டத்றற்கு உடதட்டுத்ரன் இனக்க 
னடினேம் னநரக அல்ன. சட்டம் 8/2021 தன அசணப்னச்சட்ட ணடனநறகணப ீநறனேள்பது. அறல் 
என்று சத்து 31. இளர அந் திரிவு 

 

           "31B. Validation of certain Acts and Regulations.--Without prejudice to the generality of the 
provisions contained in Article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule 
nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the 
ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of 
the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or 
order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to 
the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force." 
 

               இந் திரிவு அசறல் அணப்னச்சட்டத்றல் னற்க்கு கதனம்கரம் ந்ணப் கதரிரரின் 
ளதரரட்டம் 

 

            ஆணரல் I.R. Coelho Vs State of TN (2007) 2 SCC 1 ீர்ப்னக்குப் திநகு என சட்டம் என்தரது 
அட்டணில் இனந்ரலும் ீறன்நம் அது அடிப்தணடக் கூறுகணப ீநறனேள்பர ன்று ஆய்வு 
கசய் னடினேம் ன்று கூநறிட்ட கரத்றணரல்ரன் றக சட்டம் 45/1994 என்தரது 
அட்டணில் இனந்ரலும் அற்கு றரக க்குத் கரடப்தட்டு க்கு றலுணில் உள்பது. 
ஆணரல் இந் சட்டத்றல் இன்கணரன கட்டுப்தரடும் ளசர்ந்ள உள்பது அப்தடி 9து அட்டணில் 
ளசர்க்கப்தட்ட சட்டனம் அறலுள்ப எவ்கரன சத்துக்கலம் அணத் றனத்தும் ண கரடர்ந்து 
கசல்தரட்டில் இனக்கும் ன்ததுரன் அந் கட்டுப்தரடு. அரது ரறன அசரங்கத்றற்கு அறகரம் 
இல்ணன ன்தது அல்ன ரறன அசரங்கத்றற்கு என்தரது அட்டணில் ணத்றனக்கறன்ந 
சட்டத்ணத் றனத்துற்கு அறகரம் இனக்கறநது ன்று இந் சத்ள கபிரக கூறுகறநது. அணரல் 
ரனம் அறகரம் இல்ணன ன்று ரறட னடிரது. ஆணரல் கதரதுகபிில்ண ளணில்னர 
ரங்கணப தரர்க்கறன்ளநரம். அட்டணில் இனக்கறன்ந சட்டத்ண றனத்தும் ண கசல்தரட்டில் 
இனக்கும் ன்ந கரத்றணரல் அந் சட்டம் சம்தந்ரக துண சட்டளர அந் சட்ணட அந் 
சட்டத்ண ரற்றுகறன்ந அபிற்கு என சட்டம் இற்நற கதரலது அந் சட்டத்ண றனத் 
ளண்டிது அசறனணப்னச் சட்டத்றன் கட்டர ணடனணந. ஆணரல் றக அசு 
உர்ீறன்நத்றல் என றணனப்தரட்ணடனேம் உச்சீறன்நத்றல் என றணனப்தரட்ணடனேம் டுத்ண 
அந் இண்டு ீர்ப்னகபிலும்லும் உள்ப சம்தந்ப்தட்ட தகுறகணப ரசறத்ரல் னரிந்து ிடும். 
 

உனர்ீதழநன்த்தழல் அபசுலயத்த யளதம் 

           30. Whereas the learned Advocate General appearing for the State argued that the impugned 
Act has not varied the reservation of 20% to MBC, but, within 20% reservation, it has only 
apportioned the reservation into three categories in proportion to their population and hence, there 
is no illegality in the impugned Act.  
 

உச்சீதழநன்த் தரீ்ப்ின் இடஎத்க்கவட்டுச்சட்டம் 

இனற்றும்லடபல ற்ழன சழறுயிக்கம் 
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உனர்ீதழநன் தரீ்ப்பு 
 

            32. In our view, a combined reading of the Act 45 of 1994 as well as the impugned Act would 
make it clear that the impugned Act (Act 8 of 2021) has been enacted as a Special Act and not by way 
of Amendment Act to amend the provisons of the Act 45 of 1994. Article 31-B of the Constitution of 
India mandates that only amendment or repeal alone is permissible and not by way of overruling of 
the said Act as the same has been placed in the Ninth Schedule of the Constitution of India 
 

உச்சீதழநன்த்தழல் அபசுலயத்த யளதம்  

 
           41. Mr. Dwivedi proffered arguments on a different aspect of this issue. He submitted that the 
High Court completely misunderstood the scope of Article 31-B. While Article 31-B provided 
protection to stat utes placed within the Ninth Schedule against challenge in terms of Part III of the 
Constitution, it cannot be interpreted to restrict the plenary powers of legislation under Article 246 
and alter the federal distribution of powers. Additionally, he urged that Article 31-B did not prescribe 
any procedure for amendment or repeal of a statute in the Ninth Schedule and therefore, the High 
Court's observation on amending statutes also being placed in the Ninth Schedule was only evidence 
of the procedure adopted with respect to certain amending statutes and not a requirement of every 
amending statute. Assuming that this Court was not inclined to accept that the 2021 Act was in 
exercise of Section 7 of the 1994 Act, even then the 2021 Act in its own right is a valid piece of 
legislation, without the protection of Article 31-B as the incurred consequence. To support his 
submissions, he placed reliance on judgments of this Court in Sri Ram Ram Narain Medhi (supra), 
Chandra Sekhar Singh Bhoi (supra), Godavari Sugar Mills Ltd. (supra) and UCO Bank v. Dipak 
Debbarma. 
 

உச்சீதழநன் தரீ்ப்பு 

 

            77(iv) Placing of the 1994 Act under the Ninth Schedule cannot operate as a hurdle for the 
State to en act legislations on matters ancillary to the 1994 Act. Legislative competence of the State 
Legislature can only be circumscribed by express prohibition contained in the Constitution itself and 
Article 31-B does not stipulate any such express prohibition on the legislative powers of the State 
 

               சத்து 31 அசறன் அறகரத்ண கட்டுப்தடுத்ில்ணன அந் அட்டணில் உள்ப சட்டத்ணப் 
தரதுகரக்கறன்நது ன்தது ிற. அது ளணில்கன்நரல் அது ணனிற. 69 த்றற்கு ணனனற. 
 

ணள ளற்தடி ீர்ப்னக்கபின் சரம் சட்டம் 45/1994ணத் றனத்ரல் அன் கூறுகணப ரற்ந 
னடிரது. அச்சட்டத்ண ரற்றுற்கு அசுக்கு அறகரம் உள்பது. ஆணரல் ரற்நற சட்டம் ீண்டும் 
9து அட்டணில் ணக்கில்ணனகன்நரல் ரற்நப்தட்ட சட்டத்றற்கு தரதுகரப்ன கறணடரது. 69 

சட்டத்றற்கு தரதுகரப்ன ளண்டரம் ரங்கள் 9து அட்டணில் ணக்கரல் என சரறக்கரக 
சட்டத்ண றனத்றனேள்ளபரம் ன்று ரறட்டது உள்பதடி சனெகீறக்கு றகப்கதரி சறுக்கு. ிணில் 
கதரி ஆதத்து னரம். ஆணரல் சட்டம் 45/1995க்கு ளலும் என அணசக்கனடிர தரதுகரப்ன 31ல் 
இனந்து அணனேம் இத்ீர்ப்ன கர்த்துிட்டது (அண ரணப தரர்ப்ளதரம்). இப்ளதரது சட்டம் 45/1994 

கரக்க ளண்டு ரணரல் சரறரரி கக்ககடுப்ன ிர்க்க னடிரது. என சரறக்கு ட்டும் 
னள்பிிதம் ளசகரிப்தது ளலும் ஆதத்ரணது. சனெகீறண உனக்குணனக்கும் னற்றுளரய். 
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  ISRO  ன்தது தற்நறத் க்குத் கரினேம் ஆணரல் கரிர என்று உண்டு.   தள்பிில் தடிக்கும் ம் 
ரர்கணப குநறப்தரக +1 தடிக்கும் ரர்கணப  அணத்துச் கசல்ன என MP க்கு .2 ளகரடி னொதரய் 
றற எதுக்கப்தடுகறநது. அவ்ரறு கசல்லும் ரர்கலக்கு 

                        

            என னடம் திற்சறபிக்கறநரர்கள். அர்கள் +2 ளர்ில் இற்தில் ளறில் ற்றும் 
கக்கறல் னர 65 றப்கதண்கள் கதற்ந ரர்கள் தணவுத்ளர்வு லனரம். 
                        

            அறல் ளர்ச்சற கதறும் ரர்கள் கட்டறன்நற ரன்கு னடங்கள் கதரநறரபர் தட்டப் 
தடிப்ணத தடிப்தது ட்டுல்ன அர்கள் ளர்ச்சற கதற்நவுடன் இபறணனப் கதரநறரபரக திறம் 
கதறுரர்கள். 
 
 

            இதுண ரன் ன் தள்பிில் 45 ரர்கணப உனரக்கறனேள்ளபன். இது கதனணக்கரக 
அல்ன. இது தற்நற கரிரர்கள் கரிந்து அர்கலம் சறன ISRO ிஞ்ஞரணிகணப உனரக்க 
ளண்டும் ன்ந ண்ம்ரன். 

 

இது தற்நற ிம் ளண்டுளரர் 

 

றன. ளபநளகன், ISRO SCHOOL EDUCATIONAL DIRECTOR அர்கணப 

78928 98919 ற்றும் 94814 22237 ண்ில் கரடர்ன ககரள்பனரம். 
 

 
 

ஆசழரினர் சபதளனத்தழற்கு எரு யிண்ணப்ம்... 

For OYM April issue. ளகரண திதன சலட்டு றறுண 
(வ துபசற ரபன் சறட்தண்ட்ஸ்) அறதர்       
றன. V. ரபன் அனணட கப்தணரர் 

தழரு. D.  தளபநளதபன் 

அர்கள் 28-03-2022 றங்கட்கறண ரணன ணகுண்ட 
திரப்ற அணடந்ரர். அன்ணரது இறுற அஞ்சனற 

றகழ்வுகள் 29-03-2022 கரணன அதிரற னத்துணண 
தின்னநம் உள்ப றன. D.ரபன் அர்கபது 

இல்னத்றலும். ல்னடக்கம் சுரர் 11.30 ி அபில் 
ரச்சம்தரணபம் இடுகரட்டிலும் ணடகதற்நது 
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* “ ரதும் ஊள; ரனம் ளகபிர்;* 
 
* ீதும் ன்றும் திநர் ரர; * 
 
* ளரலும் ிலும் அற்ளநர ன்ண;..... * 
 
*சரலும் னதுது அன்ளந:... * 
 
*ரழ்ல் இணிதுண கறழ்ந்ன்றும் இனள; 
 
*னணிின் இன்ணரது ன்நலும் இனள; 
 
*றன்ளணரன ரணம் ண்துபி ணனஇ ஆணரது * 
 
 *கல்கதரனது இங்கும் ல்னல் ளதர்ரற்று * 
 
*ீர்றப் தடூஉம் னணளதரல் ஆனிர் * 
 
*னணநறப் தடூஉம் ன்தது * 
 
*றநளரர்கரட்சறின் கபிந்ணம்...* 
 
* ஆனறன் ரட்சறின் * 
 
கதரிளரண ித்லும் இனள; * 
 
*சறநறளரண இகழ்ல் அணினும் இனள. * 
 
 

- கணினன் பூங்குன்ளர் 

 

ளடழன் யரிகளும், பளருளும்: 
 

* “ னளதும் ஊபப; னளயரும் பகிர்; “ * 

 
               ல்னர ஊனம் ணது ஊர்.... ல்னர க்கலம் ணக்கு உநிணர்ன்று றணணத்து , அன்ளத 

ரழ்ின் அடிப்தணட ,ஆரம் ன்று ரழ்ந்ரல் , இந் ரழ்வு க்கு வ்பவு  இணிணரணது........... 
சுகரணது...... 
 
 

ல்ள யரிகளும் யளழ்யின் பழு தத்துயத்லதச் பசளல்கழது..... 
பழு ளடலும்... அதன் பளருளும்.... உங்களுக்களக 
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* ” ததீும் ன்றும் ிர் தப யளபள....” * 

 
               ீணனேம், ன்ணனேம் அடுத்ரல் னறல்ணன........ னும் உண்ணண , உர்ந்ரல், சக  

ணிர்கபிடம், ினப்ன கறுப்னஇல்னர என ச றணன, சரர்ந் ரழ்வு கறட்டும்..... 
 

*”பளதலும் திதலும்* 
 *அயற்பள பன்....”* 

 
               துன்தனம் ஆறுலும்கூட ற்நர் னறல்ணன.... ணம் தக்குப்தட்டரல் , அணற 
அங்ளகளகறட்டும்... 

*”யளழ்தல்இிது* *நகழழ்ந்தன்றும் இபந* 
*பியின் இன்ளது ன்லும் இபந....."* 

 
               இந் ரழ்க்ணகில் து , ர்க்கு, ப்ளதரது, ன்ணரகும் ன்று ர்க்கும் கரிரது..... 
இந்ரழ்க்ணக றகவும் றணன அற்நது..... அணரல் , இன்தம் ந்ரல் றக்க கறழ்தும் ளண்டரம்... 
துன்தம் ந்ரல் ரழ்க்ணகண கறுக்கவும் ளண்டரம்...... ரழ்க்ணகின் இல்ணத உர்ந்து 
இல்தரய் ரழ்ளரம்...... 
 

* ”நழன்பளரு* *யளம்* *தண்துி தலஇ* *ஆளதுகல்பளருது* 
*இபங்கும்ய நல்ல்* *பர்னளற்று ீர்யமழப்* *டூஉம் புலணபளல்* 

*ஆருனிர் பலயமழப் டூஉம் ன்து தழபயளர் களட்சழனின் பதிந்தம் ....” * 
 

               இந் ரணம் கனப்தரய் , றன்ணணனனேம் னகறநது.... ரம் ர ணணனேம் னகறநது..... 
இற்ணக றில்அது , அது அன் திண கசய்கறநது.... ஆற்று கள்பத்றல் , கற்களபரடு, அடித்து 
னட்டி கசல்லும்தடகு ளதரன , ரழ்க்ணகனேம், சங்கடங்கபில் அர் , அர் ஊழ்தடி அன் றில் 
அடிதட்டு ளதரய்ககரண்டு இனக்கும்.... இது இல்ன ண ணத்கபிவு ககரள்பல் ளண்டும்... 
 

*”ஆதழன்* *நளட்சழனின்* 

*பரிபனளலப யினத்தலும்* *இபந;* 

*சழழபனளலப இகழ்தல் அதினும் இபந*....” 

 
               இந் கபிவு கதற்நரல்..... , கதரி றணனில் உள்ப கதரிர்கணபப் தரத்து றகவும் ிந்து 
தரரட்டவும் ளண்டரம்... சறநற றணனில் உள்ப சறநறர்கணபப் தரர்த்து பணம் கசய்து இகழ்தும் 
ளண்டரம்..... அர் ரழ்வு அர்க்கு..... அற்நறல் அர், அர்கள் கதரிர்கள்... 

 

* இலத யிட பயறு யர்* 

 * யளழ்க்லகப் ளடத்லத * 

* பசளல்ழத் தப படிபம்?* 

 



14 ||  ப்ல் 2022  ||  எனறக்கும் ரர் னசு 

 

 
அன்திற்கறணி உநவுகளப !  
 
             21.04.22 ிரக்கறண அன்று ரணன 6 ிக்கு, கசன்ணண ம்.ஆர்.சற , கூட்ட அங்கறல் 
திற்தடுத்ப்தட்ட ற்றும் ன்ணிர் அல்னர றகப் திற்தடுத்ப்தட்ட, து 255 சனர க்கலக்கரக, 
சட்டன்நத்றலும், சட்டன்நத்றற்கு கபிிலும் கடந் என்நண னடகரனரக , து 
சனரக்கபரல் ளர்ந்கடுக்கப்தட்ட ந் சட்டன்ந உறுப்திணனம் அல்னது அணச்சனம் குல் 
ககரடுக்கில்ணன ன்தரல், இந் சனரத்ணச் ளசர்ந் சுரர் 150 சட்டன்ந  உறுப்திணர்கலக்கு 
அந்ந் சனரங்கணப  ளசர்ந் து க்கள் அசறல் சரர்தின்நற து   சனரங்கபின் 
ன்ணக்கரக து குந்ணகபின் றகரனத்றற்க்கரக இட எதுக்கலட்டில் ம்ண னநக்கிக்கக் 
கூடரது.  ஜரறரரி கக்கு டுக்கரல் கக்கு டுக்கரல்  து உரிணகணபப் தநறக்கும்  றக 
அசறன் ன்ணிர் ணி எதுக்கலட்டுக்கரக ந்  ஜரறரரி கக்கு டுக்கரல்  ந்  ஆணனேம் 
அபிக்கக் கூடரது ன்ந து உர்ண கபிப்தடுத்.  
       
        21.04.22 ிரக்கறண அன்று ரணன 6 ிக்கு அணணத்து சனர திறறறகணபனேம் 
சந்றக்க னரறு அர் சனரங்கணப ளசர்ந் இணபளரர் அந்ந் MLA-க்கபின் இல்னம் 
கசன்று ளண்டுளகரள் ிடுத்ளரம்.

 
 

 



                  
        து சனர இணபஞர்கள் சட்டன்ந உறுப்திணர் ிடுறக்கும் கசன்று , ளற்று இனந் 
கூட்டத்ண றணணவு தடுத்றணரர்கள் அப்தடி இனந்தும் றனச்கசங்ளகரடு சட்டன்ந உறுப்திணர் 
றன.ஈ.ஆர் ஈஸ்ன் , றழ்ரடு கரங்கறஸ் கறட்டிின் சரர்தரக அன் கசல் ணனர் , னைர 
கஜக்குரர் சட்டன்ந உறுப்திணர். றன.களசன் ஆகறளரர் ி றனக அறனக ,திளஜதி, றனக, 
ற்றும் இண்டு கம்னைணிஸ்ட் கட்சறகள் உட்தட ஆறு கட்சறகணபச் ளசர்ந் அணணத்து ம்ல்-க்கலம் 
து சனரங்கபின் ில்ணன.  
 
        ஆணரல் றனக கூட்டிில் இனந் ளதரதும் , ககரங்குரடு க்கள் ளசற கட்சறின் 
ணனனம், இந்ற ளசற கரங்கறசறன் கசல் ணனர் , திறறற, ஆகறளரர் ந்றனந்ணர். 
அர்கலக்கு ரம் ன்நறக்கடன் தட்டர்கபரளரம். து சனர திறறகள் அணணனம் 
அங்கத்றனுள் னப்னம் அந்றனக்க MLA –க்கலக்கரக எதுக்கப்தட்ட இடப்னத்றல் அர்ந்றனக்கும் 
சனர உர்வு உள்ப இர்கபது னணகப்தடங்கணப கரனரம். 
 
         ளர்னறன் ளதரது ட்டும் , ரன் உங்கள் ஜரற ன்று கூநற ஏட்டு கதற்ந து சனர 
ம்ல்-க்கள், து சனரங்கணப னநக்கித்து , ன்ணிர் ன்ந எள சனரத்றற்கரக 
அணணத்து ணகிலும் , அந்ந் கட்சற ணனர்கள் கூறுற்கு ட்டும் கட்டுப்தட்டு , து க்கள் 
இணபஞர்கபின் றர்கரனத்ண சூணிரக்கற சட்டசணதிலும் கபிளனேம் ன்ணி இட 
எதுக்கலட்டிற்கு ட்டும் ஆரக டந்து ககரள்து றரர ? இர்கலக்கு வ்ரறு தரடம் 
னகட்டுது ன்தண ிணில் னடிவு கசய்ளரம். 
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               கசன்ணணண ளசர்ந் றன தணி ளகரணரர் அர்கலக்கும், சறகங்ணக ரட்டம், கரணபரர் 

 

               ளகரில் அனகறலுள்ப கள்பல் னும் கறரத்ண ளசர்ந் றனற. சுற ன்தனக்கும் டிசம்தர் 
28, 1997ம் ஆண்டு கணரக திநந்ர் றன.யரியன் ரவ் அர்கள்...!!.  
                

ற்ளதரது கசன்ணண ளதரனொர் அனகறலுள்ப ளகரவூர் னுறடத்றல் குடும்தத்ளரடு சறத்து  னகறநரர்...!!. 
றன.R.தணி ளகரணரர் அர்கள் ளகரவூர் ஊரட்சறக்குட்தட்ட 6து ரர்டு கவுன்சறனரக 

இனக்கறநரர்கள்..!!. 
 

               றன யரியன் அர்கள் BBA தடித் என தட்டரரி ஆரர்..! ன்னுணட ந்ண தணி 
அர்கலக்கு கரத்ணில் ஆர்ம் இனந்தும் , இந் துணநில் சரறத்து கதரி இடத்றற்கு  
ளண்டுகன்று, கணரக இனந்ரலும் அந் கரனகட்டத்றல் கதரனபரர ரீறரக தின் ங்கற 
இனந் கரத்றணரல், ன் கணண ன் திள்ணபரண யரியனுக்கு கடத்ற இனக்கறநரர்..!!. 
 

               யரியனுக்கு 5 து ஆகும்ளதரள தணி அர்கள் , ன் கணரண யரியணண கரத்ண 
குப்னக்கு அனுப்தி ணத்து இனக்கறநரர்..! இந்றரில் ட்டும் யரியன் அர்கள் 20 
ரறனங்கலக்கு ளனரக கரத்ண சரம்தினுக்கரக ன்னுணட அிண அணத்து கசன்று ந்து 
இனக்கறநரர்.! 
 

               றகத்றல் கரத்ண அிில் னல் 10 இடம் ரகன்று ளடி தரர்க்ணகில் , யரியன் 
அர்கபது அிரணது னல் 3 இடத்றற்குள் இனக்கறநது ன்தது றகவும் கதனணரண 
ிசரகும்..! 2019ம் ஆண்டில் ளனசறரில் டந் 10 ரடுகலக்கு இணடளரண கரத்ண 
ளதரட்டிில் ங்க தக்கம் கன்நர் யரியன் அர்கள்.! அது ரர்கள் 3 தர்கள், னல் 3 
தக்கங்கணப கன்று உள்பரர்கள்....!!! 
 

               சீதத்ற றகழ்ரக கலுங்கரண ரறனத்றன் ளரண றன கஜ்கஜனர ரளகஷ் அர்கள் 
இனக்கறநரர்கள், அர்கபது ணனணில் டந் கரத்ண ிணபரட்டு ளதரட்டிில் கற்நற கதற்ந 
யரியன் ணனணினரண அிரணது , ளர் அர்கலக்கு ீன் அகுனத்து ளகரணின் 
னணகப்தடத்ண ங்கற ன்னுணட இண உர்ண கபிதடுத்றணரர் யரியன் அர்கள்.! 
 

               ி, கரரத்ண ிணபரட்டு ளதரட்டிகபில் , ரர் ணனணில் டந்ரலும் , அவ்ரறு -ணா 
னண கறக்கும் அந் னக்கற ணனனக்கு ீன் அகுனத்து ளகரணின் னணக தடத்ண ளணடில் 
தரிசரக ககரடுப்தண க்கரக ணத்து இனக்கறநரர்..!!. இதுண த்ணண அகுனத்து ளகரணின் 
னணகப்தடம் ககரடுக்கப்தட்டது ண ரம் அணத்து ளகட்ட ளதரது , அறகனல்னரம் கக்கு இல்ணன 
ன்று னன்ணணகக்கறநரர் யரியன்....!!!. 
 

            ீன் அகுனத்து ளகரணண இங்கு இனக்கும் அசறல் கட்சறகள் கண்டுககரள்து இல்ணன, ன்கறந 
கதனம் ளணணண தன ரட்கள் சுந்து ந்ளன் , ஆணகரல்ரன் ன்ணரல் வ்பவு தூம் 
திக்க னடினேளர, அவ்ரறு திக்கும் அணணத்து இடங்கலக்கும் ீன் அகுனத்து ளகரணணனேம் 
தூக்கற கசன்று வுடுகறளநன்! இன்னும் தன ரறனங்கள் கசல்ளன் , தன ரடுகலக்கு கசல்ளன் , ங்கு 
கசன்நரலும் அந் கரிசல் கரட்டு ரீணண தூக்கற சுந்து கசன்று , ணனணளற்கும் ணனரிடம் 
இந்றரின் னல் ிடுணன ீன் இர்ரன் ன்று ககரடுத்து னளன் ன்கறநரர் ம் 
யரியன்...!!. 
 

றகத்ண ளசர்ந், சர்ளச கரத்ண ஜரம்தின் றன. லரிலபன் னளதவ் 
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               இந் றளனள ப்தடி இந் இண உர்வு ண ளகட்ட ளதரது தன துணநகபில் சரறக்க தன 
றநணரண தர்கள் ரர் சனெகத்றல் இனந்தும் அர்கள் றரகரிக்கப்தடுதும் , சனரத்றல் 
டக்கும் தன அனறணனனேம் , னக்கறரக ன்னுணட ந்ண தணி ளகரணரனம்ரன் கரம் 
ன்கறநரர்.! 
 

              சறன ஆண்டுகலக்கு னன்ணரள் அறரரக இந் சனெகத்றல் இநந்து ளதரண ளதச்சறம்ரள் , 

சறகங்ணக ங்ணக கிர இர்கபின் ம்ரன் ன்ணண றகவும் தரறத்து , இந் ற கத்றல் 
வ்பளர னற்ளதரக்கு கனத்றல்ரறகள் இனந்தும் இந் இண்டு த்றற்கும் இன்று ண 
றரம் கறணடக்கரளன ளதரய் ிட்டது ன்று சற்ளந ளணணளரடு னடித்ரர் சளகரர் 
யரியன்...!!!. 

ளலும் தன சரணணகள் தணடக்க அணணனம் ரழ்த்துளரம்..! 
 

றன.யரியன் அர்கபது கரணனளதசற ண் : +91 89392 79895 

இது ளதரன்ந தன ண்ற்ந சரறக்கும் இணபஞர்கணப கரடர்ந்து க்கலக்கு கரிதடுத்துளரம்.....!! 
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               ப்தடிரது ணின் ம்ண ளரக்கற ஏர் அடிரது டுத்து ணக்க ரட்டரணர??? ண கடவுள் 
ஆளனரடு கரத்துக்ககரண்டினக்கறரநரம். 
 

தழருநளழன் ஞ்ச ளநங்கள் 5 
 

            1-யது ளநம்.... “பளநள"  

               ரர ரர ரர ன்று என ரணபக்கு த்ணண ம் னடினேளர ணறல் அத்ணண டண 
கசரல்லுங்கள். ணறல் சஞ்சனங்கள் , துக்கங்கள், குப்தங்கள் னம் ளதரது ணிரக ஏரிடத்றல் 
அர்ந்து ணறற்குள் 

              “ர” ரத்ணச் கசரல்லுங்கள். ணம் அணற அணடது றச்சம்....ரர ன்ந ரத்ணக் 
ளகட்டரளன அனுன் அந் இடத்றல் ந்து அர்ந்து ிடுகறநரணரம். 

“னத்ப னத்ப பகுளத கவர்த்தம் 

தத்ப தத்ப ஹ்ருதநஸ்த களஞ்சழம்” 

               தத்ரிம் ரரரக்கள் கசரன்ணரல் ல ளகரடிந்றங்கள் கசரன்ணதனணரம்! 
             2-யது ளநம்....“க்ருஷ்ணள” 

               இந் ரள தரண்டர்கணபக் கூடள இனந்து கரத்து..... குந்ற க்னஷ்ணிடம் ளகட்ட ம் 
'"க்னஷ்ர!!! ணக்கு கஷ்டங்கணபக் ககரடு!!! அப்ளதரதுரன் உன்ணண நரல் இனப்ளதன்."... 
ன்நரள்........ கஷ்டங்கணபத் ரங்கும், ண னறணணக்ககரடுக்கும், ரம்..... 
            3-யது ளநம்..."ளபளனணள” 

               சறறுன் ப்ஹ்னரணண கரத் ,ரம். த்ணண இடர்கள் அன் அணடந் ளதரதும்அணணக் 
கரப்தரற்நற ரம்.. தகரனுக்கு திடித் குந்ண அன்.....ஆண்டரள்ன் , தரசுத்றல் ரரளண 
க்ளக தணந,னரன்...ன்று. “” கரத்றல் கதனண கதரங்க கசரன்ண ரம். 
            4-யது ளநம்.... “பகளயிந்தள” 

               துச்சரசணன் தரஞ்சரனறண சணதில் துகறலுரித் ளதரது றர்கறரக றன்ந அலக்கு ணக 
ககரடுத் ரம்.... “ணது இன ணககணபனேம் உத் தூக்கற "ளகரிந்ர!! ளகரிந்ர!!! ணக் கநற 
ளதரது அள் ரணத்ணக் கரப்தரற்நற ரம்....... அன்றும் , இன்றும், ன்றும் றனணனில் எனறத்துக் 
ககரண்ளட இனக்கும் ரம்....... 
            5-யது ளநம்... “பறழம்நள” 

               தக்ர்கள் ளகட்டண உடளண ககரடுப்தணரம். “ரணப ன்தள இல்ணன சறம்னுக்கு..... 
அணரல் ரன் ப்கனரன் அணத் உடளண தூணப் திபந்து ககரண்டு ந்ரன்..... " ீள கற ” ண 
சணடந் அடிரர்கலக்கு உடளண கஷ்டங்கபினறனந்து ிளரசணம் ககரடுப்தரணரம். “ஆகட்டும் 
அப்னநம் தரர்க்கனரம்" ன்று கசரன்ணள இல்ணனரம்..... அப்தடிப்தட்ட கனரனெர்த்ற அன்.... 
அணரல்ரன் ிஷ்ட சகஸ்ரத்றல் 

              "ரமறம்யன ரீரன் ளகச னனளரத்: ன்று சறம்ன் கதனணண னகழ்ந்து 
கசரன்ணரர் தஷீ்ர்..... 
               பளநள! கழருஷ்ணள! ளபளனணள! பகளயிந்தள! பறழம்நள  ன்ந இந் பிணரண ந்து 
றனரங்கணபனேம், ப்ளதரதும் ரத்லம்ளதநக் கூறுளரம். றனரனறன் இந் றனரங்கள்ம்ண 
உய்ிக்கும் ன்தறல் ள்பபவும் சந்ளகறல்ணன!!! : 
 

               வர கஜ ர கஜ கஜ ர 

               ஏம் ளர ரரர 

 

ஞ்ச ளநங்கள்.... 
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            னத்றரட்சம் தற்நற அணணத்து ிரண சந்ளகங்கணபனேம் இப்தறவு ீர்த்து ணக்கும்..... 
னலணரகப் தடித்துிட்டு.... அர்த்னடன் “அினேங்கள்....... 
 

               னத்றரட்சம் தற்நற சறத்ர் கதனக்கபின் தரடல்கபில் கூநப்தட்டுள்ப கல். டகரறில் 
னத்ரேம் ன்தற்கு னத்றணின் கண்கள் ன்தரக கதரனள் கூநப்தடுகறநது. னத்றன் ன்தது 
சறணண குநறக்கறநது. ன்ந த்றன் தத்றல் இனந்து கதநப்தடும் ககரட்ணடரன் இந் 
உனத்றரட்சம். இந் ங்கள் உனகறன் சறன தகுறகபில் ட்டுள கரப்தடுகறநது. 
 

               ளப்தரப ரட்டில் ிணபனேம் உனத்றரட்ச ிகளப த்றல் உர்ந்ணரக கனப்தடுகறநது..! 
இற்ணகில் உனத்றரட்ச ி கசம்ணனேம் , கனணனேம் கனந்ளநற தலப்ன றநத்றல் இனக்கும். 
கணடில் ிற்தணணக்கு கறணடக்கும் ிகள் கதனம்தரலும் கனளகற்நப்தட்டும் , சரளற்நப் 
தட்டினக்கும். னத்ரட்த்றன் - கறண! னத்ரட்ம் வ்ரறு ளரன்நறது? 

 

               சறகதனரன் கண்கபினறனந்து ளரன்நறது னத்ரட்ம். அண அிதண அர் கண்ளதரனக் 
கரப்தரற்றுரர். ணள அணணனம் கண்டிப்தரக ந்து னக என னத்ரட்ரது ப்ளதரதும் 
கண்டிப்தரக அிந்றனக்க ளண்டும். 
 

ரர் ளண்டுரணரலும் னத்ரட்ம் அினரர? 

  

               னத்ரட்த்ண ரர் ளண்டுரணரலும் அினரம். ல்னர ளத்றலும் அிந்றனக்கனரம்.   

ீர் தனகும் ளதரதும், உவு உண்டம்ளதரதும், தூங்கும்ளதரதும் ல்னரக்கரனத்றலும் னத்ரட்ம் 

அிந்றனக்க ளண்டும் ன்று சறகதனரளண கூநறனேள்பரக சறனரம் கரிிக்கறநது. 
 

* சறறுர், சறறுறர் னத்ரட்ம் அிரல் அர்கபின் தடிப்னத் றநண தபிச்சறடும். 
 

* னத்ரட்த்ண கதண்கள் அிந்ரல் ீர்க்க சுங்கபிரக ஞ்சள் குங்குத்ளரடு ரழ்ரர்கள். 
இணரல் அர்கலணட கனக்கும் கரறனறல் கற்நறனேம் இல்னத்றல் னட்சுற கடரசனம் 
றணநந்றனக்கும். 
 

            சுத்தத்ரக இனப்தர்கள் ரன் னத்ரட்ம் அி ளண்டும் ன்று கசரல்கறநரர்களப ? 

னத்ரட்ம் அிந்ரல்ரன் ணனம் , உடலும் தூய்ண அணடனேம். ணள உங்கணப ீங்களப 
ரழ்த்றக்ககரள்பரல் ம்திக்ணகளரடு னத்ரட்ம் அிந்து ககரள்லங்கள். 
 

கதண்கள் னத்ரட்ம் அிக்கூடரது ண சறனர் கசரல்கறநரர்களப? 

 

               கதண்கபின் கதனந்கய்ரக ிபங்குதள் ஆறதரசக்ற அள் னத்ரட்ம் அிந்றனப்தண. 
ககரந்பகம் சணட திடித்து ிரித்து கதரன்ளரள் குண கலத்றல் கண்டிணகின் குப்ணத னட்டி ன்று 
ிரிக்கறநது (அனரசனனரம் (தரடல் ண் 330) 

 

            தற, தரம் னனறற்ணந னலதுரகத் ீர்த்துக் கட்டுகறந றனீணநனேம் , னத்ரட்த்ணனேம் 
ணது றனளணி னலறலும் அகறனரண்ளடஸ்ரி அிந்து ககரண்டரபரம். தரசத்றக்கு து தறனேம். 
தரனம்? க்கு ற கரட்டுற்கரகத்ரளண அம்திணகள னத்ரட்ம் அிந்து ககரள்கறநரள்!. 
 
 

னத்றரட்சம் தற்நற.... 
 
  
 
 
னத்றரட்சம்தற்நற 
 
  
 
 
னத்றரட்சம்தற்நற  
 
 
னத்றரட்சம்தற்நற 
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              ணள கதண்கள் ரரபரக அம்திணக கரட்டும் றணப் தின்தற்நற னத்ரட்ம் அி 
ளண்டும். ளலும் , சற யரனரத்றலும் கதண்கள் கட்டரம் னத்ரட்ம் அி ளண்டும் 
ன்று சறகதனரளண னறனேறுத்றனேள்பரர். 
 

ல்ள ளட்கிலும் பண்கள் ருத்பளட்ரம் அணினளநள? 

 

               கதண்கள், ங்கலணட ரனறக் ககரடிில் அர் ணதகரட்டி ணச, ணச் 

சறன்ணங்கணபக் ளகரர்த்துரன் அிந்றனக்கறன்நணர். அண ல்னர ரட்கபிலும் ரளண அிகறநரர்கள்? 

சறன கதண்கள் , ந்றங்கள் ணப்தட்ட ரத்து ளதரன்நற்ணநனேம் ப்ளதரதும் 
அிந்றனப்ததுண்ளட? இற்ணநப் ளதரல் னத்ரட்த்ணனேம் ல்னர ரட்கபிலும் கற்நரல் அி 
ளண்டும். 
 

* னத்ரட்ம் ரலம் இந் உடம்திற்கரக அல்ன. உிரின் ஆத்ரிற்கரகள சறகதனரணரல் 
அனபப்தட்டது. 
 

ருத்பளட்ரம் கண்டிப்ளக அணின பயண்டுநள? 

 

               இன்று திநந் குந்ண னல் கதரிர்கள் ண ஆண் - கதண் இனதரனனம் கண்டிப்தரக 
னத்ரட்ம் அி ளண்டும்.  
 

               கணணில் ம்ணப் தணடத்ள தரங்கணபப் ளதரக்கற சறகதனரணின் றனடிண அணடற் 

கரகள ம் ரழ்க்ணகில் னம் கஷ்டம், ளணண, துன்தம், னறஇணகபினறனந்து ிடுதடுற்கரகள 

னத்ரட்ம் அி ளண்டும். னத்ரட்ம் அிந்ரல் றுிநி இல்ணன யர ளதரணந்ள. 
னத்ரட்ம் அிண சறனளதர் ீ அிக்கூடரது சுத்ரணர்கள் ரன் அி ளண்டும் ன்று 

கசரல்ரர்கள், அணப் கதரனட்தடுத்க் கூடரது. 
 

               இணநனுக்கு எனர் ீது கனண இனந்ரல் ட்டுள னத்ரட்ம் கலத்றல் அினேம் 
தரக்கறம் கறணடக்கும். னத்ரட்ம் னலக்க னலக்க சறகதனரனுணடது. சறகதனரன் கண்கணப 
ிறத்து 1000 னடங்கள் கடும் ம் இனந்து அர் கண்கபில் இனந்து ளரன்நறள னத்ரட்ம். 
 

               னத்ரட்த்ண அிந்து ககரண்டர்கள் சற குடும்தத்றல் எனரரர். சறகதனரன் ன் 
குடும்தத்றல் இனப்தர்கலக்கு கஷ்டத்ணனேம் , துன்தத்ணனேம் ககரடுப்தரர ?. அணரல் ரர் ன்ண 
கசரன்ணரலும் கண்டிப்தரக னத்ரட்த்ண அிளண்டும். 
 

               னத்ரட்ண அிந் தின் ந் சூழ்றணனிலுள கற்நள கூடரது. ீங்கள் இப்கதரலது 
ப்தடி ரழ்க்ணக டத்றக்ககரண்டினக்கறன்நரீ்களபர அளளதரல் ரழ்ந்ரல் ளதரதும் இறல் வ்ி 
ரற்நத்ணனேம் கசய்த் ளணில்ணன. 
 

* கற்நறில் றனீறு அிந்து ஏம் சறர கசரல்னற ந்ரளன ளதரதுரணது. 
 

*ீத்ரர் கடன் (றற), கதண்கள் ீட்டு. 
 

கன் - ணணி இல்னநரம்தத்ம் ளங்கபில் னத்ரட்ம் அினரர?  

 

னக்கறரக இம்னென்று ிங்கலள இற்ணகரணள. இறல் ந் றகழ்ச்சறனேம் கசற்ணக 
ரணள கறணடரது. 
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ீத்ரர் கடன் ளதரன்  ற்ணந கசய்னேம் ளதரது அண கசய்ிப்தனம் , கசய்தனம் னத்ரட்ம் 
அிந்றனப்தது அசறம். இணரல் தித்னக்கபின் ஆன்ரக்கள் கறலம் ன்று சறகதனரளண 
உதளசறத்றனக்கறநரர். 

 

இணினேம் ன் சந்ளகம் ஆணகரல் இம்னென்று றகழ்ச்சற கபின் ளதரது கண்டிப்தரக னத்ரட்ம் 
அினரம். அணரல் தரளர, ளரளர கறணடரது. 

 

னத்ரட்த்றல் த்ணண னகம்? 

 

ரர், ரர் த்ணண னகம் ககரண்ட னத்ரட்ம்  

அினரம்? 

 

னத்ரட்த்றன் குறுக்ளக அலத்ரண ளகரடுகணபக் கரனரம் , இற்குத்ரன் னகம் ன்று கதர். 
ந்து ளகரடுகள் இனந்ரல் ந்து னகம். ஆறு ளகரடுகள் இனந்ரல் ஆறு னகம் ன்று இப்தடிள 
கக்கறட ளண்டிதுரன். 

 

த்ணண னகம் ன்தணக் அனுதனம் ளணில்ணன. கண்ரல் சரரரகப்   தரர்த்ரளனள 
கரினேம். 
 
ல்னர இடங்கபிலும் பிறல் கறணடக்கும் ந்து னக   னத்ரட்ம்  அிள ளதரதுரணது  
தஞ்சனங்கள் ந்து (றனம் , ீர், கனப்ன, கரற்று ற்றும் ஆகரம்).து ணக கரல் ில்கள் ந்து. 
னனன்கள் ந்து.  தகரணின் றனனகம் ந்து. ச்சறர ந்கலத்து . ஆணகரல் றக அறகரக 
ந்து னக னத்ரட்த்ணள. தணடக்கறன்நரர்.. 
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ஆணகரல் ந்து னக னத்ரட்ங்கள் அிள றகச் சறநப்ன. இண ஆண் , கதண் ற்றும் 
குந்ணகள் ண சகனரணர்கலம் அினரம். 
 

ந்து னக னத்ரட்த்றளனள ற்ந ல்னர னக னத்ரட்ங்கபிணரல் கறணடக்கறன்ந தனன்கலம் 
அடங்கறிடும். என்நறனறனந்து தறணரன்கு னகங்கள் உணட னத்றரக்ேங்கலம் கறணடக்கறன்நண. 
 

எரு பகம் பகளண்ட ருத்பளக்க்ஷம் 

 

இண அணடது றக கஸ்டரகும் இது தகரன் சங்கணின் றனப்திநப்தரக இது கனப்தடுகறநது 
இண என தரண தரத்ரலும் அல்னது என னணந இண கரட்டரலும் உங்கபது தரங்கணப 
ல்னனரம் ீங்கள் இப்திகள் இண அிந்ரல் .சற த்தும் ங்கும் தினேள்பண எனர உ 
னடினேம் எனர அது ினப்தங்கள் னத்ற அணடந்து ளரச்சத்றனக்கரண றண கரடர. 
 

இபண்டு பகங்கள் 

 

இண்டு னகம் ககரண்ட ிகள் றகவும் அனரணண இதுவும் அறகம் கறணடக்கரது அ ணரல் 
ிணன கூடுனரக இனக்கும் இது சறனும் சக்றனேம் கூடி அத் ரஸ்ர ஸ்னொதரகும் இன் 
கறகம் சந்றன் இணண அிரல் ினங்குகணபக் ககரன்ந ககரணன தரம் ளதரகும் ககரடும் 
தரரண .தசுணக் ககரன்ந ளகரயத்ற ளரம் கூட ினகறிடும் இண அிதரகள் கசல்ம் 
சந்ளரசம்,ண அணற ,ணண எனனகப்தடுத்துல் குண்டனறணிண (தரம்ன சக்ற) ப்னல் 
ஆகறற்ணநப் கதறுரகள். 
 

பன்று பகங்கள் 

 

னென்று னகம் ககரண்ட ிகலம் “அரணது சரரரகக் கறணடப்தறல்ணன , இதுவும் ிணன 
கூடுனரணள இது "ளசர சூரி அக்கறணி ” னும் சறணின் னக்கண் டிரணண. சூரின் ,சந்றன், 

அக்கறணிளன் னனள இற்கு அறதறகள் இன் கறகம் அங்கரகன் னும் கசவ்ரய் இணண 
அிரல் கதண்கணபக் ககரன்ந தயளயத்ற 
 

ளரம் கூட ினகும்.தனணக தரங்கள் ந்து சரம்தனரகும்.ளலும் இணண அிந்ன் 
அண்ீகத்றல் றக உரந் றணனகணப பிரக அணடரன் சறன் கறல்ர அக்கறணி ளன் அனள் 
னர. 
 

ளன்கு பகங்கள் 

 

இது தினம்ரணக் குநறப்தரகச் கசரல்ப்தடுகறநது. இண அிந்ரல் தக்ற .கசல்ம் , கறழ்ச்சற, 
ளரம், ஆகறற்ணநப் கதநனரம். இனள் அறக்கப்தட்டு.அநறவுக்கூண ன்னும் கபிச்சம் 
திரசறக்கறநது ளதரன்தத்ண அணடனரம். இன் கறக னன் இணண அணணத்த்து துணந கபிலும் 
உள்ப தணடப்தரபிகள் அினரம் கல்ி. கணனறநன்,தண்கணனகள் பரச்சறகதறும் 

 

ந்து பகம் பகளண்ட நணிகள் 

 

சரரரக கறணடப்தண , ிணன குணநரணண இது கரனரக்கறணினத்ற ஸ்னொதம்   உணடது 
அளகரம், த்னனஸ்ம், ரளம், சத்ளரஜரம்.ஈசரணம் னும் சறணின் ஜந்து னகங்கள் இற்க்கு 
அறளணகள். இன் கறகம் குன இணண அிரல் ரறசம் னனரண உண்த்கர 

உவுகணப உண்ட தரம் ீனம். தனணக தரங்கள் சறந்து , சறசரனொதம் கறணககும் உண்டம் 
உில் உள்ப ிக் குற்நங்கள் ினகும். 
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ஆறுபகம் 

 

ஆறுனகம் ககரண்டிகள் அள ளதரல் ஆறு னகங்கள் ககரண்ட ண்னகர டிரணண. இன் 
கறகம் சுக்கறன் இவ்ணக ிகணப ஆிந்து ககரண்டரல் றழ்க் கடவுபரண னனகன் அனள் 
கதனகும் திரம்ர்கணப ககரன்ந தற தரங்கள் றங்கற அணணத்றலும் கற்நற கறட்டும் னகழ் 
கதனகும் னத்ற கபிவும் கய்ஞரணனம் தரசுத்னம் ரய்க்கும். 
 

ழு பகம் 

 

 னகங்கள் ககரண்ட ிகலம் றக அரணண திம்ளன் கட்டணபிணரல் , கலள 
உனகங்கணப அனம் ,ினம்,சுனம்,ரனம்,சரனம், யரனம், னும் சப்தளனரகங்கணபல் 
உள்ப ரகரகபின் ணன ணரக இனந்து ஆிம் ணனகளபரடு கூடி னறணரங்கற ஆறளசன் 
அம்சரணண இணக ிகணப அிரல் தசுக்ககரணன கசய் ளகரயத்ற தரனம் ளதரகும். 
திநர கதரன் கதரனணபத் றனடி தரங்கள் ினகும் சப்த்ரரக்கபின் சப் கன்ணிகபின் 

ளதனள் கறட்டும்.ரளரங்கள் றரத்றரகும் கல்ி ,தன்கணனகள் ளம்தடும் ளரகசக்றகள் 
ணகனம். சறனர சப்ரரகலம் சப்த்கன்ணிகலம் கூட இற்கு திறளண ன்தரகள்.  
 

ட்டு பகம் 

 

ட்டு னகம் ககரண்ட ிகலம் அரணண பிறல் கறணடக்கரண இவ் ணக ிகள் , தல்னரளபச 
கதற. கதற.சறந்ரி கதற.னைளச கதற ,சத்ற கதற ,யர கதற , ன்று அஷ்ட 
கதற ஸ்னொததரணண. 
 

இன் கறகம் ரகு. இணண அிந்து ககரண்டுடரல் அஷ்ட சுக்கபின் ஆசறகள் கறட்டும். குனண 
ககரண்று குனதத்றணிணத் ீண்டி ககரடும் தரங்கலம் ினகற னண்ிம் ற்தடும் கதரன் றனடி 
குற்நங்கள் ீங்கும் அஷ்டரசறத்றகலம் ரய்க்கும் அஷ்ட னஷ்றகபின் அனள் கறட்டும் தன ணகில் 
னம் கரத் ணகள் அகலும் கங்ணக ளி கறழ்ந்து அனள் னரள். 
 

என்து பகம் 

 

என்தது னகம் ககரண் ிகள் கூட அவ்பரக கறணடப்தறல்ணன ணகணன ணனின் 
ண்றணசகபிலும்கரல் னனேம் ளணகபரண அசறரங்க ணதர.னனணதர , சண்டணதர,குளர 
ணதர,உன்த்ணதர, கதரனணதர,சம்யணதர,ன்ந அஷ்ட ணதரகபின் உற்தத்றக்கு 
னெனகரன் ஆண யர ணதர ஸ்னொதரணணகளப இந் என்தது கம் ககரண் னத்றரக்ே 
ிகள் இன் கறகம் ளகது இணண அிரல் தில்னற சூணிம் ினகும் தனணக ககரணன 
தரங்கள் தரம்னகபரல் னம் துன்தங்கள் ீங்கும் க்கறய தணீடகள் ினகற ,சக்றகபின் ளதனள் 
கறட்டும் சறத்ற னக்ற ற்தடும் (இடது ணக ிக்கடில் அிக. 
 

த்து பகம் 

 

தத்து னகம் ககரண்ட ிகள் அரணண.இம் ிகள் த்ஸ் , கூ,,றசறம்,ரண, தசுர, ர, 

தனர,கறனஸ், கல்கற, அரங்கபின் ரகணரண ிஷ்னு ஸ்னொதரணண இற்ணந  அிரல் 
ன, திள,ணதசர,திம்ரேசரகபரல் ற்ப்தடும் ஆதத்துகள் ினகும் ல் தில்னற சுிங்கள் 
லுிந்து ளதரகும்.தனணகரண தணீடகபினறனந்து கரப்தரற்நப் தடுகீள் . றனகங்கபரல் னம் 
ஆதத்துகள் ினகும். 
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தழபணளரு பகம் 
 
தறளரன னகம் ககரண்ட ிகலம் அனரணண பிறல் கறணககரண இவ்ணக 
ணிகள்.யரளன்,அன்,னத்றன்.சங்கன், ீளனரயறன்,ஈசரணன்,கதரனற,கசௌறன் ன்ந க ச 
னத்றரகபின் அம்சரணண. இற்ணந அிந்து ககரண்டரல் ,தனணக உிணங்கள்.தநணக் ண 
திரிகணப ககரன்ந தரம் ீங்கும் ளரகங்கபில் கூநப்தட்டுள்ப அஸ்ளரகம் னல் ண 
அணணத்துிரண ரகங்கணபனேம், ிங்கள் னணஜ தண்ிம் னம். சறஞரணம் சறத்றக்கும் 
 
ம்னணட னரண னத்து தல்கபில் சறநப்தரக கசரல்னப்தட்ட இனதத்ள ேத்றங்கபில் 
திநந்ர்கள் அி ளண்டி னத்ரட்சம்.....! 
 
1.அஸ்ிணி = 9 2 3 னகம் 2.தி - 6 னகம் 3.கரத்றணக = 13 11 12 னகம் 4.ளரகறி - 23 னகம் 
5.றனகசலடம் - 3 னகம் 6.றனரறண - 8 5 11 னகம் 7.னரனசம் - 5 னகம் 8.னசம் = 7 னகம் 
9.ஆில்ம் = 4 னகம் 10.கம் - 9 2 3 னகம் 11.னம் - 6 னகம் 12.உத்றம் 13 11 7 - - 3 - - 2 னகம் 
13.யஸ்ம் = 2 3 னகம் 14.சறத்றண = 3 னகம் 15.சுரற - 8 5 11 னகம் 16.ிசரகம் - 5 னகம் 
17.அனும் = 7 னகம் 18,ளகட்ணட= 4 னகம் 19. னெனம் - 923 னகம் 20,னரடம் - 6 னகம் 
21உத்றரடம் - 13 11 12 னகம் 22.றனளரம் 2 3 னகம் 23.அிட்டம் = 3 னகம் 24,சம் - 8 5 11 
னகம் 25.னட்டரற - 5 னகம் 26.உத்றட்டரற - 7 னகம் 27.ளற 4 னகம் 
 
 

ருத்பளட்ரத்லத அணிந்து பகளண்ட ன்கள் ? 

 
ீரடும் ளதரது னத்ரட்ம் அிந்றனந்ரல் கங்ணகில் குபித் னண்ிம் கறணடக்கும் ன்கறன்ந 
னரங்கள். கங்ணகில் னெழ்கறணரல் தரம் ளதரகும் ன்தது ம் அணணனக்கும் கரினேம். 
தரங்கபிணரல் ரன் க்குக் கஷ்டம் உண்டரகறநது. 
 
னத்ரட்ம் அிரல் ககரடி தரங்கள் ீனம். இணரல் ம் ரழ்ில் ற்தடும் துன்தங்கலம் 
தடிப்தடிரகக் குணநந்து ிடும். 
 
ளலும் னத்ரட்ம் அிதனக்கு னஷ்ற கடரஷ்சனம் , கசய்னேம் கரறனறல் ளன்ணனேம் , 
சகனிரண ஸ்ர்ங்கலம் ற்தட்டு தகரணின் ளதரின்தனம் , ஆணந்னம் கறணடக்கும் ன்று 
சற யர னரம் அறுறிட்டுக் கூறுணனேம் கனத்றல் ககரள்க. 
 
இது ட்டுல்ன னத்ரட்ம் அிரல் இ ளரய் , த் அலத்ம், சர்க்கண ளரய், னற்றுளரய் 
ளதரன்நற்நறன் ீிம் குணநரக கபிரட்டர்கபின் ஆய்வுகள் கூறுகறன்நண. 
 
ணள தூங்கும்ளதரதும் கூட குத்ரட்த்ணக் கற்நற ணக்க ளண்டி அசறம் கறணடரது. 
 
 
றனம் ஆகரர்கள், குந்ண தரக்கறம் இல்னரர்கள். ளணன ரய்ப்ன இல்னரர்கலம் 
கண்டிப்தரக னத்ரட்ம் அிந்து றணந்ளரறும் 108 னணந லத்ரளனர ணளனர தஞ்சரட்சத்ண 
கசரல்னறந்ரல் 4 ரத்றல் ளற்கூநற திரர்த்ணணகள் றணநளறும். 
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ட்சத்தழபம் 

 

:  உத்தழபடளதழ 
பளசழ  :  நீம் 

ிந்த பததழ :  07.10.1995 

தந்லத பனர் :  V.பபி (Rtd) 

தளனளர் பனர் :  M. த்நளயதழ 
பதளலபசழ :  9710418129 

இடம்  :  பசத்ட் 

தழர்ளர்ப்பு :  ல் குடும்ம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ( னன்ணந தறில் (ரர்ச்-2022) 'Rich family ’  ன்று றுனரக தறிட்டற்கு 

                  னந்துகறளநரம்      - ஆசறரிர் ‘ ) 
 

                                                                                                                                              

ட்சத்தழபம் :  உத்தழபடளதழ 
பளசழ :  நீம் 

ிந்த பததழ :  07.10.1995 

தந்லத பனர் :  V.பபி (Rtd) 

தளனளர் பனர் :  M. த்நளயதழ 
பதளலபசழ :  9 

இடம்  :  பசத்ட் 

தழர்ளர்ப்பு :  ல் குடும்ம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ட்சத்தழபம் :  உத்தழபடளதழ 
பளசழ :  நீம் 

ிந்த பததழ :  07.10.1995 

தந்லத பனர் :  V.பபி (Rtd) 

தளனளர் பனர் :  M. த்நளயதழ 
பதளலபசழ :  9710418129 

இடம்  :  பசத்ட் 

தழர்ளர்ப்பு :  ல் குடும்ம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பனர் - டிப்பு - பதளமழல்  ட்சத்தழபம் பளசழ தந்லத 
பனர் 

பதளலபசழ 

 

 நணநகள் பதலய 
    

A. பஜனபகளளல் B.E.,  

Caresoft Global Private Ltd 
 

 

உத்றரடம்  

17.03.1993 
னுசு 

D. ஆறுனகம் 
கசன்ணண 

98408 85527 
87547 74520 

நணநகன் பதலய     
S.ளயரனறணி M.Sc.,   

Data Entry Operater 
னசம் 

10.02.1998 
கடகம் D.சலணிரசன் 

கசன்ணண 93800 46432 
 

K. இபளஜள நணிகண்டன் 
B.E  (CSE) 

Lead Administrator-Wipro (Bangalore) 

EM.  பயி சங்கர் B.E (SVCE) 

Business 

LK.  ிபயனீ் னளதவ்                          

B. Tech., IT ( J.P.R.College )         

Transuntion Global Technology Center 

Transuntion Global Technology Center 
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பனர் - டிப்பு - பதளமழல் ட்சத்தழபம் பளசழ தந்லத பனர் 

 

பதளலபசழ 
 

R. ளரணிர,  M.Phil    

Preparing for Group I 

ஆில்ம் 

08.01.1996 
கடகம் 

R.ிச்சந்றன் 

கசன்ணண 
9367660766 

ர.ிளரறணி BE 

Software Eng. TCS P.  
னெனம் 

24.05.1997 

னுசு K. ரனெர்த்ற 
கசன்ணண 

9840630540 

P.ிளரறணி B.E.(IT) 

Automation Testing 
ளரகறணி 
12.11.1992 

- M. னனளரத்ன் 

கசன்ணண 

7299677878 

M.R. கஜந்ற Ms.W        -            
20.08.1993 

- S.தரன 

கசன்ணண 

9789859675 

Dr.கசௌறர 

ESI( Govt) 
னட்டரற 
06.11.1992 

ீணம் Dr. PV. ரபன் 

றனள்லர் 

9894466599 

D ளயனர BE,  Vipro னணர்னசம்  

1.03.1996 

- P.துணசரற  
கசன்ணண 

9443467337      
8870720209 

Dr. B னத்றழ்கசல்ி  BDS கம் 

17.03.1992 

சறம்ம் னதற 
கல்தரக்கம் 

9600894337 

S. ிஷ்டப்ரி ர்றணி. BBA ளரகறி 
15.04.1994 

ரிதம் R. கசல்துண 

ளக.ளக.கர் 

9941524749 

P. கறர்த்றகர, M.Sc.,IT 

Tata Consultancy Services 
Bangalore 

21.08.1995 

 A. திச்ணசனத்து 

ளகரம்னத்தூர் 

9600267470 

Dr. M. சந்றளனகர, M.B.B.S னெனம் 

 26.08.1993 

னுசு A.னெர்த்ற 
கசய்ரறு 

8220064801 

D. தத்ரற 
B.EH.R.C.T.S. Ltd 

அிட்டம் 
ரகு, ளகது  

உள்பது 

D ரளன் 

கசன்ணணS 

8220064801 

Dr.K. அனர,  B.D.S 

 

ளகட்ணட 

10.10.1994 

ினச்சறகம் கன்ணிப்தன் 9486106627 

R. திரிர்றணி 
BEECE  

னெனம்   

 

னுசு G.ிச்சந்றன் 9841375798 

S. றழ்ச்கசல்ி 
SSL0. 

சுரற  
09.07.1992 

துனரம் R.சலணிரசன் 

ஊப்தரக்கம் 

9962895139 

S. றவ்ர 

B.Tech,ECE & MB HR (Wipro)  
ஆில்ம் 

28.01.1994 

கடகம் R. சுந்னெர்த்ற 
குளரம்ளதட்ணட   

9884779553 

A.சுதறணி 
MBA 

தி  
15-08-1987 

ளம் A. சஸ்ற 
ரரனம் 

9884191464 

கரத்ரி 

BE MBA 
அிட்டம். 

 24-07-1994 

கம் ES.ரஜஸ்ரி 

னகப்ளதர் 

9600049256 

றவ்ர கனகண்ன் MBA  

Private Banking Process Associate 

ிசரகம்  

08.03.1999 
துனரம் 

கனகண்ன் 
ணனரப்னர், 
கசன்ணண 

9444475652 

 



 
 

பனர் - டிப்பு - பதளமழல் ட்சத்தழபம் பளசழ தந்லத பனர் பதளலபசழ 
U. சந்றர ரி B.E.,     

Software Testing 
ளற 
27.03.1990 

ீணம் E.உத்ன் 

கசன்ணண 9176276427 

Dr.S. கசௌறர MBBS,      

Software Texting 
ளற 
28.06.1997 

ீணம் 
M.V.சுர்சன் 

இரப்ளதட்ணட, 

கசன்ணண 
9962063617 

M. கறனத்றகர B.Tech. HR,    

Private concern 
அிட்டம்  

28.06.1997 
கம் 

M. ிண்ன் 
ககரபத்தூர், 

கசன்ணண. 
9444340116 

K.அதிர 

EEE 
அனும் 
22.12.1992 

ினச்சறகம் K.கணனளந்ர் 
கசன்ணண 9444315386 

R. தித்ர 

B.Tech,MBA 
உத்றரடம்  

11-01-1996 
கன்ணி 

J.ரி 
னதுச்ளசரி 9994250216 

S. ளரகனட்சுற B.E 

 

னெனம் 
27.05.1996 

- R.சுகுரர் 

ளசப்தரக்கம் 9710472102 

. அஷ்ிர B.E.(ECE) 

Process Associatev 

உத்றம் 
27.05.1996 

கன்ணி A.ிஜகுரர் 

கசன்ணண 9789854577 

K.கற்தகப்ரிர M.B.A 

 

அசுதற 
08.06.1991 

ளம் G.கறனஷ்சரற 
தூத்துக்குடி 9944063603 

G.கறர்த்றகர, M.Com 

 

றனகசலரிம் 
31.01.1996 

றதுணம் D.களன் 

கசன்ணண 
9884148315, 
8072993124 

V.சுஜரர, ME.Ph.D.. 

 

னரடம் 
22.05.1985 

னுசு 
R.ிஜரகன் (late) 

ிலப்னம் 
9942556118 
9952130118 

AS. தத்ப்திரிர B.Tech., (ECE) 

R.T.L. Design Eng. Bengaluru 

அஸ்ிணி 
03.10.1993 

ளம் A.P. ளசகர் 

ளகபர 9447025013 

L. ளயனர, BCA, MBA, (B.Ed) 

Teacher (Private School) 

னணர்னசம் 
03.10.1993 

கடகம் P.ளனரகரன்  

கசன்ணண 9385309387  

N. ரகனட்சுற, B.E. 

Software Engineer (Mind Tree) 

அனும் 
04.03.1994 

- றத்ரணந்ம் 
கதங்கலன 8123356887 

S. ிஷ்ட திரிர்றணி, 
B.B.A 

ளரகறி 
15.04.1994 

- R.கசல்துண 

கசன்ணண 
9941524749 
6381261037 

S. றவ்ர,B.Com 
னட்டரற 
27.12.1995 

 

கும்தம் 
G.சுளஷ்குரர் 

கசன்ணண 
9840398018  
9841553559 

S. தரணி சத்ன் B. Arch 
கம் 
01.06.1998 

சறம்ம்  M. சத்ன் (Late) 

கசன்ணண 
9941591581  
8668029932 

N. ந்றணி, B.Com., M.Com. 
னசம் 
17.01.1995 

கடகம் A.ரகரஜன் 
ளகரம்தத்தூர் 

9865855763  
9965075396 

C. சுஷ்ீர, B.Com., LLB 

(Hons) Legal advisor 

அசுிணி 
03.07.1994 

ளம் சந்றளசகன் 

கசன்ணண 9444006639 

R. ளரகணனக்ஷ்ற BE      
Tata Communications 
Transformation Service Limited 
 

சறம்ம்  
05.08.1997 
 

- M.ரஜரரம் 9444006639 
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A. ணஷ்ி , B.E., ECE. ஆில்ம் 

11.10.1993 கடகம் அகப்தன் 

கசன்ணண 
9444069698  
9840925562 

G. கல்தணர , B.Sc., 

(Computer Science) 

றனரறண 
01.06.1995 றதுணம் 

ளகரிந்ரஜ் 

கசன்ணண 

9940457787  
9790963033 

S.ர்ர                           

ASVA Cool Solution pvt.Ltd 

அஸ்ம் 

12.01-.1996 கன்ணி சங்கன் 

கசன்ணண 
98412 98421 

சரன ிண்ன் 

M.Sc. (Germani) PH.D (Ongoing) 
Search Associate, For 
Geoinformatics 

சுரற 
07.07.1995 துனரம் ிண்ன்   

கசங்கல்தட்டு   
94454 40974 

S. ளரணிர B.opto., FBV., 

Optometrist 

ணசு 

24.09.1993 னரடம் S.N.சுந்ர்ரஜ் 
ளகரம்னத்தூர் 

8524002127 

R.M. சங்கலரணர B.C.A., 

M.S.W.  Working as Junior H.R. 
Executive 

உத்றட்டரற 
01.12.1995 ீணம் 

னத்துளனன்  
ில்னறரக்கம் 
கசன்ணண 

8056050034 

Dr. ளகர M.B.B.S., M.S., 

OGSRM Medical College, 
Chennai 

றனரறண 
10.01.1990 றதுணம் 

அன்ன  

றனப்தற 
 

9894119084  

K. னத்துகசரர்கனட்சுற 
M.A., B.Com., B.Ed.,  
PGDCT, D.T.T.P., 

தி 
24.04.01982 ளம் R.இசக்கற 

றனகல்ளனற 9442413912 

ளமரதணர () ர. சண்ர 
B.Tech 

னம் 

 
25.04.1995 

கும்தம் 
னட்டரற 

P.ரசுளன் 

கசன்ணண 

7358601197  
8056188081 

R. ணஷ்ி  B.Tech, IT 
ளகட்ணட 

 
6.11.1994 

ினச்சறகம் 
M.ி 
கசன்ணண 

8056188081 

Dr.R. சறத்ர, M.B.B.S 
அஸ்ிணி 
16.08.1995 ளம் ரகறனஷ்ன் 

ரம்தம் 
9381088833 

Dr. E.S.இனக்கற,M.B.B.S,DNB                 

குந்ணகள் னனத்தும்  

அப்ளதரளனர யரஸ்திட்டல் 

ிசரகம் 

06.5.1993 துனரம் 
K.லணன 

கசன்ணண - 100 

 

9444291063 

ணஷ்னெர்த்ற 
M.Tech,Ph.D 

சுரற 
12.10.1998 துனரம் 

S.S.னெர்த்ற 
கசன்ணண 
 

9952040058 
9003281662 

ிஷ்டப்ரிர 

BSPA (Bits University)  
Embryologist in Anova Fertility 
& Reproductive Health, Canada 

கம் 

03-04-1993 சறம்ம் S.சுப்ின் 

கசன்ணண 

9444939883 
9677219654 

S.வனஷ்ற  M.E. (Ph.D) 
தி          

20-01-1994 
- சதரஸ்கன் 

ரகப்தட்டிணம் 
7908393189 

K.ளரகண அேர MBBS., 

MD., Surgeon 

னம் 

11.11.1990 
சறம்ம் 

 

னத்து, 

ளகரம்னதூர் 

 

9842154310 

K.ிரனற  DCA (HDFC) 

 

ளரகறணி 
29.07.1997 ரிதம் M.கறனஷ்னெர்த்ற 

றனரன்றனைர் 
9841504512 
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R. கரபிரஸ், M.E. 

Assistant Professor 

னசம் 

25.03.1991 
கடகம் 

R.அனுசு  

 கடலூர் 
9943884388 

C. கசல்னறங்கம், M.E.O. 

 Amet University 

னெனம் 

19.09.1988 னுசு S.கசல்னதரண்டி 

துண 

9940920147 
9360845141 

S. கசந்றல்ரன், B.E. 
சம் 

24.07.1986 கும்தம் S. சடளகரதன் 

கசன்ணண 
9840877752 

தரர்த்றதன்,  M.E.,VLSI 

Design (கலுங்கு ரர்) 

Infosys, Chennai 

னெனம் 

07.07.1990 னுசு G. தரிபர 

கசன்ணண 
9489189193 

S.  கரர்த்றணக ளலு,  

B.Sc.,  Senior Infra Developer 

றனரறண 
23.06.1990 றதுணம் T.சுந்னெர்த்ற  

இரரனம்  
9841730115 

Y. ளஷ்குரர்,  D.H.M.C.T.  

B.Sc., Hotel Management,  
Kumbakarai, Restaurant 

அனும் 

07.01.1986 ினச்சறகம் C. ரன் 
கசன்ணண 

9841730115  
9884132194 

P. அநறகன், DME                        
Jothi Traders (Own Business) 

னரட்டரற 
29.9.1993 கும்தம் 

A கதரன்னுசரற 
ரணகம் 

9976496621 

M. வரம்,  B.E., ECE  Film 

Industry (Dubbing & Acting) 

சறத்றண 
14.08.1991  

D. ிண்ன் 
வகதனம்னத்தூர் 

9940390678 

P. கனட்சுன்   

M.Com.,M.Ph.l, M.B.A., 
B.Ed.,P.h.d., 

னசம்   
17.07.1977 

கடகம் கதனரள்    
துண 

9524539849 

E. ந்ளகரதரல்,  DEE,     

Business, Chennai 

அனும் 

14.05.1987 ினச்சறகம் N. லணன  
கசன்ணண 

 

E. திசரத் B.E.(EEE)           

Quality Engineer Gestamp 
Auto Mative Pvt,Ltd. Chennai 

அஸ்ம் 
28.12.1991 கன்ணி 

P. லணன  
கசன்ணண 

8754598561 

B. ளகரதரல் கறனஷ்ன் () 
கசல்குரர்,  M.Sc.,           

Botany Scientific Business 
Manager 

ஆில்ம் 
22.04.1991 கடகம் 

L. தரஸ்கன் 
ளபச்ளசரி 

6379949740 
9962897594 

G. ளரகசறம்ன் 
M.Tech..(IT), L.L.B 
Advocate 

ளகட்ணட 

29.05.1991 ினச்சறகம் C. களசன் 
கசன்ணண 

 

R.K.திீப் B.E. CSE 

(Associate Systems Analyst) 

னெனம் 

19.05.1992 னுசு D.குரர் 

கசன்ணண 
9841165799 

M. சந்ளரஷ் 

D.A.E (TVS Technical, 
Manager) 
 

சுரற 
25.05.1991 துனரம் S.னபி 

கசன்ணண 
9840277641 
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R.S. அனண்னனகன் B.E., 

M.B.A (AD Operation) 
றனரறண 
01.09.1994 றதுணம் ரஜரசந்றளசகர் 

சரனறகறரம்,  
9841032766 
 

R.அளசரக்குரர் M.Sc in Leed: 

University, UK 
Data Analyst in Outplay 
Entertainment, UK 

தி 
02.04.1995 ளம் 

ிச்சந்றன் 

னதுச்ளசரி சரனறகறரம், 

கசன்ணண 

9488275923 

S. கசல்குரர்,  10th, Diploma றனளரம் 

11-04-1988 கம் A.ளசது 

துண 
9047847444  

T.சுகுரர் DCE 

civil.eng 
அசுிணி 
25.06.1992 ளம் 

V.துபசற 
கசங்கல்தட்டு 

9976420556  
8122962430 

M.D. ங்கரன் 

B.E., (Junior Asst.) 
சுரற 
26.10.1992 துனரம் M.K.ளரஜ் 

கசன்ணண 
9283213140 

M.சுளந்ர் S.S.L.C  (B.S.L. 

Pluming & Electrical) 
அஸ்ிணி 
09.08.1993  ளம் 

G.னபி 
ஆடி, கசன்ணண 

7338993639 

B. கறளரர் ரஜ் B.Sc., 

(Viscom) 
அிட்டம் 
08.01.1992  கம் S. தரன (Central Govt.). 

கசன்ணண 

9841078855  
044-26633333 

V.தரனரஜற, 12th ளகட்ணட     
09-06-1990 ினச்சறகம் R.ன் 

கசன்ணண 
9445234561 

N.லணன. IT கல்டர் தி 28-06-

1989 ளம் 
ரரன் 

 ண்ண 
9025157345 

R.றத்றஷ் 

DIHM & Catering Technology அனும் ினச்சறகம் ரரகறனஷ்ன் 

னகப்ளதரர் 
9444414439 

T. தரனளகரதரல் (ரகு.ளகது 
உள்ப] 
B.E., (Consultant sof.eng) 

ிசரகம் 
24.12.1989 துனரம் 

ரங்கன்  

கசன்ணண 
9894815015 

K.சந்ீப் ன்கறந தரல்ரஜ் 

B.Com 
ளற 
14.4.1991 ீணம் கன்கர 

கசன்ணண 

9960684205   
9176078791 

S.ளகரிந்ரஜ் 

12th 
ளரகறணி 
01.07.1989 - ளசர்னகம் கசன்ணண 9840177944 

S.R. அேரய் தின  B.E. (CSE) 

PGPDSE (Data Consultant) 
கரர்த்றணக 

20.4.1996 
ரிதம் ளஷ் 9842848062 

D. திதரகன் B.Tech., (Mech.) 

KSR Enterprises (Supervisor),   
TNEB 

னரட்டரற 
08.06.1996 கும்தம் A. ணதரனன் 

கசன்ணண 

9444077230  
9952068230 

K. ளரஜ் D.M.E.B.E., (Own 

Business) 

னணர்னசம் 
08.04.1995 றதுணம் K.ிஜர 

றனறறணச.  கசன்ணண 
9952068230 

R. ிகண்டன் ITI (Welter) 

(Own Business) 

னணர்னசம் 
08.04.1995 சறம்ம் 

B.இரளஜந்றன் 

றனள்லர் 
8220578765 

R. துபசறங்கம் M.Com.. 

றழ்ரடு கரல்துணந 

கம் 
07.07.1992 ீணம் M.ரனறங்கம் (SI 

Rtd..) கசன்ணண 
8754123646 

J. ிளணரத்குரர், B.Com., 

Working in Amazon 

ளற 
20.02.1988 ீணம் J.சுசறனர 9092295393 

R.திின்குரர் 

B.Sc, Actor 

உத்றம்  

10.08.1994 
சறம்ம் 

R. ிச்சந்றன் 

கசன்ணண 

 

9367660766 
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பதளலபசழ 
 

T. தரனசந்ர் (அ)தரனரஜற, 
B.Com. Basket Ball Coach, Hosur 

றனளரம் 
13.12.1988 

- K. றனப்தற 
கனொர் 

9486753182  
8940381918 

V ளகரகுனகறனஷ்ன். 
B.Tech., (DBA) TCS) 

னட்டரற 
11.03.1994 கும்தம் 

Y. ரசுளன் 

ஞ்சரவூர் 

8056554301  
9944215122 

G. டிளனன். B.Tech., I.T., 

(Software Eng., Infosys) 

ளரகறணி 
24.06.1987 ரிதம் E.ளகரனரகறனஷ்ன் 

கடலூர் 
8608961611 

H. றரகர் (கன்கதரனள் 
கதரநறரபர்) B.E.E.E.E., 

ஆில்ம் 
24.11.1994 கடகம் யரி (Late) 

9962139741  
9787351013 

V. ி குரர்  B.E (Mech) 

 (Manager JC Valvulas India) 

னரடம் 
24.11.1987 னுசு ளலுசரற (BDO Rtd.) 9843167060 

A. ரம்திகரஷ் 

B.E. (Dyanamik computer service 

னெனம் 

19.05.1992 னுசு RM.ப்தன் 
9843167060  
8939820118 

M. சறஷ்குரர், thiru guni food 

pvt.ltd 

உத்றரட்டரற 
26.11.1982 ீணம் 

N.ளரகன்தரன   
ளகரம்ளதடு 

9841322043 

P ளகரதிரத், B.Com 

B.S Cable Company Kodivakkam 

னரட்டரற 
18.03.1996 கும்தம் G.னனளரத்ன் 

ககரட்டிரக்கம் 

9094566092  
9094896913 

S ரன், B.E, 
சம் 

24.07.1986 கும்தம் S. சடளகரதன் 

கசன்ணண 
9840877752 

G. தரர்த்சரற, B.E (ECE)  

Software Engineer (CTS) 

உத்றரடம் 
28.04.1989 கம் 

V.ளகரிந்சரற 
கசன்ணண 

9094180365  
9498312987 

G கங்கடகறனஷ்ன், 

BEME City Union Bank 

ளற   
07.01.1987 ீணம் V.ளகரிந்சரற 

கசன்ணண 
9789427019 

M.N. சுந்றரஜன்  M.Sc 

 

சறத்றண 
15.08.1991 துனரம் 

Dr.M.C.ீகறனஷ்ன் 

கசன்ணண 
6382129311 

V. றரன் ITI 
கம் 

21.11.1988 சறம்ம் K.ிஜகுரர் 

ினதுகர் 

9344784492 
9095714909 

G.K. ிக்ளணஷ். 
B.E (M.E) 

தி 
04.07.1994 ளம் G. குரளலு (ளனட்) 

றனல்னறக்ளகி 
9445123384 
9841815244 

R. தரனசுப்திின் 

B.E, Federal bank 

ஆில்ம் 
24.5.1996 கடகம் 

ரளஜந்றன் 

ணசரப்ளதட்ணட 

9383398889 
9600097798 

V. தரனரஜற B.Tech., 

 Software Engineer 

னசம் 

10.10.1993 கடகம் ிஜர 

ரிப்ளதட்ணட 

9383398889 
6383793631 

E.சந்குரர் 

B.Com., University of madra 

அஸ்ம் 

 
14.04.1995 

கன்ணி 
E.உர 

தண தல்னரம் 

8754544234 
9380733821  

N. சந்ளரஷ்குரர் B.Tech I.T. 

 (கலுங்கு ர) 
னணர்னசம் 
04.05.1987 றதுணம் D. டரஜன் 

ஆடி 

9962785214 
8939778408 

E. திகரஷ் 

M.BA., Deputy manager 

அிட்டம் 

22.02.1982 கம் 
P.S. கரம்தம் 

கசன்ணண 

9382868013 
9841908262 

G. ிக்ளணஷ் 

B.Com..Muthuoot finace 

னரடம் 

04.10.1992 னுசு 
V. களசன் 
ளக.ளக.கர் 

 

9094570435 
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                 (உறுப்ிர் தழவு டியம்) 
 

 

கதர் / Name  :  ..................................................................................................................................... 

.கத  /  க.கத          :   ..................................................................................................................................... 

திநந் ளற () து / Age & D.O.B :  ................................................................................................. 

தரனறணம், Gender ஆண் / Male – கதண் / Female :  ................................................................................. 

கல்ித்குற / Educational Qualification :  ............................................................................................ 

திரற்று றறுணம் / Occupation :  ................................................................................................ 

கரணனளதசற / Phone No. :  ................................................................................................................... 

ணகளதசற  / Mobile No. :  ............................................................................................................................ 

னகரி / Address :  ............................................................................................................................... 

றன் அஞ்சல் / Email ID :  ........................................................................................................................... 

ரகம் / City : ரறனம் / State :  ............................................................................................................ 

ளற்கண்ட பகயரினில் தங்கள் குடும்த்லதச் சளர்ந்த னளபபனும் உறுப்ிபள? ஆம் ில் அதன் 

யியபம் :  ......................................................................................................................................... 

ID proof Xerox  :  ..................................................................................................................................... 

ங்கணபப் தற்நற என சறறு குநறப்ன : (A small note about yourself & Yadav Community) Attached Separate Sheet 

Membership Free:  1.  No fees Ordinary Member  2. Rs. 110/- Life Member   3. Rs 510/- Hereditary Member :  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Membership Fee 
1.  Ordinary Member : No Fees (For Data Purpose) 
2.  Life Member : Fee Rs. 110/- (Cancontest in District Body Elections) 
3.   Hereditary Member : Free Rs. 560/- (Can contest in District & State Body Elections) Rafundable, if removed | resigned      
4.  Mode of Payment ளரில் அல்னது Bank a/c Transfer to Bank : Indian Bank, 

      A/c No. 701412555, East Abiramapuram Branch, IFC Code : IDIB000E013 
 
 

ஆம் ரன் ரர் இணத்ணச் சரர்ந்ர்  

                   உறுறபிக்கறளநன்.                                                                                                                                                             ணககரப்தம்  / Signature 

 

ஆபள் உறுப்ிர்கள் கயத்தழற்கு 

ஸ்டரம்ப் 

அபவுள்ப 

னென்று (3) 

னணகப்தடங்கள் 

அனுப்தவும் 
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நறுநணம் நணநகள் பதலய     Dr.PE.பகுந்தன் BDS., MDS., (Endo.,) Family    

                                                                                                                        Dental surgeon & Root Canal                                                                                                     
அப்ள                    :   .இங்பகளயன் IRS எய்வு பற் அபசு ஊமழனர் 

அம்நள                  :   கழ.சுந்தபயதி 
பதளமழல்              :  சழப்பு ல் நருத்துயர் ஸ்பரழஸ்ட் பயர் சழகழச்லச ழபுணர்  

ிந்த பததழ     :  19-08-1981 

பதளலபசழ   :  9443334558 / 7305706445 

தழர்ப்ளர்ப்பு    :  ல்குடும்ம் நருத்துய சம்நந்தப்ட்ட துல அல்து தளயது எரு     
                                      துலனில் ட்டம் 

நறுநணம் நணநகள் பதலய 
பதலய      

T.யிஜனளலு B.com 

ஏட்டுர் திற்சற தள்பிில் ளணன 

ட்சத்தழபம்       :  பபளகழி  

ரசற           :  ரிரம் 

ிந்த பததழ  :  26.07.1981 

பபம்                     : 10.50 

தந்லத பனர்  :  J. தழருநல  

பதளலபசழ   :  94442 12851 

இடம்               :  பகளப்ளக்கம் 

 

 

குநறப்ன : (10 து,  8 றல்) 2 இண்டு கன்கள் உள்பணர் 

Dr. G. ஆதழத்தன் M.D.., 

(Ansthesia) 

JIPMER, Pondicherry 

 

 

ட்சத்தழபம்       :  புர்பூசம் 4-ம் ளதம்  

பளசழ          :  கடகம் 

ிந்த பததழ     :  15.11.1992 

பபம்                     :  02.35 pm 

தந்லத பனர் :  M. குணபசகபன் 

தளனளர் பனர் :  G. சுகந்தழ 
பதளலபசழ  :  89391 27748 

இடம்             :  நடிப்ளக்கம்  

தழர்ளர்ப்பு         :  MD/MS (Medical) டித்த / டித்து       

                                           பகளண்டிருக்கும் நணநகள் பதலய                             

 

 நணநகன் பதலய 

S .யிஷ்னுப்ரினள 

BSPA (BITS University) 

A Embryologist in Anova Fertility & 
Reproductive Heath, 

Toronto, Ontario, Canada 

ட்சத்தழபம்       :  நகம் 3ம் ளதம்  

பளசழ           :  சழம்நம் 

ிந்த பததழ  :  03.04.1993 

தந்லத பனர் :  S.சுப்பநணினன் 

பதளலபசழ  :  9444939883 /            

                               9677219654 

இடம்              :  பசன்ல 
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ட்சத்தழபம்       :  பபயதழ  

ரசற           :  நீம் 

ிந்த பததழ  :  06.05.1983 

தந்லத பனர் :  பனுசளநழ (பட்) 
பதளலபசழ  :  7094767406 

இடம்              :  இபளணிபட்லட 

 

M. சக்தழபயல் 

(Diploma) Railway (Cont) 

நறுநணம் நணநகள் பதலய 

நணநகன் பதலய 

   H. அக்ஷ்னள கழருஷ்ணன் 
(MBA (Shiping and ort Management) 

IN-Patient Billing (Apollo Hospital) 

ட்சத்தழபம்       :  களர்த்தழலக  

ரசற           :  ரிரம் 

ிந்த பததழ  :  25.08.1997 

தந்லத பனர் :  G. அரிகழருஷ்ணன் 

தளனளர் பனர் :  M.யிஜனளஷ்நழ 
பதளலபசழ  :  9444973852 

இடம்              :  பயச்பசரி 

குழப்பு                  :     Telugu Yadav      

 

S.சச்சறன் 
B.tech, IBT., M.S., 

Senior Research Associate @Bangalore 

ட்சத்தழபம்       :  ஆனில்னம் 3ம் ளதம் 

ரசற           :  கடகம் 

ிந்த பததழ  :  30.04.1993 

பபம்                     :     8.49 am 

தந்லத பனர் :  J.ஸ்ரீதபன் 

பதளலபசழ  :  9791556328 /9176382244 

இடம்              :  பநடயளக்கம்/யடக்குப்ட்டு 
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