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 மதுரையில் 07/08/2022 அன்று திரு. ைத்தனசபாபதி அவர்கள் தரைரமயில் சமூக நீதி 
மாநிை மாநாட்டிற்கு யாதவர்கரை ஒருங்கிரைத்து திரு. ைாஜன்  யாதவ்  நநல்ரை  

திரு. ஸ்ரீதர் யாதவ் திருச்சி திரு. சின்னத்தம்பி  யாதவ்  புதுக்ககாட்ரை  ஆகிகயார்  
உதவியுைன் யாதவர்கரை நபருந்திைைாக  கைந்து நகாள்ை நசய்து கமற்படி மாநிை  
மாநாட்ரை  நவற்றியரைய நசய்த திரு. கவலுசாமி யாதவ் மற்றும் திரு. கசாரைமரை 
பிச்ரச யாதவ் அவர்கரை யாதவர் கபைரவ மற்றும் யாதவர் கபைரவ நை 
அறக்கட்ைரை சார்பாக வாழ்த்துகிகறாம்.                        
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ஒலி   11   

ஒலிக்கும்  
யோதவர் முரசு 

 

யாதவர் கபைரவயின் நசய்தி மாத இதழ் 

ஆகஸ்ட் - 2022 

வோழ வழி கோட்டியவர் 
 
புதுக்ககாட்ரை வயதான ஏரை தம்பதிகளுக்கு யாதவர் 
கபைரவரய கசர்ந்த திரு.அகசாக் குமார் யாதவ் 
அவர்கள் கைந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன்னர் 3 
நவள்ைாடுகள் வாங்கி நகாடுத்தார்கள் அதில் ஒன்று 
குட்டி ஈன்றுள்ைது, இன்நனான்றும் சிை தினங்கைில் 
குட்டி ஈன்றும் நிரையில் உள்ைது பட்டி நபருக 
வாழ்த்துகள் வயதாகனாருக்கு ஆடுகள் வைங்கி 
அவர்கைின் வாழ்வாதாைத்திற்கு உதவிய அகசாக் குமார்  
யாதவ் (யாதவர் கபைரவ) அவர்களுக்கு  வயதான 
தம்பதிகள் நநஞ்சம்  நிரறந்த ஆசிககைாடு வாழ்த்துக்கள் 
கூறினர்.  
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ளகோபோலகிருஷ்ைன் ஐ ஏ எஸ் அகோடேி 
 

  24.07.2022 அன்று ஸ்ரீ ஜானகிைாமன் கரையைங்கம் அநமட் பல்கரைக்கைகம் 
நசன்ரனயில், ககாபாைகிருஷ்ைன் ஐ ஏ எஸ் அகாைமி   மாண்புமிகு அரமச்சர்  
திரு.கக.ஆர். நபரியகருப்பன் அவர்கைால் துவக்கி ரவக்கப்பட்ைது.  விைாவிற்கு  
ைாக்ைர். நாகச.நஜ ைாமசந்திைன் தரைவர் தமிழ்நாடு யாதவ மகாசரப மற்றும் கவந்தர் 
அநமட் பல்கரைக்கைகம் அவர்கள் தரைரம 
தாங்கினார்.          

 

இதில் 167  மாைவ மாைவியர்கள் விண்ைப்பித்து 

24.06.2022 அன்று நுரைவு கதர்வு நைத்தப்பட்டு 30 
மாைவ மாைவியர்கள் கதர்வு நசய்யப்பட்டுள்ைனர். 

 

இதில் IAS  மற்றும் TNPSC  கபான்ற முதன்ரம மற்றும் 
இறுதி கதர்வுகளுக்கு பை ஆண்டுகள் அனுபவமுள்ை 
கபைாசிரியர்கைால் பயிற்சி அைிக்கப்படுகிறது  

 

அநமட் விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மாைவர்களுக்கு 
வாைரக, உைவு, பயிற்றுநர்கள் சம்பைம், புத்தகம், 
கதர்வு எழுதுநபாருட்கள்,  நூைகம் மற்றும் கைினி 
வசதிகள் ஆகியவற்ரற மாைவ மாைவியர்களுக்கு  
கட்ைைமின்றி  ைாக்ைர். நாகச. நஜைாமசந்திைன்  அைித்து 
உதவியுள்ைார்  யாதவர் கபைரவ மற்றும் யாதவர் நை 

அறக்கட்ைரை வாழ்த்துகிறது.     
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இதய ரத்தநோ  அணடப்ணப ளபோக்கும் புதிய ளலசர் மதோல்நூட்பம் 

 
  
ஆஞ்சிகயாபிைாஸ்டி  நசய்துநகாள்ளும் இதய கநாயாைிகளுக்கு மிகப்நபரிய 
அைவில்  பயன்படும் வரகயில் சமீபத்திய எக்ரைமர் கைசர் நதாைில்நுட்பம் 
அறிமுகம் நசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 
அடுத்த தரைமுரறக்கான பிஎல்எஸ் சாதனம் என்று இதரன அரைக்கிறார்கள். 
நசன்ரன அப்பல்கைா பிைதான மருத்துவமரனயின் இதயகநாய் நிபுைர்  

ளக. தோளேோதரன் மற்றும் அவைது குழுவினர் இதயத்திற்கு ைத்தத்ரத 
எடுத்துச்நசல்லும் குைாயில் ஏற்பட்ை அரைப்பால் பாதிக்கப்பட்ை 53 வயது 
நபண்ணுக்கு முதன்முரறயாக எக்ரைமர் கைசர் சாதனத்ரத நகாண்டு ககைானரி 
ஆஞ்சிகயாபிைாஸ்டி சிகிச்ரசரய கமற்நகாண்ைார்.  

 
சமீபத்தில் நரைநபற்ற இதய சிகிச்ரச நிபுைர்கள் அரமப்பின் தமிழ்நாடு அைவிைான மாநாட்டின் கபாது 
இந்த நதாைில்நுட்பத்தில் கமற்நகாள்ைப்பட்ை இத்தரகய சிகிச்ரச கநைடியாக ஒைிப்பைப்பப்பட்ைது. 
பிஎல்எஸ் எக்ரைமர் கைசர் சாதனம் என்பது மருத்துவத்துரறக்கு ஒரு புதுரமயான நதாைில்நுட்பத்தால் 
வடிவரமக்கப்பட்ை சாதனமாகும்.  

 

இதய தமனிக்கு ைத்தத்ரத நகாண்டு நசல்லும் குைாய்கைில் ஏற்படும் அரைப்பால் கடுரமயாக 
பாதிக்கப்பட்டுள்ை கநாயாைிகள், ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ை அரைப்புகைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைவர்கள், முன்பு 
ஸ்நைன்ட் நபாருத்தப்பட்டு அது நசயைிைந்து அதனால் ஏற்படும் பாதுப்புகைால் அவதிப்படும் கநாயாைிகள் 
ஆகிகயாருக்கு இந்த புதிய கைசர் நதாைில்நுட்பத்ரத நகாண்டு எைிதாக சிகிக்ரச அைிக்கைாம்.  
இதயத்திற்கு நசல்லும் குைாய்கைில் ஏற்படும் அரைப்ரப நீக்க பயன்படும் இந்த எக்ரைமர் கைசர் 
சிகிக்ரச நதாைில்நுட்பம் பாதுகாப்பானது. 
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புல்லோங்குழல் மகோடுத்த மூங்கில்கள  !!! 
 

   “வண்டோடும் கங்ணக  ேலர்த்ளதோட்டங்கள …எங்கள் 
                    ேதுசூதனன் புகழ் போடுங்கள ன்” 
                                                                (நசன்ற இதழ் நதாைர்ச்சி) 
அடுத்து, இன்னும் யாரைக் கூப்பிைைாம் என்று எண்ணுகிறார், கவியைசர். அவர் நிரனவில் 
அப்கபாது வந்தது கமகங்கள்தான். மரைநபாைியும் கமகங்கள்தான் நமல்ை கர்ஜரன நசய்தபடி 
முதைில் கண்ைரன தரிசித்தன.  
இரதக் கவியைசர் நசால்லும்கபாது, கவநறாரு அற்புதமான தகவலும் கிரைக்கிறது.  
வி.ஐ.பிக்கள் வரும்கபாது.. பன்னரீைத் நதைித்கதா.. பூக்கரைத் தூவிகயா வைகவற்கபாம். 
சாதாைை வி.ஐ.பிக்களுக்கக இப்படி என்றால் ஜகத்குரு. க்ருஷண்ம் வந்கத ஜகத்குரும் என்று 
புகழ்நபற்ற கண்ைன் முதன் முதைில் திருவதீியுைா வருவது கபாை அதுவும் பிறந்தவுைன் 
நவைிக்கிைம்பி வரும்கபாது எப்படிப்பட்ை வைகவற்ரப அைிக்க கவண்டும்? அதனால்தான் மரை 
கமகங்கள் பூத்தூவைாக மரைத்துைிகரைத் தூவி கண்ைனுக்கு ஒரு நபருத்த வைகவற்ரப 
அைிக்கின்றன. இரத உைர்ந்ததால்தான், கவியைசர் அந்த கமகங்கரை அரைத்துக் கண்ைரனப் 
பற்றிப் பாைச் நசால்கிறார்.  

 “பன்னரீ் ேலர்மசோரியும் ளேகங்கள .. எங்கள் 

                                                   பரந்தோேன் மேய்யழணகப் போடுங்கள ன்..” 

இதுவரை ‘புகழ் பாடுங்ககை’ என்று நசால்ைி வந்த கவியைசர், கமகங்கைிைம் நசால்லும்கபாது 
மட்டும் ‘நமய்யைரகப் பாடுங்ககை’ என்று நசால்லும் அைரகக் கவனிக்க கவண்டும்.  
கண்ைனின் நமய்யைரக, திருகமனி அைரக முதைில் பார்த்தது கமகங்கள்தாகன! 
அதனால்தான், கவியைசர் கமகங்கரை அரைத்துப் பைந்தாமன் நமய்யைரகப் பாடுங்ககை.. என்று 
கவண்டுகிறார். 
கவியைசர் அடுத்து, ைாகங்கரை அரைத்துக் கண்ைன் பற்றிப் பாைச் நசால்கிறார். அதுவும் 
நதன்ககாடியில் இருந்து ைாகங்கரை அரைத்துப் பாைச் நசால்கிறார். 
கண்ைன் பிறந்தது வைக்கில்.. அதுவும் மதுைாவில் அல்ைவா பிறந்தான்? வைக்கக இருந்த 
ைாகங்கை அரைத்து பாைச் நசால்ைி இருக்கக் கூைாதா? நதற்கக இருந்து ைாகங்கரை ஏன் 
அரைக்க கவண்டும்? கண்ைன் பிறந்தது வைக்கக என்று இருந்தாலும் கண்ைரனப் பற்றிய 
ஸ்கதாத்திைப் பாைல்கரையும் கண்ைரனகய கைவனாக அரைந்த ஆண்ைாள் பாைல்கரையும் 
தந்தது நதன்திரசதான். ஆதிசங்கைர், ைாமானுஜர், கவதாந்த கதசிகர் முதைான ஆசார்யப் 
புருஷர்கைில் இருந்து கண்ைரனப் பைவரகயாகவும் பாடிய பாைதியார் வரை எல்கைாரும் 
கதான்றியது நதன்பகுதியில்தான். வைக்கில் இல்ரை. 
அது மட்டுமல்ை.. சங்கீதம், நாட்டியம் முதைான எல்ைாக் கரைகளுக்கும் பிறப்பிைகம நம் 
பகுதியான நதன்பக்கம்தான். அதனால்தான், நீண்ை காை அனுபவம் உள்ை நதன்ககாடியில் 
இருந்து ைாகங்கரை அரைத்துக் கண்ைரனப் பற்றிப் பாைச் நசால்கிறார் கவியைசர். 

வைககாடியில் இருந்து அரைக்கவில்ரை. 
“மதன்ளகோடி மதன்றல் தரும் ரோகங்கள .. எங்கள் 

                    ஸ்ரீகிருஷ்ைமூர்த்தி புகழ்போடுங்கள ன்..”  
                                                                                மதோடரும்…. 
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ளகோணவ ேோவட்ட யோதவ ளபரணவ 
யோதவ திருேை தகவல் ணேயம் 

15.08.2022 அன்று யாதவ மைமாரை நிகழ்ச்சி ககாரவயில் நரைநபற்றது. இதில் வைன் கதடும் 
நபற்கறார்கள் நபருந்திைைாகனார் கைந்து நகாண்ைனர் 

                                      
                                                OBITUARY 

                                                                        
தமிழ்நாடு யாதவ மகாசரப இரைச் நசயைாைர் திரு.S.நசல்வன் யாதவ் அவர்கைின் தாயார் 
திரு. அன்ன மயில் வயது 80 அவர்கள் 14/8/22 அதிகாரை இயற்ரக எய்தினார். 
அன்ரனயைாது ஆத்மா சாந்தி அரைய இரறவரன பிைாத்திக்கிகறாம்   

The Founder, President , Office Bearers and the Members of yadavar Peravai, YPWT & yadav Bhavan 
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யாதவர் கபைரவ  YP நை அறக்கட்ைரை மற்றும் யாதவர் பவன் சார்பாக அரனவருக்கும் 
சுதந்திைதின நல்வாழ்த்துக்கள்      
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யாதவர் கபைரவ  YP  நை அறக்கட்ைரை மற்றும் யாதவர் பவன் சார்பாக 
அரனவருக்கும் கிருஷ்ைா நஜயந்தி  நல்வாழ்த்துக்கள். 
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ளவஷ்டி சட்ணடயுடன், நம் போரம்பரியத்ணதக் கோட்டும் அழகோன கிரோேக் 
கட்டிடத்துக்கு எதிரில் நின்று மகோண்டிருக்கும் “நவயுக டோடோ” யோர் மதரியுேோ? 

 

இவர் தான் ஸ்ரீதர் கவம்பு.. உைகப் புகழ் நபற்ற 18000 ககாடி ைாைருக்கு நசாந்தமான “கைாக ா 
கார்ப்பகைஷனின் (Zoho Corporation ) ”, தரைரம நிர்வாக அதிகாரி ( C E O) . ஏகதா, இந்த நமன்நபாருள் 
நிறுவனம், அநமரிக்காவின் கைிஃகபார்னியாவில் உள்ை சிைிகான் பள்ைத்தாக்கில் இப்கபாது 
இருப்பதாக நிரனத்துக் நகாள்ை கவண்ைாம். அங்கு தான் இருந்தது.  

அதன் தரைரமயகத்ரத,  2019ஆம் ஆண்டு அக்கைாபரில், நதன்காசிக்குப் பக்கம் இருக்கும் 
“மத்தைம்பாரற” என்னும் தன் கிைாமத்துக்குக் நகாண்டு வந்து விட்ைார் இந்த ம ாமனிதர். 
 

இப்கபாது, ஒகை வருஷத்தில்,  இந்த நிறுவனம், சுமார் 3410 ககாடி ைாைர் ைாபம் அரைந்தரதக் 
கண்டு, நதாைில் நுட்ப வல்லுநர்கள்,  வியந்து கபாய் இருக்கிறார்கள். 
மிகப் நபரிய நதாைில் ஸ்தாபனத்தின் தரைரமப் நபாறுப்பில் இருக்கும் ஸ்ரீதர் கவம்பு கபாவது 
ரசக்கிைில் தான். சாப்பிடுவதும், டீ அருந்துவதும், கிரிக்நகட் விரையாடுவதும் கிைாமத்தில் 
உள்ை ஏரைக் குைந்ரதகளுைன் தான்.  

கிைாமத்தில் உள்ை ஏரைக் குைந்ரதகரைத் திைட்டி, 4 ஆசிரியர்கரை நியமித்து, அவர்களுக்கு 
நவனீ கைினிப் பயிற்சி நகாடுக்க ஏற்பாடு நசய்து வருகிறார். 
 

 நவனீ மருத்துவமரன, சாக்கரைகள், குடிநீர்வசதி, நீர்ப்பாசன வசதிகள் ஆகியவற்ரற 
அக்கரறயுைன் மத்தைம்பாரறக்குக் நகாண்டு வந்துள்ைார்.  

இந்தியாவின் கிைாமங்கைில் உள்ை 8000 இரைஞர்களுக்கு நதாைில் நுட்பப் பயிற்சி நகாடுத்து , 

கவரை வாய்ப்ரப உருவாக்கத் திட்ைமிட்டுள்ைார் இந்த உண்ரமயான தமிைன்.. 
 

இவர் மாதிரி மாநிைத்துக்கு 10 வைிகாட்டிகள் இருந்தால், நம் நாடு பத்கத ஆண்டுகைில் , 

அநமரிக்கா, ரசனா ஆகிய நாடுகரை எைிதில் முன்கனறிச் நசன்று விடும் என்பதில் ஐயம் 
இல்ரை..                                     
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மசஸ் எனும் சதுரங்கத்திற்கும் மநல்ணலயப்பருக்கும் உள்  மதோடர்பு 

 
 

வசுகதவன் என்ற மன்னன் மரனவி காந்திமதியுைன் குைந்ரத பாக்கியம் கவண்டி சிவாையங்கள் 
கதாறும் நசன்று வைிபாடு நசய்தான். திருநநல்கவைி நநல்ரையப்பர் ககாயிலுக்கு நசன்று 
இருவரும் மனமுருகி வைங்கினர். இவர்கைின் கவண்டுதரை ஏற்ற இரறவன் பார்வதிரய 
அவர்களுக்கு குைந்ரதயாக பிறக்கும்படியும், பைாசக்தியின் அம்சமாகிய சாமுண்டிரய 
குைந்ரதக்கு நசவிைித்தாயாக இருக்கும்படியும் அருள்புரிந்தார். ஒரு முரற மன்னன் தன் 
மரனவியுைன் தாமிைபைைி நதியில் நீைாடும் கபாது பார்வதி கதவி அங்கிருந்த தாமரையில் சங்கு 
வடிவில் கதான்றினாள். மன்னன் அந்த சங்ரக ரகயில் எடுத்தவுைன் அது குைந்ரதயாக 
மாறியது. இதனால் மன்னனும் ைாைியும் மகிைந்து குைந்ரதக்கு "ைாஜைாகஜஸ்வரி' என்று 
நபயரிட்டு வைர்த்து வந்தனர். 
இரறவன் அருைின்படி சப்தமாதர்களுள் ஒருவைான சாமுண்டீஸ்வரி குைந்ரதக்கு 
வைர்ப்புதாயாக இருந்தாள். குைந்ரத சகை கரைகரையும் சுற்று கநர்ந்தது. குறிப்பாக சைங்க 
விரையாட்டில் தன்ரன நவல்வர் யாருமில்ைாதபடி. திகழ்ந்தாள். இரதயறிந்த மன்னன் தன் 
மகரை சதுைங்க விரையாட்டில் யார் நஜயிக்கிறார்ககைா அவர்களுக்கக மைமுடிக்கப்படும் என 
அறிவித்தான். ஆனால் இவரை சதுைங்கத்தில் யாரும் நஜயிக்கவில்ரை. அக்காைத்தில் முனிவர் 
ஒருவர் அறிவுரையின்படிதன் மகள், வைர்ப்புத்தாய் சாமுண்டி ைாைி மற்றும் பரிவாைங்களுைன் 
மன்னர் தை யாத்திரை கமற்நகாண்ைகபாது திருவாரூர் அருகக உள்ை பூவனூர் என்ற தைத்திற்கு 
வந்து சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள்பாைித்து வரும் சுவாமிரய வைிபாடு நசய்தார். 
அப்கபாது இரறவன் சித்தர் கவைத்தில் வந்து மன்னனிைம் தான் சதுைங்க ஆட்ைத்தில் வல்ைவன் 
என்று நதரிவித்தார். மன்னன் தன்மகளுைன் விரையாடு மாறு கவண்ை இரறவனும் 
ைாகஜஸ்வரிரய சதுைங்கத்தில் நவன்று தன் உண்ரமயான வடிவுைன் அரனவருக்கும் தரிசனம் 
தந்தார். இதனால் மகிழ்ந்த மன்னன் தன் மகரை இரறவனுக்கு மைமுடித்து நகாடுத்தார். 
ஆதைால் பூவனூர் தைத்து இரறவன் சதுைங்க வல்பநாதர் எனப்படுகிறார். 
அம்பிரக ைாகஜஸ்வரியும், வைர்ப்புத்தாய் சாமுண்டியும் இத்தைத்தில் தனித்தனி சன்னதிகைில் 
இருந்து அரனவருக்கும் அருள்புரிய கவண்டும் என கவண்டிக்நகாள்ை இரறவனும் அவ்வாகற 
அருள்புரிந்தார். 
திருநாவுக்கைசர் கதவாைப் பாைல் நபற்ற காவிரி நதன்கரை ஸ்தைங்கைில் 103 வது தைம். 
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தரைரம நிரையச் நசயைாைர்/நபாருைாைர் 
அலுவைக நிர்வாகச் நசைவு கைக்குகள். 

 

July  to  August – 2022 
HQ.Sec   Mr. Kothandaraman Yadav,  Cell: 94440 50110 

Treasurer    Mr. Jaikumar Yadav , Cell:93810 63565 

 
HQ.Secretary                                                                                                                                              Treasurer                                                                                                                                                             

Receipts 
 

S.No 
 

 
Name 

Receipt 
Book 

No. 

Receipt 
Voucher 

No 

 
Amount 

 
Date 

 
Payment  

1 
2 
3 
4 
5 
6. 

   7. 

G. Athinathan  
Mr. D. Bakthavatchalam  
M. R. Balaji 
Mrs. S. Mahalakshmi 
Mrs. Lalitha Raghavan  
Mrs. Srivalli Yadav 
Yadhavar Peravai (SHG) 

3 
3 
3 
3 

95 
95 
95 

251 
252 
253 
254 

4709 
4710 
4711 

150 
150 
150 
150 

5000 
10,000 
20,000 

08/08/2022 
26/07/2022 
26/07/2022 
28/07/2022 
27/07/2022 

27/07/2022/ 
27/07/2022 

OYM 
OYM 
OYM 
OYM 

YP 
YP 
YP 

 
YPWT: Yadhavar Peravai Welfare Trust              YP: Yadhavar Peravai  
OYM: Olikum Yadavar Murasu                                   E: Education 
                                                                                              C:  Corpus Fund 

 
       
                                                                  Expenses                                             

 
  

S.No   Head of Accounts Amount 
1. 
 

2. 
 

3 
 

4. 
 

5. 

Postage 
 
Stationery  
 
Electricity Bill 
 
Salary  
 
Mr. Madhanagopal Yadav  

1,000 
 

-- 
 

1931 
 

12,000 
 

3,500 
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EDUCATION DONOR LIST 2022-2023 
இவர்கரை  கபால் நீங்களும் உதவுைாகம !! 
நம் சமூகத்தில் படிக்க நபாருைாதாை வசதி இல்ைார்க்கு ₹ ஆயிைம் முதல் ₹ ஒரு ைட்சம் வரை 
நகாடுத்து உதவிய  அடியரீ் கண்ை  நல் உள்ைங்களுக்கு நன்றி 
 

YPWT Education support for the year 2022-23 

Received with Thanks 🙏 from  
 

1. Mr. Vasanth kumar yadav KEH , chennai ₹ 1.00,000/- ( one lakh) 

2. Mr. Solaimalai @ Pitchai yadav, Solaimalai Group Madurai ₹ 25,000/- 

3..Prof. Alagar yadav Director Anna University, ₹ chennai ₹ 25,000/-  

4.Dr Mehalai Arivoli USA 🇺🇸  ₹ 21,500/- 

5.Dr. Kanthaiah Yadav, Chennai ₹ 20,000/- 

6. Mrs. & Mr Rajan yadav Ohio, USA 🇺🇸 ₹ 20,000/- 

7.  Mr. Appadurai yadav, Salem ₹ 15,000/- 

8. Mr. Jagan Ramaiah yadav ( Mrs. Valliammal Ramaiah ) New Jersey USA 🇺🇸 ₹ 15,000/- 

9. Mr. Sekar yadav Kovai  ₹ 15,000/-  

10.Mr. Venkat Pachaiappan yadav, Houston, USA 🇺🇸 ₹ 10,000/- 

11. Dr. Nagendira Bhoopathy yadav, SRMC , Chennai ₹ 10,000/- 

12. Dr. Damodharan yadav, Apollo Hospital, chennai ₹10,000/- 

13. Dr. Jaganathan yadav, Chennai ₹ 10,000/- 

14. Mr. Vinodh yadav Mc Rennett & Co chennai ₹ 10,000/- 

15. Mr. Ramalingam yadav Muscut,  ₹ 10,000/- 

16. Mr. Srinivasan Constultant, ₹ 10,000/- 

17. Mr. Gunasekaran yadav, Noolamboor,  chennai ₹ 6,000/-  

18. Mr. Murugaiah yadav, Thoothukudi ₹ 5,000/- 

19. Mr. Alagarsamy yadav, Gokul Travels, chennai ₹ 5,000/- 

20. Mrs. Devaki Lakshmanan yadav, Bangalore ₹ 5,000/- 

21. Er. Ayeratharasu Rajasekaran yadav, chennai ₹ 5,000/- 

22. Mr. Subburaj yadav, Tondiarpet, Chennai ₹ 5,000/- 

23. Dr. Muthukrishnan yadav, Dean Ariyalur Med. College, ₹ 5,000/- 

24. Mr. Rajendiran yadav, Pondicherry ₹ 5,000/- 

25. Mr. Annamalai yadav, Neyveli  ₹ 5,000/- 

26. Mr. V. Kuppan yadav, Chennai  ₹ 5,000/- 

27. Mr. Muthukumar yadav, National Travels, chennai ₹ 5,000/- 

28. Mr. Gopinath yadav, Chennai  ₹ 5,000/- 

29. Mr. Bharath yadav ( Mr. Bapu ), chennai ₹ 5,000/- 

30. Mr. Manivannan yadav Tiruchi ₹ 5,000/- 

31. Mr. Ravindran yadav India cements, chennai ₹ 5,000/ 

32.Mr. Jayagopal yadav, Chennai ₹ 5000/- 
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33. Mr. Shyam Sunder Yadav, Chennai ₹ 5,000/- 

34. Mr. Velu yadav ,ONGC , Chennai ₹ 5,000/- 

35. Mr. Murugesan yadav , Chennai ₹ 5,000/- 

36. Mr. Narayanamoorthy yadav, Vellachery, chennai ₹ 5,000/- 

37. Dr. Radhakrishnan yadav, Doha , Qator ₹ 5,000/- 

38. Mr. Suresh yadav ,Kovilambakkam, chennai₹ 5,000/- 

39. Mr. Ganesh Subramaniam yadav, chennai ₹ 5,000/- 

40. Dr. P. Kasinatha Pandian chennai ₹ 5,000/- 

41. Dr Yuvaraj yadav  Chennai ₹ 5,000/-  

42.Mrs. Nalini yadav, Bangalore ₹ 3,000/- 

43. Dr. Mrs. Muthulakshmi yadav, chennai ₹ 3,000/- 

44. Dr. Bheeshma yadav, Chennai ₹ 3,000/- 

45. Mr. Murugesan yadav, chennai  ₹ 3,000/- 

46. Er. Periyakaruppan yadav, chennai ₹ 3,000/- 

47. Mr. Balakrishnan yadav, Nanganallore, chennai ₹ 2,000/ 

48. Mr.T.Balakrishnan yadav, Ramanathapuram ₹ 2,000/- 

49. Mr. Shanthi yadav, Ramanathapuram ₹ 2,000/- 

50. Mr. Ganesan yadav, Chennai ₹ 2,000/- 

51. Mr. Anandan Prakash Yadav, chennai ₹ 2,000/- 

52. Mr. Raj Mohan yadav Madurai ₹ 2,000/- 

53. Mrs & Mr. Perumal yadav, chennai ₹ 2,000/- 

54. Mr. Bhoopalan yadav, chennai  ₹ 2,000/- 

55. Mr. Sankaran yadav, chennai  ₹ 1,000/- 

56. Er. Esaki yadav, Ramanathapuram  ₹ 1,000/- 

57. Mr. Sampath yadav , Nellai  ₹ 1,000/- 

58. Prof. Kannan yadav, Chennai ₹ 1,000/- 

59.Mr. Govindaraj yadav, chennai  ₹ 1,000/- 

60. Dr. Balaji, Chennai ₹ 1,000/- 

Thank you Sir/Madam  
WithRegards  
Team YPWT ( Education Wing)                          

 
Elevation of Bhavan 
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The more you let Ayurveda and Yoga become the basis for your living,  
the easier living gets. 

 
Here are Some Ancient Indian Health Tips. - quotes in Sanskrit 
 
1. Ajeerne Bhojanam Visham :If previously taken Lunch is not digested, taking Dinner will be equivalent 
to taking Poison. Hunger is one signal that the previous food is digested 
 
2.  Ardharogahari Nidhraa : Proper Sleep cures half of your Diseases 
 
3. Mudhgadhaali Gadhavyaali : Of all the Pulses, Green grams are the best. It boosts Immunity. Other 
Pulses all have one or the other side effects. 
 
4. Bagnaasthi Sandhaanakaro Rasonaha : Garlic even joins broken Bones. 
 
5. Athi Sarvathra Varjayeth : Anything consumed in Excess, just because it tastes good, is not good for 
Health. Be moderate. 
 
6. Naasthimoolam Anoushadham : There is No Vegetable that has no medicinal benefit to the body. 
 
7. Na Vaidhyaha Prabhuraayushaha : No Doctor is Lord of our Longevity. Doctors have limitations. 
 
8. Chinthaa Vyaadhi Prakaashaya : Worry aggravates ill health. 
 
9. Vyayaamascha Sanaihi Sanaihi : Do any Exercise slowly. Speedy exercise is not good. 
 
10. Ajavath charvanam Kuryaath : Chew your Food like a Goat. Never Swallow food in a hurry. Saliva 
aids first in digestion. 
 
11. Snaanam Naama Manahprasaadhanakaram Dhuswapna Vidhwasanam : Bath removes Depression. 
It drives away Bad Dreams. 
 
12. Na Snaanam Aachareth Bhukthvaa : Never take Bath immediately after taking Food Digestion is 
affected. 
 
13. Naasthi Meghasamam Thoyam : No water matches Rainwater in purity. 
 
14. Ajeerne Bheshajam Vaari : Indigestion can be addressed by taking plain water. 
 
15. Sarvathra Noothanam Sastham Sevakaanne Puraathanam Always prefer things that are Fresh. 
Old Rice and Old Servant need to be replaced with new. (Here what it actually means in respect of 
Servant is: Change his Duties and not terminate.) 
 
16. Nithyam Sarvaa Rasaabhyaasaha : Take complete Food that has all tastes viz: Salt, Sweet, Bitter, 
Sour, Astringent and Pungent). 
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17. Jataram Poorayedhardham Annahi : Fill your Stomach half with Solids, a quarter with Water and 
rest leave it empty. 
 
18. Bhukthvopa Visathasthandraa : Never sit idle after taking Food. Walk for at least half an hour. 
 
19. Kshuth Saadhuthaam Janayathi : Hunger increases the taste of food. In other words, eat only when 
hungry. 
 
20. Chinthaa Jaraanaam Manushyaanaam : Worrying speeds up ageing. 
 
21. Satham Vihaaya Bhokthavyam : When it is time for food, keep even 100 jobs aside. 
 
22. Sarvaa Dharmeshu Madhyamaam : Choose always the middle path. Avoid going for extremes in 
anything. 
 
This is Ayurveda a simple way of living a healthy life 
Breathe in calmness, Breathe out stress and anxiety. 

                                                                                                     
                                                                                                     

  
 



 
 
 

 

 

ளபோட்டித் ளதர்வுகளுக்குத் தயோரோகும் குழந்ணதகளுக்கு 

ஆசிகளும் போரோட்டுகளும். 
 

எந்தப் பயிற்சி ரமயத்திலும் கசர்ந்து படிக்க முடியவில்ரைகய என வருந்தாதீர்கள்.  
 
1.Notification ஐ அக்கு கவறு ஆைி கவறாக அைசி ஆைாய்ந்து பாைப் பகுதிகள் வினாக்கள் அரமயும் 
முரற பற்றிய நதைிரவப் நபறுங்கள்.  
 
2. மத்திய அைசு பதவி ஆயின் CBSE 6TH TO 12TH மாநிை அைசு பதவி ஆயின் சமச்சீர் கல்வி 6TH to 12th 
புத்தகங்கைில் இைம்நபற்றுள்ை பாைத்திட்ைப் பகுதிகள் சம்பந்தப்பட்ை அரனத்ரதயும் நன்றாகப் படித்து 
முடித்து விடுங்கள்.  
 
3. U Tube,  google ல் நீங்கள் எழுதப் கபாகிற கதர்வு நபயரை search ல் கபாட்ைால் அது குறித்த விவைங்கள் 
படிப்பு சாதனங்கள் வினா வங்கிகள் மாதிரித் கதர்வுகள் வந்து நகாட்டுகின்றன. 
  
4. எந்த விதமான பைபைப்பும் பதட்ைமும் இல்ைாமல் நிதானமாக கதரவயானரவ கரை மட்டும் 
பயன்படுத்த கவண்டும்.  
 
5. இரையிரைகய ஊக்கம் உற்சாகம் நபறவும் tips and strategies பற்றி விவாதிக்கவும் உங்கள் தயாரிப்பு 
நிரைரயத் நதரிந்து நகாள்ை மட்டும் என்ரனத் நதாைர்பு நகாள்ைவும். நான் தயார் நிரையில் 
இருக்கின்கறன். 
 
6.நீகய படிப்பு அட்ைவரை கபாட்டு அரதத் தவறாமல் கரைப்பிடிக்க கவண்டும். இது ஒரு தவம். தவம் 
இருந்தால் தவறாமல் கிரைக்கும் வைம்.  
 
அன்பு ஆசி பாைாட்டுகள் வைங்கி, உங்கைது நவற்றிரயக் நகாண்ைாை  
வைிகமல் விைிரவத்துக் காத்திருக்கும்  
 
 
 
ஏற்கனகவ தனியாகக் கூறியிருந்தாலும் இவற்ரறக் கூறும்கபாது கசர்த்து, ஒன்று நசால்ை மறந்கதன். 
தமிைக அைசு கவரைவாய்ப்பு அலுவைகம் மூைம் பல்கவறு திட்ைங்கரை நசயல்படுத்தி கபாட்டித் 
கதர்வுக்குத் தயார் ஆகும் அரனவருக்கும் ஒல்லும் வரகயில் எல்ைாம் உதவி வருகிறது.  
 
கவரைவாய்ப்பு அலுவைர் தம்பி ேதுக்குேோர் (9944185539) ஓய்வு நபற்ற அத்துரற உதவி இயக்குநர் 
தம்பி மசல்வரோஜ் (8939006615) ஆ கிகயாரைத் நதாைர்பு நகாண்டு அரனவரும் பயனரைய முடியும்.  
கல்வி நதாரைக்காட்சி பயன்படுத்துவது பற்றிய நதைிரவ அவர்கள் தருவார்கள்.  
 
அப்போத்துணரத் தோத்தோ   
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ரோேன் மசலுத்திய அம்பில் கோயம்பட்டு குற்றுயிரோய்க் கிடந்த ரோவைனிடம் உயிர் 
பிரியோேல் இருந்தது. 

அப்கபாது ைாமர் ைட்சுமைரன பார்த்து ைட்சுமைா ைாவைன் அரனத்துக் கரைகரையும் அறிந்தவன் 
ைாஜதந்திைம் மிக்கவன். நமக்கு அவனுரைய அைசியல் அனுபவம் மிகவும் பயனுள்ைதாயிருக்கும். நீ 
அவனிைம் கபாய் நான் ககட்ைதாகக் கூறி அவனுரைய சிறந்த அறிவுரைகரைப் நபற்று வா என்று கூறி 
அனுப்பினார்.  

ைட்சுமைன் பவ்யமாக ைாவைனின் காைடியில் நின்று இைங்ககஸ்வைா உன்னுரைய ஞானம் உன்கனாடு 
அைிந்துவிைக்கூைாது. நீ எனக்கு உபகதசிப்பதன் மூைம் அரத இந்த உைகம் அறிந்து பயன் நபறும் எனகவ 
எனக்கு உபகதசியுங்கள் என்று கவண்டி நின்றான்.  

ைட்சுமைரன சிரித்துக் நகாண்கை வைகவற்ற ைாவைன், ைாமர் தன்னிைத்தில் ரவத்திருக்கும் மதிப்பு 
அறிந்து மகிழ்வுைன் தன் அறிவுரைகரைச் நசான்னான். ைட்சுமைா ஒரு காைத்தில் சர்வ வல்ைரம 
பரைத்தவனாக நான் இருந்கதன். நவக்கிைகங்களும் எமனும் இந்திைனும் கூை எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். 
அப்கபாது நான் எண்ைியது என்ன நதரியுமா?  நாட்டில் அரனவரும் நசார்க்கம் நசல்ை கவண்டும். நைகம் 
யாருக்கும் இல்ரைநயன உத்தைவு பிறப்பிக்க கவண்டும். ஒரு பறக்கும் ஏைி அரனவரையும் ஏற்றிச் 
நசல்ை எமரனக் நகாண்கை உருவாக்கப்பை கவண்டும் என்பகத. ஆனால் இந்த நல்ை எண்ைத்ரதச் 
நசயல்படுத்தாமல் தள்ைிப் கபாட்கைன். அதன் விரைவாககவ இன்று நான் அவதிப்பட்கைன். சூர்ப்பனரக 
வந்து சீதாகதவி அைகின் சிகைம். அவள் உனக்கு ஏற்றவள் என்று கூறியதும் உைகன அந்தச் நசயரை 
தள்ைிப் கபாைாமல் புறப்பட்கைன். விரைவு அரனவருக்கும் நாசம்.  

அதனோல் நோன் முக்கியேோகச் மசோல்ல விரும்புவது. 
1. நல்ை நசயரை உைனடியாக நசய்து முடி அது பைன் தரும். 
2. தீய நசயரைத் தள்ைிப் கபாடு தள்ைிப்கபாடுவதால் அந்த தீய நசயல் நரைநபறாமல் இருக்க 
வாய்ப்புண்டு. 
3. உன் சாைதியிைகமா வாயிற்காப்கபானிைகமா சககாதைனிைகமா பரக நகாள்ைாகத உைனிருந்கத 
நகால்வார்கள். 
4. நதாைர்ந்து நீ நவற்றிவாரக சூடினாலும் எப்கபாதும் நவல்கவாம் என்று எண்ைாகத. 
5. உன் குற்றங்கரை சுட்டிக் காட்டும் நண்பரன நம்பு. 
6. நான் அனுமரன சிறியவன் என்று எரை கபாட்ைது கபால் எதிரிரய எப்கபாதும் எைியவன் என்று 
எரைகபாட்டுவிைாகத. 
7. வானின் நட்சத்திைங்கரை வரைக்க முடியும் என்று நம்பாகத. அரவ நம் வைிகாட்டிகள். 
8. நபாறுரமரயவிை கமைான தவமுமில்ரை. 
9. திருப்திரய விை கமைான இன்பமுமில்ரை. 
10. இைக்கத்ரத விை உயர்ந்த அறமுமில்ரை. 
11. மன்னித்தரை விை ஆற்றல் மிக்க ஆயுதமில்ரை என்று நசால்ைி முடித்தான் ைாவைன். 
 

ைட்சுமைன் ைாவைரன வைங்கி உபகதசங்கரை நபற்றுக் நகாண்ைான்.  
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மபயர்-படிப்பு-மதோழில் 
                                    

நட்சத்திரம் ரோசி    தந்ணதமபயர் மதோணலளபசி 
 

           ேைேகன்  ளதணவ    

V.பிரியதர்சினி, B.E  
    

பூைாைம் 
03.12.1997 

 
- 

M.நவங்ககைசன் 
நசன்ரன 

9840432003 
9094799669 

K.கைவதி, B.com, BA 
 BNY Melon, (DLF Campus) 

சுவாதி 
17.03.1998 

துைாம் P.கிருஷ்ைமூர்த்தி 
நசன்ரன 

 
9884305201 

S.க மமாைினி M.Sc.,   Data Entry 
Operater 

பூசம் 
10.02.1998 

கைகம் D.சீனிவாசன் 
நசன்ரன 

 
93800 46432 

H. அக்ஷ்யா கிருஷ்ைன் 
(MBA (Shiping and ort Management) IN - 
Patient Billing (Apollo Hospital) 

கார்த்திரக 
25.08.1997 

ரிஷபம் 
 

G. அரிகிருஷ்ைன் 
கவைச்கசரி 

 

 
9444973852 

 
 

S.விஷ்னுப்ரியா BSPA (BITS 
University) A Embryologist in Anova 
Fertility & Reproductive Heath, Toronto, 
Ontario, Canada 

மகம் 3ம் பாதம் 
03.04.1993 

 
சிம்மம் 

 

 
S.சுப்ைமைியன் 

 

 
       9444939883 

9677219654 
 

K.விசாைி DCA  
HDFC 

கைாகினி 
29.07.1997 

ரிஷபம் 
 

M.கிருஷ்ைமூர்த்தி 
நசன்ரன 

 
9841504512 

திவ்யா MA Socialogy விசாகம் 
02.08.1998 

 S. நசல்வைாஜ் 
அரியலூர் 

 

P.  கைாகினி 
B.Com 
 

சுவாதி 
19/04/2000 

 
துைாம் 

பன்னரீ் நசல்வம் 
நசன்ரன 

6385103789 
7418362887 

N.  பிரியதர்சினி, 
10th  

மூைம் 
15.01.1999 

தனுசு நர்குைன் 
திருப்பத்தூர் 

6382734980 

Dr. R.B.  தாைககஸ்வரி 

MBBS 

சுவாதி 
29.06.1993 

துைாம் பாைாஜி 
நசங்கல்பட்டு 

8680097440 
9840359593 

R. கீர்த்தனா 

B.E  

   அவிட்ைம் 
24.04.1995 

 ைாமசந்திைன்   9443333285 
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மபயர்-படிப்பு-  மதோழில்  நட்சத்திரம் ரோசி    தந்ணதமபயர் மதோணலளபசி 
                              

               ேைேகள்    ளதணவ    
K.மைி (எ) 
பார்த்தசாைதி   
S.S.L.C SVS krisher & Earth Movers, 
Supervisor, Solinganallur. 

கைவதி-1-ம்             
பாதம் 

16.11.1991 

மீனம் கிருஷ்ைமூர்த்தி 
 

திருவண்ைாமரை     
மாவட்ைம் 

 
 

9790232061 

B.கிருஷ்ைகாந்த் 
MBA, Philips, Area Sales Manager 

திருவாதிரை 
24.11.1991 

மிதுனம் G.பாைகிருஷ்ைன் 
நசன்ரன 

 
9789991871 
9789857266 

D.கைாககஷ் ைாஜ் 
B.Com திருமை மண்ைபம் 
ஷாப்பிங்காம்ப்ைஸ்    

பைைி 2-ம்   
பாதம் 

25.04.1990 

 
 
- 

தீனதயாைன்(கைட்) 
நசன்ரன 

 

 
9176140014 

044 24342602 

A. நஜயககாபால் B.E.,  
Caresoft Global Private Ltd 

உத்திைாைம் 
17.03.1993 

 
தனுசு 

D. ஆறுமுகம் 
நசன்ரன 

98408 85527 
87547 74520 

G.பாைகிருஷ்ைன் ஞானகசகைன்   
B.E Geo Reliance Jio limited  
Project Manager  

 
பூைாைம் 
10.03.1991 

 
 

தனுசு 

ஞானகசகைன் 
நதன்காசி 

 
7506940958 
9967163040 

S. டில்ைி ககைஷ் 
MA, Bank  

   ஆயுள் 
28.07.1995 

 
கைகம் 

சுந்தை கசகர் 
நசன்ரன 

 
9380507814 

 

G.சந்கதாஷ் B.Tech IT, MBA, Technical 
Lead Coimbatore  

அஷ்வினி 
08.09.1990 

 
கமசம் 

A.R. ககைசன் 
பைமக்குடி 

 
9842221421 

  

EM. ைவிசங்கர் B.E 
(SVCE) Business 

உத்திைைாதி 
07.10.1995 

 
மீனம் 

V.முைைி (Rtd) 
கசத்பட் 

 
9710418129 

 

C.V.சாய் பிைசாத், B.E. (Mech) 
Honda Scooter India (Pvt ltd), Chennai, 
Areas Service manager 

விசாகம் 
25-11-1992 

 
துைாம் 

C.V. பாஸ்கர் 
நசன்ரன 

 
9841025406 

M. முத்துக்குமார் BE, MBA 
Software Engineer, Infosys,Chennai 

பூசம் 
13.04.1989 

 K. முத்துகவல் 
நசன்ரன 

9176406859 

R. டில்ைி பாபு(எ)அன்பைகன் 
B.E Auto Mobile khviraj motors (mount 
Road). 

ஆயில்யம் 
4ம் பாதம் 
05-04-1990 

 
கைகம் 

ைாகஜந்திைன் 
திருவள்ளூர். 

 
9840142486 
8056957745 

R.  பாைசுப்ைமைியம்  B.E., 
Federal Bank. Chennai   

ஆயில்யம் 
24.06.1996 

 
கைகம் 

ைாகஜந்திைன் யாதவ் 
நசன்ரன 

 
9383398889 

M. கார்த்திககயன், M.S.W, MBA 
Master of Social Work, Project Officer, 
Entrepreneurship Development of India 

திருவாதிரை 
03.02.1985 

 
மிதுனம் 

முனிசாமி     
கவலூர் 

 
9578876242 

பாஸ்கர்  12th   
Glacier Spring Aqua Service pvt ltd   உத்திைம்  

10.06.1986 கன்னி 
ககைசன் 
நசன்ரன 

9344693886 
9443216269 
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மபயர்-படிப்பு- மதோழில் நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணதமபயர் மதோணலளபசி 
 

LK. பிைவனீ் யாதவ் B.Tech, 
IT(J.P.R College),Transution Global 
Technology Center 

மூைம் 
11.07.1995, 7:30pm 

 
தனுசு 

L.கண்ைன் 
திருநவாற்றியூர் 

 

9840063151 
9445397334 

K.இைாஜாமைிகண்ைன் 
B.E (CSE) Lead Administrator-Wipro 
(Bangalore) 

சித்திரை 
21.06.1991,11.17pm 

 
துைாம் 

L. கிருஷ்ைன் 
விழுப்புைம் 

 

9942081291 
8861034249 

Dr. G. ஆதித்தன் M.D.., 
(Ansthesia) JIPMER, Pondicherry 

புனர்பூசம் 
4-ம் பாதம் 
15.11.1992 

 
கைகம் 

 
M. குைகசகைன் 
மடிப்பாக்கம் 

 

 

89391 27748 
 

S.சச்சின் B.tech, IBT., M.S., 
Senior Research Associate @Bangalore 
 

ஆயில்யம் 3ம்     
பாதம் 

30.04.1993 

 
   கைகம் 

 
J.ஸ்ரீதைன் 

 

 

9791556328 
9176382244 

J. பைத் MCA 
Zebronics India pvt ltd  

    ககட்ரை 

       10.10.1994 

 

தனுசு நஜகதீசன் 
நசன்ரன 

9840419256 
9444906885 

 

 
 

 
மபயர்- படிப்பு- மதோழில் நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணதமபயர் மதோணலளபசி 

 

            ேறுேைம் ேைேகள் ளதணவ   
Dr.PE.முகுந்தன் BDS., MDS., (Endo.,) 
Family    

 
19-08-1981 

 

 ப.இைங்ககாவன் 
IRS ஒய்வு நபற்ற 
அைசு ஊைியர் 

 
9443334558 
7305706445 

 

T.விஜயபாலு B.com 
ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ைியில் 
கவரை குறிப்பு:(10 வயது,  8 
வயதில்) 2 இைண்டு மகன்கள் 
உள்ைனர் 

 
கைாகினி 
26.07.1981 

 

 
 

ரிஷபம் 
 

 
 

J. திருமரை 
 

 
 
 

94442 12851 

K. கைாககஸ்வரி MCA 
Post Woman  
 

 
பைைி 

29.09.1988 

 

  
 

கன்னியப்பன் 

 
 

     8668169295 
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மபயர் - படிப்பு - மதோழில் நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணத மபயர் 

 

மதோணலளபசி 
 

R. கமானிஷா,  M.Phil    

Preparing for Group I 

ஆயில்யம் 

08.01.1996 
கைகம் 

R.ைவிச்சந்திைன் 

நசன்ரன 
9367660766 

ைா.விகநாதினி BE 

Software Eng. TCS P.  
மூைம் 

24.05.1997 

தனுசு K. ைாமமூர்த்தி 
நசன்ரன 

9840630540 

P.விகநாதினி B.E.(IT) 

Automation Testing 
கைாகினி 
12.11.1992 

- M. புருகஷாத்தமன் 

நசன்ரன 

7299677878 

M.R. நஜயந்தி Ms.W 
   20.08.1993 

- S.பாபு 

நசன்ரன 

9789859675 

Dr.நசௌமியா 

ESI( Govt) 
பூைட்ைாதி 06.11.1992 

மீனம் Dr. PV. தயாைன் 

திருவள்ளுர் 

9894466599 

D க மைதா BE,  Vipro புனர்பூசம்  

1.03.1996 

- P.துரைசாமி  
நசன்ரன 

9443467337      
8870720209 

Dr. B முத்தமிழ்நசல்வி  BDS மகம் 

17.03.1992 

சிம்மம் பூபதி 
கல்பாக்கம் 

9600894337 

S. விஷ்ணுப்ரிய தர்ஷினி. BBA கைாகிைி 
15.04.1994 

ரிஷபம் R. நசல்வதுரை 

கக.கக.நகர் 

9941524749 

P. கிர்த்திகா, M.Sc.,IT 

Tata Consultancy Services Bangalore 
21.08.1995 

 A. பிச்ரசமுத்து 

ககாயம்புத்தூர் 

9600267470 

Dr. M. சந்திைகைகா, M.B.B.S மூைம் 

 26.08.1993 

தனுசு A.மூர்த்தி 
நசய்யாறு 

8220064801 

D. பத்மாவதி 
B.EH.R.C.T.S. Ltd 

அவிட்ைம் 
ைாகு, ககது  

உள்ைது 

D தாகமதைன் 

நசன்ரனS 

8220064801 

Dr.K. அருைா,  B.D.S 

 

ககட்ரை 

10.10.1994 

விருச்சிகம் கன்னியப்பன் 9486106627 

R. பிரியதர்ஷினி 
BEECE  

மூைம்   

 

தனுசு G.ைவிச்சந்திைன் 9841375798 

S. தமிழ்ச்நசல்வி 
SSL0. 

சுவாதி  
09.07.1992 

துைாம் R.சீனிவாசன் 

ஊைப்பாக்கம் 

9962895139 

S. திவ்யா 

B.Tech,ECE & MB HR (Wipro)  
ஆயில்யம் 

28.01.1994 

கைகம் R. சுந்தைமூர்த்தி 
குகைாம்கபட்ரை   

9884779553 

A.சுபஷினி 
MBA 

பைைி  
15-08-1987 

கமஷம் A. சைஸ்வதி 
ைாமாபுைம் 

9884191464 

காயத்ரி 

BE MBA 
அவிட்ைம். 

 24-07-1994 

மகைம் ES. ைாஜஸ்வரி 

முகப்கபர் 

9600049256 

திவ்யா கமைகண்ைன் MBA  Private 

Banking Process Associate 
விசாகம்  08.03.1999 துைாம் 

கமைகண்ைன் 
ரமைாப்பூர், 
நசன்ரன 

9444475652 
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U. சந்தியா ைாைி B.E.,     Software 

Testing 
கைவதி 
27.03.1990 மீனம் E.உத்தமன் 

நசன்ரன 9176276427 

Dr.S. நசௌமியா MBBS,      Software 

Texting 
கைவதி 
28.06.1997 மீனம் M.V.சுதர்சன் 

இைாயப்கபட்ரை, நசன்ரன 9962063617 

M. கிருத்திகா B.Tech. HR,    Private 

concern 
அவிட்ைம்  

28.06.1997 மகைம் 
M. மைிவண்ைன் 
நகாைத்தூர், நசன்ரன. 9444340116 

K.அபிநயா 

EEE 
அனுஷம் 
22.12.1992 விருச்சிகம் K.கரைகவந்தர் நசன்ரன 9444315386 

R. பவித்ைா 

B.Tech,MBA 
உத்திைாைம்  

11-01-1996 கன்னி J.ைாமைி 
புதுச்கசரி 9994250216 

S. கயாகைட்சுமி B.E 

 

மூைம் 
27.05.1996 - R.சுகுமார் 

கசப்பாக்கம் 9710472102 

ஏ. அஷ்விதா B.E.(ECE) 

Process Associatev 

உத்திைம் 
27.05.1996 கன்னி 

A.விஜயகுமார் 

நசன்ரன 9789854577 

K.கற்பகப்ரியா M.B.A 

 

அசுபதி 
08.06.1991 கமஷம் G.கிருஷ்ைசாமி தூத்துக்குடி 9944063603 

G.கிர்த்திகா, M.Com 

 

மிருகசீரிஷம் 
31.01.1996 மிதுனம் D.ககைஷன் 

நசன்ரன 
9884148315, 
8072993124 

V.சுஜாதா, ME.Ph.D.. 

 

பூைாைம் 
22.05.1985 தனுசு R.விஜயைாகவன் (late) 

விழுப்புைம் 
9942556118 
9952130118 

AS. பத்மப்பிரியா B.Tech., (ECE) R.T.L. 

Design Eng. Bengaluru 

அஸ்வினி 
03.10.1993 கமஷம் 

A.P. கசகர் 

ககைைா 9447025013 

L. க மைதா, BCA, MBA, (B.Ed) 

Teacher (Private School) 

புனர்பூசம் 
03.10.1993 கைகம் P.கைாகநாதன் நசன்ரன 9385309387  

N. நாகைட்சுமி, B.E. 

Software Engineer (Mind Tree) 

அனுஷம் 
04.03.1994 - நித்யானந்தம் நபங்களூரு 8123356887 

S. விஷ்ணு பிரியதர்ஷினி, B.B.A 
கைாகிைி 
15.04.1994 - R.நசல்வதுரை 

நசன்ரன 
9941524749 
6381261037 

S. திவ்யா,B.Com 
புைட்ைாதி 
27.12.1995 

 

கும்பம் 
G.சுகைஷ்குமார் 

நசன்ரன 
9840398018 
9841553559 

S. பவானி சத்யன் B. Arch மகம் 01.06.1998 சிம்மம்  M. சத்யன் (Late) 

நசன்ரன 
9941591581 
8668029932 

N. நந்தினி, B.Com., M.Com. பூசம் 17.01.1995 கைகம் A.நாகைாஜன் ககாயம்பத்தூர் 9865855763 
9965075396 

C. சுஷ்மீதா, B.Com., LLB (Hons) Legal 

advisor 

அசுவினி 
03.07.1994 கமஷம் சந்திைகசகைன் 

நசன்ரன 9444006639 

R. கமாகனைக்ஷ்மி BE      Tata 

Communications Transformation Service 
Limited 
 

சிம்மம்  
05.08.1997 

 
- M.ைாஜாைாம் 9444006639 
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மபயர் - படிப்பு - மதோழில் நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணத மபயர் மதோணலளபசி 
A. ரவஷ்ைவி, B.E., ECE. ஆயில்யம் 

11.10.1993 கைகம் அைகப்பன் 

நசன்ரன 
9444069698 
9840925562 

G. கல்பனா, B.Sc.,  

(Computer Science) 

திருவாதிரை 

01.06.1995 மிதுனம் 
ககாவிந்தைாஜ் 

நசன்ரன 

9940457787 
9790963033 

S.வர்ஷா                           

 ASVA Cool Solution pvt.Ltd 

அஸ்தம் 

12.01-.1996 கன்னி சங்கைன் 

நசன்ரன 
98412 98421 

சாரு மைிவண்ைன் 

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

சுவாதி 
07.07.1995 துைாம் மைிவண்ைன்   

நசங்கல்பட்டு 
94454 40974 

S. கமானிஷா B.opto., FBV.,  

Optometrist 

தனசு 

24.09.1993 பூைாைம் S.N.சுந்தர்ைாஜ் 
ககாயம்புத்தூர் 

8524002127 

R.M. சங்கீதானா B.C.A.,  

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

உத்திைட்ைாதி 
01.12.1995 மீனம் 

முத்துகவைன்  
வில்ைிவாக்கம் 

நசன்ரன 

8056050034 

Dr. கைகா M.B.B.S., M.S.,  

OGSRM Medical College,  
Chennai 

திருவாதிரை 

10.01.1990 மிதுனம் 
அன்பு 

திருப்பதி 
 

9894119084 

கைாபனா (எ) வா. சைண்யா 

 B.Tech 

பூைம் 

 
25.04.1995 

கும்பம் 
பூைட்ைாதி 

P.வாசுகதவன் 

நசன்ரன 

7358601197 
8056188081 

R. ரவஷ்ைவி B.Tech, IT 

ககட்ரை 

 
6.11.1994 

விருச்சிகம் M.ைவி 
நசன்ரன 

8056188081 

Dr.R. சித்ைா, M.B.B.S 
அஸ்வினி 

16.08.1995 கமஷம் ைாமகிருஷ்ைன் 
தாம்பைம் 

9381088833 

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

குைந்ரதகள் நைமருத்துவம்  

அப்கபாகைா  ாஸ்பிட்ைல் 

விசாகம் 

06.5.1993 துைாம் 
K.ஏழுமரை 

நசன்ரன - 100 

 

9444291063 

ரவஷ்ைவமூர்த்தி  
M.Tech,Ph.D 

சுவாதி 
12.10.1998 துைாம் 

S.S.மூர்த்தி 
நசன்ரன 

 

9952040058 
9003281662 

விஷ்ணுப்ரியா 

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

மகம் 

03-04-1993 சிம்மம் S.சுப்ைமைியன் 

நசன்ரன 

9444939883 
9677219654 

S.ஸ்ரீைஷ்மி  M.E. (Ph.D) 
பைைி 

20-01-1994 - சைவைபாஸ்கைன் 

நாகப்பட்டினம் 
7908393189 

K.கமாகன அக்ஷயா MBBS., MD., 

Surgeon 

பூைம் 

11.11.1990 
சிம்மம் 

 

முத்து, 

ககாயம்புதூர் 

 

9842154310 

K.விஷாைி  DCA (HDFC) 

 

கைாகினி 
29.07.1997 ரிஷபம் M.கிருஷ்ைமூர்த்தி 

திருவான்மியூர் 
9841504512 
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மபயர் - படிப்பு – மதோழில்    நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணத மபயர் மதோணலளபசி 
R. காைிதாஸ், M.E. 

Assistant Professor 

பூசம் 

25.03.1991 
கைகம் 

R.அனுசுய  

 கைலூர் 
9943884388 

 

C. நசல்வைிங்கம், M.E.O. 

 Amet University 

மூைம் 

19.09.1988 தனுசு S.நசல்ைபாண்டி 

மதுரை 

9940920147 
9360845141 

S. நசந்தில்நாதன், B.E. 
சதயம் 

24.07.1986 கும்பம் S. சைககாபன் 

நசன்ரன 
9840877752 

பார்த்திபன்,  M.E.,VLSI Design 

(நதலுங்கு யாதவர்) Infosys, Chennai 

மூைம் 

07.07.1990 தனுசு G. பரிமைா 

நசன்ரன 
9489189193 

 

S.  கார்த்திரக கவலு,  B.Sc.,  Senior 

Infra Developer 

திருவாதிரை 
23.06.1990 மிதுனம் 

T.சுந்தைமூர்த்தி  

இைாமநாதபுைம்  
9841730115 

 

Y. நகைஷ்குமார்,  D.H.M.C.T.  B.Sc., Hotel 

Management,  Kumbakarai, Restaurant 

அனுஷம் 

07.01.1986 விருச்சிகம் 
C. யாதவன்  

நசன்ரன 

9841730115 
9884132194 

 

P. அறிவைகன், DME                        Jothi 

Traders (Own Business) 

பூைாட்ைாதி 
29.9.1993 கும்பம் 

A நபான்னுசாமி  

வானகைம் 
9976496621 

 

M. ஸ்ரீைாம்,  B.E., ECE  Film Industry 

(Dubbing & Acting) 

சித்திரை 
14.08.1991  

D. மைிவண்ைன் 
ஸ்ரீநபரும்புத்தூர் 

9940390678 

 

P. நைட்சுமைன்   M.Com.,M.Ph.l, M.B.A., 

B.Ed.,P.h.d., 

பூசம்   17.07.1977 கைகம் 
நபருமாள்     

மதுரை 
9524539849 

 

E. நந்தககாபால்,  DEE,     Business, 

Chennai 

அனுஷம் 

14.05.1987 விருச்சிகம் 
N. ஏழுமரை  

நசன்ரன 
 

E.   

பிைசாத் B.E.(EEE)           

Assit. Engineer Gestamp Auto Mative 
Pvt,Ltd. Chennai 

அஸ்தம் 
28.12.1991 கன்னி 

P. ஏழுமரை  

நசன்ரன 
6382090312 

 

B. ககாபால் கிருஷ்ைன் (எ) 
நசல்வகுமார்,  M.Sc.,           

 Botany Scientific Business Manager 

ஆயில்யம் 
22.04.1991 கைகம் L. பாஸ்கைன்  

கவைச்கசரி 

6379949740 
9962897594 

 

G. கயாகநைசிம்மன் M.Tech..(IT), L.L.B 

Advocate 

ககட்ரை 

29.05.1991 விருச்சிகம் 
C. ககைசன்  

நசன்ரன 
 

R.K.பிைதீப் B.E. CSE 

(Associate Systems Analyst) 

மூைம் 

19.05.1992 தனுசு D.குமார் 

நசன்ரன 
9841165799 

M. சந்கதாஷ் 

D.A.E (TVS Technical, Manager) 
 

சுவாதி 
25.05.1991 துைாம் 

S.முைைி 
நசன்ரன 

9840277641 
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மபயர் - படிப்பு - மதோழில் நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணத மபயர் மதோணலளபசி 
R.S. அருண்முருகன் B.E., M.B.A (AD 

Operation) 
திருவாதிரை 
01.09.1994 மிதுனம் ைாஜாசந்திைகசகர் 

சாைிகிைாமம்,  

9841032766 
 

R.அகசாக்குமார் M.Sc in Leed: 

University, UK 
Data Analyst in Outplay Entertainment, UK 

பைைி 
02.04.1995 கமஷம் 

ைவிச்சந்திைன் 

புதுச்கசரி சாைிகிைாமம், 

நசன்ரன 

9488275923 

S. நசல்வகுமார், 10th, Diploma திருகவாைம் 

11-04-1988 மகைம் A.கசது 

மதுரை 
9047847444  

T.சுகுமார் DCE 

civil.eng 
அசுவினி 
25.06.1992 கமஷம் 

V.துைசி 
நசங்கல்பட்டு 

9976420556 
8122962430 

M.D. ைங்கநாதன் 

B.E., (Junior Asst.) 
சுவாதி 
26.10.1992 துைாம் M.K.கதவைாஜ் 

நசன்ரன 
9283213140 

M.சுகைந்தர் S.S.L.C  (B.S.L. Pluming & 

Electrical) 
அஸ்வினி 
09.08.1993  கமஷம் G.முைைி 

ஆவடி, நசன்ரன 
7338993639 

B. கிகஷார் ைாஜ் B.Sc., (Viscom) அவிட்ைம் 
08.01.1992  மகைம் 

S. பாபு (Central Govt.). 

நசன்ரன 

9841078855 044-
26633333 

V.பாைாஜி, 12th ககட்ரை     09-

06-1990 விருச்சிகம் R.வைதன் 

நசன்ரன 
9445234561 

N.ஏழுமரை. IT நவல்ைர் பைைி 28-06-

1989 கமஷம் 
நாைாயைன் 

 மண்ரம 
9025157345 

R.நித்திஷ் 

DIHM & Catering Technology அனுஷம் விருச்சிகம் ைாதாகிருஷ்ைன் 

முகப்கபார் 
9444414439 

T. பாைககாபால் (ைாகு.ககது உள்ைத] 
B.E., (Consultant sof.eng) 

விசாகம் 
24.12.1989 துைாம் தாைங்கன்  

நசன்ரன 
9894815015 

K.சந்தீப் என்கிற பால்ைாஜ் 

B.Com 
கைவதி 
14.4.1991 மீனம் 

கன்கா 

நசன்ரன 

9960684205   
9176078791 

S.ககாவிந்தைாஜ் 

12th 
கைாகினி 
01.07.1989 - கசர்முகம் நசன்ரன 9840177944 

S.R. அக்ஷாய் பிைபு  B.E. (CSE) 

PGPDSE (Data Consultant) 
கார்த்திரக 

20.4.1996 ரிஷபம் ைகமஷ் 9842848062 

D. பிைபாகைன் B.Tech., (Mech.) 

KSR Enterprises (Supervisor),   TNEB 
பூைாட்ைாதி 
08.06.1996 கும்பம் A. தனபாைன் நசன்ரன 

9444077230 
9952068230 

K. கதவைாஜ் D.M.E.B.E., (Own Business) 
புனர்பூசம் 
08.04.1995 மிதுனம் K.விஜயா 

திருமிைிரச.  நசன்ரன 
9952068230 

R. மைிகண்ைன் ITI (Welter) (Own 

Business) 

புனர்பூசம் 
08.04.1995 சிம்மம் B.இைாகஜந்திைன் 

திருவள்ளூர் 
8220578765 

R. துைசிங்கம் M.Com.. தமிழ்நாடு 
காவல்துரற 

மகம் 07.07.1992 மீனம் 
M.ைாமைிங்கம் (SI Rtd..) 

நசன்ரன 
8754123646 

J. விகனாத்குமார், B.Com., Working in 

Amazon 

கைவதி 
20.02.1988 மீனம் J.சுசிைா 9092295393 

R.பிைவின்குமார் 

B.Sc, Actor 

உத்திைம்  

10.08.1994 சிம்மம் 
R. ைவிச்சந்திைன் 

நசன்ரன 

 

9367660766 
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மதோணலளபசி 
 

T. பாைசந்தர் (அ)பாைாஜி, B.Com. Basket 
Ball Coach, Hosur 

திருகவாைம் 
13.12.1988 - K. திருப்பதி 

கரூர் 
9486753182 
8940381918 

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

பூைட்ைாதி 
11.03.1994 

கும்பம் Y. வாசுகதவன் 
தஞ்சாவூர் 

8056554301 
9944215122 

G. வடிகவைன். B.Tech., I.T., (Software Eng., 
Infosys) 

கைாகினி 
24.06.1987 ரிஷபம் 

E.ககாைாகிருஷ்ைன் 
கைலூர் 8608961611 

H. திவாகர் (நமன்நபாருள் நபாறியாைர்) 
B.E.E.E.E., 

ஆயில்யம் 
24.11.1994 கைகம்  ரி (Late) 9962139741 

9787351013 

V. தைைி குமார்  B.E (Mech) 
 (Manager JC Valvulas India) 

பூைாைம் 
24.11.1987 தனுசு கவலுசாமி (BDO Rtd.) 9843167060 

A. ைாம்பிைகாஷ் 
B.E. (Dyanamik computer service 

மூைம் 
19.05.1992 தனுசு RM.ஐயப்பன் 9843167060 

8939820118 

M. சதிஷ்குமார், thiru guni food pvt.ltd உத்திைாட்ைாதி 
26.11.1982 

மீனம் N.கமாகன்பாபு   
ககாயம்கபடு 9841322043 

P ககாபிநாத், B.Com 
B.S Cable Company Kodivakkam 

பூைாட்ைாதி 
18.03.1996 கும்பம் 

G.புருகஷாத்தமன் 
நகாட்டிவாக்கம் 

9094566092 
9094896913 

S நாதன், B.E, சதயம் 
24.07.1986 கும்பம் S. சைககாபன் 

நசன்ரன 9840877752 

G. பார்த்தசாைதி, B.E (ECE)  Software 
Engineer (CTS) 

உத்திைாைம் 
28.04.1989 

மகைம் V.ககாவிந்தசாமி 
நசன்ரன 

9498312988 
9789427019 

G நவங்கைகிருஷ்ைன், 
BEME City Union Bank 

கைவதி   
07.01.1987 மீனம் 

V.ககாவிந்தசாமி 
நசன்ரன 

9498312988 
9789427019 

M.N. சுதந்திைைாஜன்   M.Sc 
 

சித்திரை 
15.08.1991 துைாம் Dr.M.C.நவநீதகிருஷ்ைன் 

நசன்ரன 6382129311 

V. மதிவாைன் ITI மகம் 
21.11.1988 

சிம்மம் K.விஜயகுமார் 
விருதுநகர் 

9344784492 
9095714909 

G.K. விக்கனஷ். 
B.E (M.E) பைைி 04.07.1994 கமஷம் 

G. குமாைகவலு (கைட்) 
திருவல்ைிக்ககைி 

9445123384 
9841815244 

R. பாைசுப்பிைமைியன் 
B.E, Federal bank 

ஆயில்யம் 
24.5.1996 கைகம் ைாகஜந்திைன் 

ரசதாப்கபட்ரை 
9383398889 
9600097798 

V. பாைாஜி B.Tech., 
 Software Engineer 

பூசம் 
10.10.1993 

கைகம் விஜயா 
ைாைிப்கபட்ரை 

9383398889 
6383793631 

E.வசந்தகுமார் 
B.Com., University of madras 

அஸ்தம் 
 
14.04.1995 

கன்னி E.உஷா 
பரைய பல்ைாவைம் 

8754544234 
9380733821  

N. சந்கதாஷ்குமார் B.Tech I.T. 
 (நதலுங்கு யாதவ) 

புனர்பூசம் 
04.05.1987 மிதுனம் 

D. நைைாஜன் 
ஆவடி 

9962785214 
8939778408 

E. பிைகாஷ் 
M.BA., Deputy manager 

அவிட்ைம் 
22.02.1982 மகைம் P.S. ஏகாம்பைம் 

நசன்ரன 
9382868013 
9841908262 

G. விக்கனஷ் 
B. Com .Muthoot finance 

பூைாைம் 
04.10.1992 தனுசு 

V. ககைசன்  
கக. கக. நகர் 
 

9094570435 
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S. No Name Amount  
1 Dr. Kanthaiah Yadav 4,325 
2 Mr. Narayanan Yadav 4,500 
3 Mr. vasanth Yadav 2,750 
4 Mr. Radhakrishnan Yadav 2,750 
5 Mr. GG. Kannan Yadav 1,750 
6 Mr. Yogesh Kumar Yadav 1,750 
7 Mr. Ranganathan Yadav 1,250 
8 Mr. Rajesh Yadav 1,250 
9 Mr. Balakrishnan Yadav 1,250 

10 Mr. Solaimalai @ pitchai Yadav 1,250 
11 Mr. Muthukumar Yadav 1,250 
12 Mr. Suresh Kumar Yadav 1,250 

                                               
 
 
 
  
 
 
 
  

S. No Name Amount  
13 Mr. Dharmaraj Yadav 1,250 
14 Mr. Mukundan Yadav 1,250 
15 Mr. Mohan Yadav 1,250 
16 Mr. Alagarsamy Yadav 1,250 
17 Mr. Arasu Srinivasan Yadav 750 
18 Mr. Ashok Kumar Yadav 750 
19 Mrs. Srivalli Yadav 750 
20 Mr. Aravindan Yadav  500 
21 Dr. Mukundan Yadav 500 
22 Mr. Kothandaraman Yadav 500 
23 Mr. Marimuthu Yadav 500 
24 Mr. Mohan Raj Yadav 500 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
S. No Name Amount  

25 Mr. Ramesh Yadav 500 
26 Mr. Srinivasan Yadav 500 
27 Mr. Velu Yadav 500 
28 Mr. Thamarikannan  Yadav 500 
29 Mr. Hariharan Yadav 500 
30 Mr. Kumar Yadav 250 
31 Mrs. Aruna 250 
32 Mrs. Lalitha Raghavan 250 
33 Mrs. Sai Lakshmi Radhakrishnan Yadav 250 
34 Mrs. Usha Sekar Yadav 250 
35 Mrs. Lakshmi Annadurai Yadav 250 
36 Mrs. Leelavathy Jaikumar  Yadav 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

We sincerely thank the above Yadavs for their monthly continued support / help in 
promoting Education, Employment & Entrepreneurship through YADAVAR PERAVAI, 
YP WELFARE TRUST, YADAV BHAVAN. 
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யாதவர் கபைரவயின் ஆயுள் உறுப்பினர்கள் அரனவருக்கும் நிழ்றபைத்துைன் கூடிய அரையாை அட்ரைகபைரவயால் 
வைங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆயுள் உறுப்பினர்கைாக கசை விரும்புகவார் மற்றும் இதுவரையில் உறுப்பினர் அரையாை 
அட்ரை நபறாதவர்கள் கீகை உள்ை படிவத்திரன பூர்த்தி நசய்து, அத்துைன் Passport / Stamp Size மூன்று வண்ை 
புரகப்பைங்கரை அனுப்பி ரவக்குமாறு ககட்டுக்நகாள்கிகறாம். இரவகள் வைப்நபற்ற பின் யாதவர் கபைரவயின் 
அரையாை அட்ரை வைங்கப்படும். Aadhar Card / ID Proof அனுப்பி ரவக்கவும். 

 

 
 

             (உறுப்பினர் பதிவு படிவம்) 
 

 
 

 

நபயர் / Name :    .................................................................................................................................................... 

த.நப  /  க.நப          :   .................................................................................................................................................... 

பிறந்த கததி (ம) வயது / Age & D.O.B : ............................................................................................................... 

பாைினம், Gender ஆண் / Male – நபண் / Female : ................................................................................................... 

கல்வித்தகுதி / Educational Qualification :  .......................................................................................................... 

பைியாற்றும நிறுவனம் / Occupation :  ............................................................................................................. 

நதாரைகபசி / Phone No. :  .................................................................................................................................. 

ரககபசி  / Mobile No. :  ............................................................................................................................................ 

முகவரி / Address :  ............................................................................................................................................... 

மின் அஞ்சல் / Email ID :  .......................................................................................................................................... 

மாநகைம் / City : மாநிைம் / State :  .......................................................................................................................... 

கமற்கண்ை முகவரியில் தங்கள் குடும்பத்ணதச் சோர்ந்த யோளரனும் உறுப்பினரோ? ஆம் எனில் அதன் 

விவரம் : .................................................................................................................................................................. 

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

தங்கரைப் பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு : (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/- (Can contest in District Body Elections) 
3.  Hereditary Member: Free Rs. 560/- (Can contest in District & State Body Elections) Refundable, if removed / 
resigned    
 4.  Mode of Payment கநரில் அல்ைது Bank a/c Transfer to Bank: Indian Bank, 
      A/c No. 701412555, East Abiramapuram Branch, IFC Code: IDIB000E013 
ஆம் நான் யாதவர் இனத்ரதச் சார்ந்தவர்  

                   உறுதியைிக்கிகறன்.                             
 
ரகநயாப்பம்  / Signature 

ஆயுள் உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு 

         அைவுள்ை 

மூன்று (3) 

புரகப்பைங்கள் 

அனுப்பவும் 
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ளகோேகளுக்கு_வோழ்த்துகள்💐💐💐👏👏 

 

நம் வடீ்டு  சககாதரி M.அபினயா இன்று அண்ைா பல்கரைக்கைகத்தில் மரியாரதக்குரிய பாைத 
பிைதமர் திரு நகைந்திை கமாடி அவர்கள் மற்றும் மரியாரதக்குரிய தமிைக முதல்வர் திரு 
M.K.ஸ்ைாைின் அவர்கைது ரகயில் இருந்து GoldMedal வாங்கியுள்ைார்....! அருகில் நமது மாநிை 
கவர்னர் அவர்களும், நமது உயர் கல்வி துரற அரமச்சர் அவர்களும்..! நபருரமகயாடு 
பகிர்கிகறன்...!! ககாமகளுக்கு நநஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளும் பாைாட்டுகளும்...!! 

                        
 
 
Good news the chingelpet district girl who passed MSC with good inspiration and 
good blessing from there family father electrician and mother house wife  starting to 
New Delhi for IAS coaching class in Vagiram IAS one of the best coaching class on 
2/8/2022 . The Chingelpet district yadava mahasaba office bearers educated him to 
study IAS coaching Lets all pray and wish the young girl study well and clear IAS Or 
IPS soon / TN Yadava maha sabha chingelpet district office bearers 

Published by Dr.R. Kanthaiah on behalf of ‘Yadavar Peravai’ from No. 27, 2nd Street, 
Pycrofts Road, Royapettah, Chennai - 14. and printed by Dr. R. Kanthaiah at Seaman 
Graphics at No. 7/253, K.V.N. Puram 2nd Street, Kilpauk Garden, Chennai - 600 010. 

Editor Dr. R. Kanthaiah, M.S. (Gen.) 

Although every care has been taken in the publication to this Magazine the Authors, 
Publishers and the Printers shall not be responsible for any loss or damage caused to 
any person on account of errors or omissions which might have crept in. The publisher 
shall be obliged if mistakes are brought to their notice for carrying out correction in the 
next issue 
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  OBITUARY 
 

 
திரு விஜயரங்கம் பிள்ண  (விட்டல்) 

(10.05.1948 – 13.07.2022) 
 

ஆைந்தூர் கமாகனைங்கன் பிள்ரையின் இரைய குமாைனாகிய திரு. விஜயைங்கம் பிள்ரை 
(விட்ைல்) யாதவர் நை அறக்கட்ைரை பைம்பரை அறங்காவைர் அவர்கள் புதன்கிைரம (13.07.2022) 

அன்று ரவகுண்ை பதவி அரைந்தார். உங்கள் ஆத்ம இரறயின் பாதங்கைில் சாந்திநபற 
பிைாத்திக்கின்கறாம்…!!! 

 
ஆண்டோள் அரங்கண்ைல் 

 
தமிழ் நாடு குடிரச மாற்று வாரியத்தின் கமனாள் தரைவரும் திரைப்பை தயாரிப்பாைருமான 
மூன்று முரற சட்ைமன்ற உறுப்பினைாக சிறப்பாக நசயல்பட்ை திரு. இைாம அைங்கண்ைல் 
அவர்கைின் துரைவியார் ஆண்ைாள் அைங்கண்ைல் அவர்கள் மைைமரைந்த நசய்திரய  
வருத்தத்துைன் நதரிவித்துக் நகாள்கிகறன். மண்கைாடு உங்கள் பூவுைல் மரறந்து விட்ைாலும் 
நிரனவுகள் எங்கள் இதயத்தில் இருந்து ஒருகபாதும்  மரறவதில்ரை. 
பாசமான நிரனவுகரை எங்கைிைம் விட்டு நசன்று உள்ைரீ்கள்.  
உங்கள் ஆத்ம இரறயின் பாதங்கைில் சாந்திநபற பிைாத்திக்கின்கறாம்…!!! 
ஓம் சாந்தி!!! சாந்தி!! சாந்தி…!!!                  
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Posted at Patrika Channel, Egmore RMS, Chennai - 600 008.Posted on 18.08.2022 Registered with 
Register of Newspaper for India REGD. No. / TNBIL / 2006 / 19414. 
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YADAVAR PERAVAI 
No. 27, Second Street, Pycrofts Road, 
Royapettah, Chennai - 600 014. 
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