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வரலக்ஷ்மி மஹாலில், 24/06/2022 அன்று  
சிறப்பாக நலைபபற்றது.மணமக்கலள  

யாதவர் ளபரலவ,  யாதவர் பவன், 
யாதவ நல அறக்கட்டல  YP 

மைமாலல சார்பாகவாழ்த்துகிறறாம்  

 
YPWT president VSP.ளசாலலமாலல பிட்லச 
அவர்களின் மருமகளும் S.P.அரவிந்த் அவர்களின் 
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யாதவர் ளபரலவ,  யாதவர் பவன், யாதவ நல 
அறக்கட்டல  YP மைமாலல 
சார்பாகவாழ்த்துகிறறாம் 
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மாவரீன் அழகு முத்துக்ளகான் 

                                 
கட்ைாைங்குள காவைன் கட்டுைல் றமைி ஆவைன்                                                                                                                                                                                              

பட்ைாலை கட்டிய சிங்கம் பரங்கி பலைக்கு பங்கம்  

வட்ைமிட்டு வரிவசூைிக்க எத்தைித்த பவள்லளயன்  

பகாட்ைத்துக்கு அைங்கா பட்ைத்து யாலை அழகு முத்துக்றகாறை  

ஒண்டிவாழ வந்த பிைாரி வரி வசூைிப்பதா எை எதிர்த்தவர்  

அண்ை முடியவில்லை பவள்லள யனுக்கு அழகு முத்துக்றகாலை  

தண்ை நாயகைாக நியமித்தான் பவள்லளயன் யூசுப் காலை 

மண்டியிை வில்லை தண்ை நாயனுக்கு அழகு முத்துக்றகாறை   

விடுதலைக்கு முதல் குரல் பகாடுத்த றவந்தன்  

எடுபிடியாய் ஒருறபாதும் வாழ விரும்பாத மாந்தன்  

பகாடுங்றகால் பவள்லளயனுக்கு சிம்ம பசாப்பைம்  ஆைார்   

அடும்புைல் முதலை றபால் அைங்காத அழகு முத்துறகாைார்  

பபத்தநாயக்கனூர் றகாட்லையில் பலைறயாடு ஓய்வின் றபாது  

சுத்த றகாலழ றபால் இரவில் தாக்கிைான் கான்சாகிப்  

சத்தமின்றி தாக்கிய றபாதும் சரணலையாது யுத்தம் பசய்தவன்  

வித்லதயாம் சூழ்ச்சியால் பவள்லளயைால் வழீ்த்தப் பட்ைவன்  

வரீத்றதாடு றபாரிட்ை றவங்லக அழகுமுத்து றகான்  

தீரத்றதாடு றபாரிட்ைான் காைில் குண்டு துலளத்த றபாதும் 

பரீங்கியில் கட்டி மிரட்டிய றபாதும் அடி பணியாதவன்  

ஆரபமை விடுதலை அடிநாதபமை முழங்கிய அழகு 
முத்துக்றகான்  

பவட்டுண்ைால் பல்ைி வால் றபால் துடிக்கும் பாழ்நாக்கு  

கட்டுண்ை மாவரீைின் கட்டுைலை பிளக்க கட்ைலள இட்ைது  

வல்ைவலை ஒருறபாதும் வைிய ஆயுதங்கள் பவல்ைாது  

பபால்ைாத சூழ்ச்சியும் பபாருந்தாத கயலமயுறம பவல்லும்  

 

                                                                                        --  நன்றி பாரதி-  ஆ.ர் 
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யாதவர் முரசு 

 

யாதவர் றபரலவயின் பசய்தி மாத இதழ் 

 ஜூலல - 2022 

ஏன்? எதற்கு? எை, சிந்தித்துண்ைா? 

தைியார்பள்ளியில் ைட்சக்கணக்கில் பணம் கட்டி  
உங்கள் பிள்லளகலள படிக்கலவக்கிறரீ்கறள அது  
எதற்கு? 
நல்ை றவலைக்கு றபாவா? ஆங்கிைம் சரளமாக  
றபசவா? குடும்பக் பகௌரவத்லதக் காக்கவா?? 
ஏன்? எதற்கு? என்று சிந்தித்ததுண்ைா?? 
Pre kg 25000 ல் துவங்குகிறது  
Lkg 40000 
Ukg 50000 
1st.60000 
2ND 70000 
3D. 80000 
4TH 90000 
5TH 100000 
6TO8 1.20000 
9TO10. 150000 
11TO12 200000 ைட்சம் ஆக பமாத்தம் 
9,85,000 ரூபாய் இது கிராமங்களில் உள்ள CBSE 
பள்ளிகறளாை றதாராய மதிப்புதான்.  சிட்டியில் இருக்கின்ற  
பபரிய பள்ளியிை 20 ைட்சத்திை இருந்து 40ைட்சம் வலர  
வாங்குறாங்க.சரி! இபதல்ைாம் இருக்கட்டும், இவ்றளா 
பசைவு பசய்து படிக்க லவக்கும் உங்கள் பிள்லளகள் 
+2க்கு அப்புறம் என்ை ஆகிறார்கள் என்று உங்களால்  
பசால்ைமுடியுமா?உங்கள் பிள்லள படிக்கும்  பள்ளியில்  
ஆயிரம் மாணவர்களுக்குறமல் பபாதுத்றதர்வு 
எழுதுவார்கள்.  
அப்பள்ளில்  முதல் மூன்று இைங்கள் மட்டும்தான் 
பாராட்ைப்படும் அந்த மூன்று இைங்களில் உங்கள் பிள்லள 
வரவில்லை எைில் என்ை பசய்யமுடியும் உங்களால்.?  
ஒன்லற நிலைவில் லவயுங்கள். உங்கள் பிள்லள 1000    

Editorial Board 

ஆசிரியர் 

டாக்டர். ஆர். காந்லதயா, 

M.S.(General) 

 
இலண ஆசிரியர் 

திரு.ஜி.உலகநாதன் யாதவ், 

எம்.ஏ.,பி.எல்,   (வைக்கு) 

திரு. ராஜாராமலிங்கம் யாதவ் 

                       (பதற்கு) 
     திருமதி. சமய்ஸ்ரீ யாதவ் 
                       (றமற்கு) 

 
உறுப்பிைர்கள் 

         திரு. ளவலுசாமி யாதவ் 

                       (றகாலவ) 
    திரு. G. G. கண்ைன் யாதவ் 
 (றசைம்) 

 

                 IT CONSULTANT  

       திருமதி. ஷர்மி ா யாதவ் 

                                                            (பசன்லை) 

                    
Photographer 

திரு.   ரங்கநாதன் யாதவ் 

 
DESIGNER 

                சசல்வி. பவித்ரா 

                                                          (பசன்லை) 
 

            பதிவு அலுவைகம் 

யாதவர் ளபரலவ 

No. 27/11, லபகிராப்ட்ஸ்றராடு  

2 வது பதரு, இராயப்றபட்லை 
பசன்லை. 600 014. 

Email: yadavarperavi@gmail.com 
Phone: 94441 34142. 

அலுவைக றநரம் 

11am to 5pm 
 

பதிப்பகம் 

             Seaman Graphics 
                                                         (பசன்லை)                                                                                                             
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மதிப்பபண்களுக்கு கீழ் எடுக்கும் மாணவன் என்றால் ஏன் றசர்த்தீர்கள் இவ்வளவு பணம் 
பசைவளித்து?? தமிழகத்தில் 9 ைட்சம் மாணவர்கள் றதர்வு எழுதிைர். அத்தலை றபரும் 
மருத்துவராகறவா, பபாறியாளராகறவா வரமுடியுமா? சரி! இப்றபாது அவர்களால் 
மருத்துவராகறவா, பபாறியாளராகறவா படிக்க இயவில்லை எைில் அடுத்த றமற்படிப்பிற்கு 
அவர்கலள எங்கு றசர்ப்பீர்கள்? CBSE கல்லூரியிைா?? அப்படி ஒரு கல்லூரி தமிழகத்தில் 
இல்லைறய?? அடுத்த உங்களின் றதர்வு ஏறதனும் ஒரு கல்லூரி அல்ைது பல்கலைக்கழகம் 
தான் இல்லையா? இப்றபாது நீங்கள் றசர்க்கும் கல்லூரியில் CBSE, பமட்ரிக் பள்ளியில் 
படித்த மாணவர்கள் மட்டும் தான் படிப்பார்களா? இல்லை! இல்ைறவ இல்லை! இப்றபாது 
உங்கள் பிள்லளகறளாடு,அரசுப்பள்ளியில் படித்த மாணவர்களும் றசர்ந்றத படிப்பார்கள் 
என்பலத உணருங்கள்.? பத்துைட்சத்திற்கு றமல் பசைவளித்து படிக்க லவத்த உங்கள் 
பிள்லளகள் படிக்கும் கல்லூரிலய பணறம பசைவளிக்காமல் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் 
படிக்கவில்லையா? இப்றபாது பசால்லுங்கள் காசு பணத்லதக் பகாட்டி கலைசியில் 
ஏமாளிகளாக மாறும் நீங்கள் சிறந்த தகப்பைா? உங்கள் பிள்லள சாதலையாளைா? இல்லை 
பணறம இல்ைாமல் உங்கள் பிள்லளகள் படிக்கும் கல்லூரியில் படிக்கும் அரசுப்பள்ளி 
மாணவனும் அவைது தகப்பனும் சாதலையாளர்களா? உங்களுக்கு பதரியுமா? TNPSC 
றதர்வில் றதர்வாகும் 99 சதவதீப்றபர் அரசுப்பள்ளியில் தமிழில் படித்தவர்கள் என்று? TET 
றதர்வில் பவற்றி பபற்று அரசுப்பள்ளியில் ஆசிரியர்களாக பணியாற்றும் 50 ஆயிரம் 
ஆசிரியர்கள் அரசுப்பள்ளியில் படித்தவர்கள் என்று? இன்லறக்கு இருக்கும் அரசு ஊழியர்கள் 
பபரும்பான்லமறயார் அரசுப்பள்ளியில் தான் படித்தவர்கள் என்று? ஏன் நீங்கள் கூை 
அரசுப்பள்ளியில் படித்த அரசு ஊழியர்களாக இருக்கைாம்? உங்களால் ஆணித்தரமாக 
எடுத்துக்கூற முடியுமா? CBSE, பமட்ரிக் பள்ளியில் படித்தவர்கள் எந்த அரசு றவலையில் 
உள்ளார்கள் என்று? அந்த பள்ளிகலள பட்டியல் இைச் பசால்லுங்கள் பார்க்களாம் ?? 
இைிறயனும் விழித்துக் பகாள்ளுங்கள் அன்புப் பபற்றறார்கறள? அரசுப்பள்ளிலய பவறுக்கும் 
நீங்கள், அரசு றவலைலயத் றதடுவது எவ்வாறு சரியாகும்?? வாருங்கள் குரல் பகாடுப்றபாம். 
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் குழந்லதகள்(உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முதல் 
கலைநிலை அலுவைக ஊழியர்களின் பிள்லளகள் வலர) அரசுப்பள்ளியில் தான் 
படிக்கறவண்டும் என்ற சட்ைம் இயற்ற குரல் பகாடுப்றபாம். அப்படி சட்ைம் இயற்றுவார்களா? 
இயற்றிைால் என்ை நைக்கும்? அரசுப்பள்ளியில் அலமச்சர் மகனுைனும், கபைக்ைர் 
மகனுைனும் நம்பிள்லளகளும் படிப்பார்கள். கட்ைை வசதிகள் அதிகமாகும். சத்துணவு 
சத்தாை உணவாகும். நவைீ  முலறயில் பாைங்கள் கற்பிக்கப்படும். நம் பசைவுகள் 
குலறக்கப்பட்டு நம் எதிர்காைத்திற்காக பணம் றசமிக்கப்படும். சிந்திப்றபாம்! மற்றவரின் 
சிந்தலைலயத் தூண்டுறவாம்!  

                                                                                            
               என்றும் அன்புைன்,                           
      அரசு பள் ி நலன் விரும்பிகள் 
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"மகாபாரதம் உைர்த்தும், உண்லமகள். 
சத்தியம் பசய்துவிட்ைாை சங்கைத்தில் மாட்டிடுவாய் கங்லக லமந்தானாய்.! 

முற்பகல் பசய்யின் பிற்பகல் விலளயும். பாண்டுவாய்.! 
வஞ்சலை பநஞ்சில் பகாண்ைால்  வாழ்வலைத்தும் வணீாகும். சகுனியாய்.! 

ஒவ்பவாரு விலைக்கும் எதிர்விலை உண்டு. குந்தியாய்.! 
குறராதம் பகாண்ைால்,  விறராதம் பிறக்கும். திருதராஷ்டிரனாய். ! 

பபற்றறார்கள் பசய்யும்  பாவங்கள், பிள்லளகலள பாதிக்கும்.சகௌரவர்க ாய்.! 
றபராலச உண்ைாக்கும், பபரும் அழிவிலைறய. துரிளயாதனனாய்.! 

கூைா நட்பு, றகைாய் முடியும் கர்ைனாய்.! 
பசால்லும் வார்த்லத,  பகால்லும் ஓர்நாள் பாஞ்சாலியாய்.! 

தலைக்கணம் பகாண்ைால்,  தர்மமும்  றதாற்கும். யுதிஷ்டிரனாய்.! 
பைம் மட்டுறம,  பைன் தராது .பீமனாய்.! 

இருப்பவர் இருந்தால்,  கிலைப்பபதல்ைாம்பவற்றிறய. அர்ஜூனனாய்.! 
சாஸ்திரம் அறிந்தாலும், சமயத்தில் உதவாது.சகாளதவனாய்.! 

விறவகமில்ைா றவகம்,  பவற்றிலய ஈட்ைாது. அபிமன்யூவாய்.! 
அண்ணன் ஆைாலும்  அரசன் ஆைாலும்  நீதி தவறாத விதுரனாய்.! 

தவமும் அவமாய் றபாை காந்தாரியாய்.! 
பிறருக்கு வழிகாட்டி தன் மகைின் தரம் உயர்த்தா துளராைராய்.! 
சிரஞ்சீவி வரம் பபற்றும் சின்ைாபின்ைமாை அஸ்வத்தாமனாய்.! 
நிதர்சைம் உணர்ந்தவன், பநஞ்சம் கைங்கிைான்.கண்ைனாய்.!. 

 
 

 

வாழ்க்லகயும்ஒரு பாரதம்தான்.! 
வாழ்ந்திடலாம்பகுத்தறிந்து.! 
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நீட் ளதர்வும் தமிழ்நாட்டின் பள் ிக்கல்வியும், உண்லம நிலல என்ன? ஒரு அலசல் 

                                                      (பசன்ற இதழ் பதாைர்ச்சி) 
11) இங்கு பசன்ற வருை (2019) தமிழ்நாட்டு MBBS மாணவர் றசர்க்லக தரவுகலள 
றதாராயமாக பகாடுத்துள்றளன். 
 
A) பமாத்த தமிழ்நாட்டு அரசு கல்லூரி மாநிை இைங்கள் -3050 
 
B) பபாது பிரிவிற்கு (open category) ஒதுக்கப்பட்ை இைங்கள் -945 
(i) பபாதுப்பிரிவில் BC மாணவர்கள் எடுத்த இைங்கள்- 679 
(ii) பபாதுப்பிரிவில் MBC மாணவர்கள் எடுத்த இைங்கள்- 110 
(iii) பபாதுப்பிரிவில் SC மாணவர்கள் எடுத்த இைங்கள் -20 
(iv) பபாதுப்பிரிவில் FC (Forward caste) மாணவர்கள் எடுத்த இைங்கள் பவறும் 136 மட்டுறம.  
(இந்த 136 இைங்களில் பிராமணலர தவிர றவறு சாதிகளும் உள்ளைர் என்பதும் 
குறிப்பிைத்தக்கது.) 
 
C) பிற்படுத்தப்பட்ை பிரிவிற்கு (Backward Caste) ஒதுக்கப்பட்ை இைங்கள் -915 (பபாதுப்பிரிவில் 
எடுத்த இைங்களுைன் பிற்படுத்தப்பட்ை பிரிவிற்கு கிலைத்த இைங்கள் -1594) 
 
D) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ை பிரிவிற்கு (Most Backward Caste) ஒதுக்கப்பட்ை இைங்கள் -610 
(பபாதுப்பிரிவில் எடுத்த இைங்களுைன் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ை பிரிவிற்கு கிலைத்த 
இைங்கள் -720) 
 
E) தாழ்த்தப்பட்ை பிரிவிற்கு (Scheduled caste) ஒதுக்கப்பட்ை இைங்கள் -579 
(பபாதுப்பிரிவில் எடுத்த இைங்களுைன் தாழ்த்தப்பட்ை பிரிவிற்கு கிலைத்த இைங்கள் -600) 
 
F) பசன்ற வருைம் தமிழ்நாட்டில் சமூக வாரியாக பபற்ற MBBS இைங்கள் 
(i) FC-136 
(ii) BC-1594 
(iii) MBC-720 
(iv) SC/ST-600 நீட் வந்ததால் எந்த சமூகம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இதன் 
மூைம் பதளிவாக பதரிந்து பகாள்ளைாம்.  
உண்லம இவ்வாறு இருக்க ஒரு குறிப்பிட்ை சமூகத்லத குறி லவத்து பபாய்ப்பிரச்சாரம் 
பசய்து நவைீ தீண்ைாலம பசய்வது ஏன்? (நான் பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்லப சார்ந்தவன்.  
இலத இங்கு நான் கூறாவிட்ைால் என் சாதி றவறாக பார்க்கப்படும் என்பதால் 
குறிப்பிடுகிறறன்) 
 
12) அடுத்த விவாதம் நீட் வந்ததால் பணக்காரர்களுக்கு மட்டும் சீட் கிலைக்கிறது என்பது.  
நீட் வருவதற்கு முன்ைாலும் தைியார் பள்ளிகளில் படித்த பணக்கார மாணவர்கள்தான் 
சீட் வாங்கிைர். நீட்லை ஒழிப்பதன் மூைம் அலத சரிபசய்ய முடியமா???  
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அலத சரிபசய்ய றவண்டுபமன்றால் ஒரு சமூகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் இைஒதுக்கீட்டின் 
மூைம் பைைலைந்து வரும் பணக்காரர்கலள விடுத்தது பைைலையாத மக்களுக்கு 
இைஒதுக்கீடு பசன்று றசருமாறு இைஒதுக்கீட்டு முலறலய மாற்றறவண்டுமா??? அல்ைது 
நீட்த்றதர்லவ ஒழிக்க றவண்டுமா??? 
 
13) அடுத்ததாக நாங்கள் ஏற்கைறவ முன்றைறிவிட்றைாம் எங்கள் GER Ratio 49% உள்ளது. 
உத்திரபிரறதசத்தில் 20% தான் உள்ளது. எைறவ எங்களுக்பகல்ைாம் நீட் றபான்ற றதர்வுகள் 
றதலவயில்லை என்கிறார்கள் சிைர். அலைவலரயும் படிக்காமறை pass பசய்தால் ஒரு 
பத்திரிக்லக பவளியிட்ை பபாய் பசய்திலய றபால் GER Ratio வில் நாம் அபமரிக்காலவ 
கூை மீறைாம்.  
 
ஆைால் பைன் என்ை??? றமலும் ஒரு தகவல் தமிழ்நாட்டில் 49% GER Ratio உைன் உயர் 
கல்வி படிக்கும் மக்கள் 3.5 றகாடி (total population-7cr) என்றால் உத்திரபிரறதசத்தில் 20% GER 
ratio உைன் உயர் கல்வி படிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்லக 4.6 றகாடி (total population-23cr). 
நம்லம விை அதிகம் மக்கள் எண்ணிக்லகயில் உயர்கல்வி படிக்கிறார்கள். அவர்களும் 
நம்முைன் றபாட்டிக்கு வருவார்கள். எைறவ யாலரயும் குலறவாக மதிப்பிைறவண்ைாம். 
 
14) GER Ratio பபருலம றபசுவலத விடுத்தது ஏன் 12ம் வகுப்பு றதர்ச்சி பபற்ற 93% 
மாணவர்களில் 50% மாணவர்கள் ஏன் Just pass பசய்தார்கள் என்று ஆராய்வது 
பயைளிக்குமா??? அல்ைது நாங்கள் 93% pass என்று பபருலம றபசுவது பயைளிக்குமா??? 
இதுவலரயில் நம் பள்ளிக்கல்வி பாைத்திட்ைத்தில் என்ை குலற என்று யாராவது 
விவாதித்திருக்கிறறாமா??? அலத றமம்படுத்தறவண்டும் என்று றபாராடியிருக்கிறறாமா??? 
முதைில் நம் கல்வித்தரத்லத உயர்த்துறவாம். நம் மாைவர்களுக்கு அபரிதமான 
ஆற்றல் உள் து. அவர்களுக்கு முலறயான கல்வி சகாடுத்தால் அவர்கள் நீட் 
என்ன எந்த ளதர்லவயும் ஊதி தள் ிவிடுவார்கள். 
 
15) நீட்த்றதர்வு வருவதற்கு முன்ைால் தமிழ்நாடு மருத்துவ கல்லூரிகளில் 50% முதைாண்டு 
MBBS மாணவர்கள் Human Physiology, Anatomy and Biochemistry என்ற மூன்று பாைங்களில் ஏன் 
றதர்ச்சி பபறவில்லை?? நீட்த்றதர்வு மூைம் பசன்ற மாணவர்கள் 2017ம் ஆண்டிைிருந்து எப்படி 
80% க்கும் றமல் அந்த மூன்று பைங்களில் றதர்ச்சி பபறுகிறார்கள்??? 
 
16) நம் கல்விமுலற மைப்பாைம் பசய்யும் கல்விமுலற என்று பட்ைவர்த்தைமாக பதரியும் 
பபாழுது அலதலவத்து மருத்துவ மாணவர்கலள றதர்பதடுப்பது சரியா??? உண்லமயாை 
கல்வியாளர்கலள லவத்து ஒரு சிறந்த கல்விமுலறலய பகாண்டுவரறவண்டியது ஒரு 
அறிவார்ந்த சமூகத்தின் கைலம அல்ைவா??நீட்த்றதர்வுமுலற சரியில்லை என்றால் அதில் 
உள்ள குலறகலள மத்திய அரசிைம் கூறி அலத மாற்றுவதும் நம் கைலம அல்ைவா?? 
கல்வியின் தரம் சம்பந்தமாக இதுவலரயில் எந்த தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிறயா அல்ைது 
றபாராளிகறளா றபாராட்ைம் நைத்தியுள்ளார்களா??? அல்ைது அலத பற்றியாவது 
றபசியுள்ளார்களா?? தயவுபசய்து றயாசியுங்கள்!                    நன்றி             
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இந்த 26 வார்த்லதகள்!  எவ்வளவு அழகு  

A – Appreciation: மற்றவர்களின் நிலறகலள மைதாரப் பாராட்டுங்கள். 
 

B – Behaviour: புன்முறுவல் காட்ைவும் சிற்சிை அன்புச் பசாற்கலளச்  

பசால்ைவும் கூை றநரம் இல்ைாதது றபால் நைந்து பகாள்ளாதீர்கள். 
 

C – Compromise: அற்ப விஷயங்கலளப் பபரிது படுத்தாதீர்கள். மைம்   

திறந்து றபசி சுமுகமாக தீர்த்துக்பகாள்ளுங்கள். 
 

D – Depression:  மற்றவர்கள் புரிந்துபகாள்ளவில்லைறய  

 என்று றசார்வலையாதீர்கள். 
 

E – Ego: மற்றவர்கலள விை உங்கலள உயர்வாக நிலைத்துக்  

பகாண்டு கர்வப்பைாதீர்கள். 
 

F – Forgive: கண்டிக்கக்கூடிய அதிகாரமும் நியாயமும் உங்கள்  

பக்கம் இருந்தாலும், எதிர்த் தரப்பிைலர மன்ைிக்க வழி  

இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். 
 

G – Genuineness: எந்த விஷயத்லதயும் றநர்லமயாகக் லகயாளுங்கள். 
 

H – Honesty: தவறு பசய்தால் உைறை மன்ைிப்பு றகட்பலதக்   

பகளரவமாகக் கருதுங்கள். 
 

I - Inferiority Complex: எவலரயும் பார்த்து பிரமிக்காதீர்கள். நான்  

ஏன் இப்படி இருக்கிறறன் என்ற தாழ்வு மைப்பான்லமலய விடுங்கள். 
 

J – Jealousy:  பபாறாலம றவண்ைறவ றவண்ைாம். அது  

பகாண்ைவலைறய பகால்லும். 
   

K – Kindness: இைிய இதமாை பசாற்கலள மட்டுறம பயன்படுத்துங்கள். 
 

L - Loose Talk:  சம்பந்தமில்ைாமலும் அர்த்தமில்ைாமலும் பின்  

விலளவு அறியாமலும் றபச றவண்ைாம்.   
 

M – Misunderstanding:  மற்றவர்கலளத் தவறாகப் புரிந்துபகாள்ளாதீர்கள். 
 

N – Neutral: எப்றபாதும் எந்த விஷயத்லதயும், முடிவு   

எடுத்துவிட்டுப் றபச றவண்ைாம். றபசிவிட்டு முடிவு எடுங்கள்.  

நடுநிலை தவறாதீர்கள். 
 

O - Over Expectation: அளவுக்கு அதிகமாக எதிர்பார்ப்பு   

லவக்காதீர்கள். றதலவக்கு அதிகமாக ஆலசப்பைாதீர்கள். 
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P – Patience: சிை சங்கைங்கலள சகித்துத்தான் ஆகறவண்டும்  

எை உணருங்கள். 
  

Q – Quietness:  பதரிந்தலத மாத்திரறம றபசுங்கள். அறநகப்  

பிரச்லைகளுக்குக் காரணம், பதரியாதலதப் றபசுவதுதான். 
 கூடுமாைவலர றபசாமறை இருந்துவிடுங்கள். 
 

R – Roughness: பண்பில்ைாத வார்த்லதகலளயும்,                                          
றதலவயில்ைாத மிடுக்லகயும் காட்ைாதீர்கள்.                      
 

S – Stubbornness: பசான்ைறத சரி, பசய்தறத சரி எை  
பிடிவாதம் பிடிக்காதீர்கள். 
 
T – Twisting: இங்றக றகட்ைலத அங்றகயும், அங்றக  
றகட்ைலத இங்றகயும் பசால்வலத விடுங்கள். 
 

U – Underestimate: மற்றவர்களுக்கும் மரியாலத உண்டு   
என்பலத மறவாதீர்கள். 
 

V – Voluntary: அடுத்தவர் இறங்கி வரறவண்டும் என்று 
 காத்திராமல் நீங்கறள றபச்லச முதைில் பதாைங்குங்கள்.   
பிரச்லை வரும்றபாது எதிர்த்தரப்பில் உள்ளவரின் கருத்துக்களுக்கும்  
காது பகாடுங்கள். 
 

W – Wound: எந்தப் றபச்சும் பசயலும் யார் மைலதயும்  
காயப்படுத்தாமல் இருக்கட்டும். 
 

X – Xerox: நம்லம மற்றவர்கள் எப்படி நைத்த றவண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்கிறறாறமா, அப்படிறய மற்றவர்கலள நாம் நைத்துறவாம். 
 

Y – Yield: முடிந்தவலர விட்டுக் பகாடுங்கள். விட்டுக்  
பகாடுப்பவர்கள் பகட்டுப் றபாவதில்லை; பகட்டுப்  
றபாகிறவர்கள் விட்டுக் பகாடுப்பதில்லை. 
 

Z – Zero: இலவ அலைத்லதயும் கலைப் பிடித்தால்  
பிரச்லை என்பது பூஜ்ஜியம் ஆகும்                
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8000 கிலை மாடுகள் உதவிறயாடு 50 நாட்களில் 1000 ஏக்கர் நிைத்லத வளப்படுத்தும் திட்ைம் 
இன்று (மதுலரலய சுற்றி 10 இைங்களில்) கால்நலைத்துலற மதுலர மண்ைை இயக்குைர் 
(RJD), நபார்டு வங்கி (NABARD-MABIF) அதிகாரிகள் முன்ைிலையில் பதாைங்கி லவத்தார் 
25 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு கீதாரிகள் - விவசாயிகள் ஒருங்கிலணப்பு நலைபபற்று வருகிறது! 
A2 பாைில் தயாரிக்கப் படும் A2 பன்ைரீ் சிறப்பு விருந்திைர்களுக்கு பகாடுக்கபட்ைது! 
பதாழுவம் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவைம் 
(Initiated & Supported by NABARD - MABIF) 
 
தற்சார்பு சபாரு ாதரத்தின் ஆனிளவர் மாடும், ஆடும். மரமும், மண்ணும்தான்  இந்த  
பூமியின் உயிர்நாடி. இரண்டும் உயிர்ப்புடன் இருந்தால், சுயநலம் விட்டு, சபாதுநலம் 
தலழக்கும் இந்த பூமியில்.  வாழ்த்துக்கள். பாராட்டுக்கள்.                                
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                                                          சசஞ்சட்லட ஊர்வலம் 

                    
  மதக்கைவரத்லத தூண்டும் மதுலர றகாஷம் எஸ்.பியிைம் புகார் ராமநாதபுரம் ஜூன் 4- 
ஊர்வைம் என்ற பபயரில் மதக்கைவரத்லத துண்டுபவர்கள் மீது நைவடிக்லக எடுக்க 
றவண்டும் எை ராமநாதபுரம் தாலுகா யாதவர்  வர்த்தக சங்க தலைவர் எம் பாைமுருகன் 
தலைலமயில் ராமநாதபுரம் எஸ்.பி கார்த்திக்கிைம் மனு அளிக்கப்பட்ைது. அதில் 
பதரிவித்துள்ளதாவது: மதுலரயில் பவங்கறைசன் எம்.பி தலைலமயில் றம 29 -ல் கம்யூ 
வி.சி. திராவிைர் கழகத்லத றசர்ந்தவர்கள் பசஞ்சிசட்லை ஊர்வைம் நைத்திைர். 
அதில் ஹிந்து கைவுள்கலள இழிவுபடுத்தி றகாஷமிட்ைைர். அவர்களின் பசயல்பாடு 
ஹிந்து மக்களிலைறய பபரும் றவதலைலயயும் பகாந்தளிப்லபலயயும் 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. பபாது அலமதிக்கு குந்தகம் விலளவிக்கும் வலகயிலும் 
மதக்கைவரத்லத தூண்டும் வலகயிலும் ஊர்வைம் ஏற்பாடு பசய்தவர்கள் கைந்து 
பகாண்ைவர்கள் றகாஷமிட்ைவர்கலள றதசிய பாதுகாப்பு சட்ைத்தில் லகது பசய்ய 
றவண்டும்.  இவ்வாறு கூறியுள்ளைர். மனு நகலை பிரதமர் அலுவைகம் உள்துலற 
அலமச்சர் அலுவைகம் தமிழக முதல்வர் அலுவைகத்திற்கும் அனுப்பியுள்ளைர் 
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திருமிகு. R.இரவிசந்திரன் யாதவ் அவர்க ின் இலற சதாண்டு 
 
இலறவனுக்கு பதாண்டு பசய்ய இலறயருள் இருந்தால் மட்டுறம முடியும், அதன் 
பவளிப்பாடுதான் அைந்தமங்கைம் திருமிகு. R.இரவிசந்திரன் யாதவ் அவர்கள் தைது 
பசாந்த பசைவில் தங்களது பசாந்த ஊரில் மிகுந்த பபாருட்பசைவில் அற்புதமாை 
மலைறகாவிலை நிறுவி   குைமுழுக்கும் இைிறத நைந்தது. இக்றகாவில்   ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு றமல் பலழலமயாைது. இத்திருக்றகாவில் வடிவலமப்பு புதிய 
இராஜறகாபுரம் அற்புதம், மகா கும்பாபிறஷகம் மிகவும் சிறப்புைன் நைந்தது, 
அலைத்திற்க்கும் பபருலமக்குரியவர் ஶ்ரீமான் சம்பத் RTO அண்ணன் அவர்கறள என்பது 
நிதர்ச்சைமாைது. தங்கள் மற்றும் குடும்பத்திைர்கள் றநரடி பார்லவயில்  திருக்றகாவிலை  
இந்திரறைாகம்  றபால் உருவாக்கி ஏலழ எளிய  மக்களுக்கு இைவசமாக உணவும்,  
சாமாணிய மக்களுக்கு றபாக்குவரத்து வசதியும் பசய்து அலைவரும் எளிய முலறயில் 
பதாை ஶ்ரீவிைாயகர்,  ஶ்ரீஆைந்தவல்ைி சறமத ஶ்ரீஅகஸ்தீஸ்வரர், ஶ்ரீரங்கநாதர் அருள் 
கிலைக்க வழிவலககள் பசய்து லவத்து ஆைந்தம் அலையபசய்துள்ளரீ்கள். தாங்கள் 
அலைவரும் நீண்ை ஆயுள், மிகசிறந்த உைல்ஆறராக்கியத்துைன் என்றும் சிரஞ்சீவியாக 
இருக்க எல்ைாம்வல்ை பரம்பபாருலள வணங்கி வாழ்த்துகிறறாம்.  
 

                                                                                                                   . ஆ.இராதாகிருஷ்ைன் 
              

புனரலமக்கப்பட்டத் திருத்தலம் 
 

                    அைந்த மங்களம் கிராமம், மதுராந்தகம் வட்ைம், பசங்கல்பட்டு 
மாவட்ைம்.                  
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மதுலரயில் கைந்த மூன்று திைங்களுக்கு முன்பாக கைவுள் மறுப்புக் பகாள்லக 
எதிர்ப்பாளர்கள் என்ற றபார்லவயில் நமது குைக் கைவுள் ஶ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாலவ 
றகவைமாை முலறயில் சித்தரித்த ஊர்வைம் பசன்ற கயவர் கூட்ைத்லத கண்டித்து 
அவர்கள் மீது சட்ை ரீதியாை நைவடிக்லக எடுக்கக்றகாரி இன்று காலை சரியாக 12 
மணியளவில் ராமநாதபுரம் தாலுகா யாதவர் வர்த்தக சங்கத்தின் சார்பாக பபருந்திரளாக 
திரண்டு மாவட்ை காவல்துலற கண்காணிப்பாளர் அலுவைகத்தில் ஏடிஎஸ்பி திரு அருண் 
அவர்களிைம் கயவர் கூட்ைத்தின் மீது வழக்குத் பதாடுக்க றவண்டுமாய் றகட்டு மனு 
அளித்றதாம் இந்த கூட்ைத்திற்கு பபருந்திரளாக வருலக தந்து சிறப்பித்த உறவுகளுக்கு 
றகாைாை றகாடி நன்றிகலள ராமநாதபுரம் தாலுகா யாதவ வர்த்தக சங்கத்தின் சார்பாக  
பதரிவித்துக் பகாள்கிறறாம் 
                                  ஏழாம் ஆண்டு நிலனவு அஞ்சலி 
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இரங்கல் சசய்தி 

 
                              புதுக்றகாட்லை ைாக்ைர் R.K. மூர்த்தி இயற்லக எய்திைார்  
 

புதுக்றகாட்லை ைாக்ைர் இராமச்சந்திரன் பிள்லள அவர்கள் காச றநாய் ( 
Tuberculosis ) நிபுணராக ராமானுக்ரகம் என்ற தைது ஆஸ்பத்திரிலய வைக்கு ராஜ 
வதீியில் நைத்தி, பதன் மாவட்ை மக்களிலைறய மிகுந்த பிரபைமாைவராக 
திகழ்ந்தார் அவரது மலறவுக்குப் பின் அவரது மூத்த மகன் திரு R.K. மூர்த்தி 
அவர்கள் அதலை திறம்பை  நைத்தி புதுக்றகாட்ை சுற்று வட்ைாரங்களிைிருந்து 
வரும் மக்களின் றநாய் தீர்த்து வந்தார். சிை காைம் உைல்நைம் குன்றியிருந்த 
அவர் கைந்த ஜூன் 10, 2022  அன்று சர்வ ஏகாதசி திைத்தில் மாைவன் திருவடி 
நிழலை அலைந்தார் .அன்ைாருக்கு வயது  83 புதுக்றகாட்லையின் றநாய் தீர்வு 
லமயமாக ராமனுக்ரகம் ஆஸ்பத்திரி விளங்கியது என்றால் அது மிலக ஆகாது . 
முக்கியமாை அறுலவ சிகிச்லசகலளயும் அவர் றமற்பகாண்டு வந்தார் 
.ஒைிக்கும் யாதவர் முரசு இலண  ஆசிரியர் திரு. G. உைகநாதன் யாதவ்  
அவர்களின்   பபரியப்பா மகன் முலற அண்ணன் ஆவார். திரு R.K. மூர்த்தி 
அவர்கள் தைது தந்லத   அவர்கலள றபாைறவ உள்ளூர் யாதவ உறவிைர்கள் 
பைருக்கு ஆஸ்பத்திரியில் றவலை வாய்ப்பு தந்து வந்தார் .கைந்த இரண்டு 
வருைங்களில் ைாக்ைர்  V.K.R.  அவர்களின் இரண்டு ைாக்ைர்  மகன்களும் 
மலறந்தது புதுக்றகாட்லை மக்களுக்கு றபரிழப்பாகும் .யாதவர் றபரலவ, யாதவர்  
நை  அறக்கட்ைலள  யாதவ் பவன் சார்பாக புதுக்றகாட்லை ைாக்ைர் R.K. மூர்த்தி 
அவர்களின் ஆத்மா சாந்தி அலைய பிரார்த்திக்கிறறாம் .அன்ைாரது மலைவி 
திருமதி விஜயா  மூர்த்தி , மகன்கள் திரு.ராமச்சந்திரன் திரு. ராமகிருஷ்ணன் 
மற்றும் உறவிைர் அலைவருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை பதரிவித்துக் 
பகாள்கிறறாம்  

 

 



       தலைலம நிலையச் பசயைாளர்/பபாருளாளர் 
        அலுவைக நிர்வாகச் பசைவு கணக்குகள்.                                                               
                                                                         
                                               June to July – 2022 
                  HQ.Sec   Mr. Kothandaraman Yadav,  Cell: 94440 50110 
                  Treasurer    Mr. Jaikumar Yadav , Cell:93810 63565 

S.No   Head of Accounts Amount 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Postage 
 
Stationery  
 
Salary  
 
Mr. Madhanagopal Yadav  

           1,300 
 

  529 
 

        12,000 
 
           3,500 

 HQ.Secretary       Treasurer  

Expenses 

                                                                                                                                 
 
        
                                                        
 
 
 
   

                          Receipt 
 

S.No 
 

 
Name 

Receipt 
Book 
No. 

Receipt 
Voucher 

No 

 
Amount 

 
Date 

 
Payment  

1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 

Mr. M. Karunakaran Yadav  
Mr. M. Ganesan Yadav 
Mr. R. Karunagaran Yadav 
Mrs. Banumathi Hariharan  
Mr. Ranganathan Yadav  
Mr. Balakrishnan Yadav  
Mr. Karunakaran Yadav  
Mr. R. Shanmugaraj Yadav 
Mr. K. Thiruvamavalavan  

95 
95 
95 
95 
95 
95 

  3 
3 
9 

4703 
4704 
4705 
4706 
4706 
4706 
248 
249 
421 

500 
500 
500 
5000 
10000 
20000 
150 
150 
1000 

22/06/2022 
22/06/2022 
06/07/2022 
25/06/2022 
25/06/2022 
25/06/2022 
22/06/2022 
22/06/2022 
15/07/2022 

YP 
YP 
YP 
YP 
YP 
YP 
OYM 
OYM 

YPWT (E) 
 

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

                    C:  Corpus Fund  
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ளகாளனரிராஜபுறம் நடராஜலன பற்றிய ஒரு கட்டுலர 
 
உைகிறைறய அழகாை நைராஜர் வறீ்றிருக்கும் றகாறைரிராஜபுரம். 
அந்த சிற்பி, ஆறாவது முலறயாக நைராஜப் பபருமாள் திருவுருவத்திற்கு அச்சு பசய்து 
பஞ்ச உறைாகங்கலள தைிறய காய்ச்சி வார்த்துக் பகாண்டிருந்தான். 
பபரிய திருவாச்சிலய தைிறய வார்த்தாகி விட்ைது.   
சிவனுக்குரிய சலைலய, அந்த சலையில் இருக்கும் நாகத்லத கங்லக உருவத்லத 
வார்த்தாகிவிட்ைது. 
சிவகாமிக்கும், நைராஜருக்கும் தைித்தைிறய பைீம் பசய்து முடித்தாகி விட்ைது. இப்றபாது 
நைராஜலரயும், சிவகாமிலயயும் வார்க்க றவண்டும். 
மழு பதாலைறவ பகாதித்துக் பகாண்டிருக்கிறது. அவன் அடுப்லபத் துருத்தியால் றவகமாக 
ஊதி உலையின் தீவிரத்லத அதிகப்படுத்தி மழுலவக் பகாதிக்க லவத்துக் 
பகாண்டிருந்தான். மழு தயார் நிலையில் இருந்தது. 
திரும்பி மலைவிலயப் பார்த்து துவங்கி விைட்டுமா? என்று றகட்ைான். மலைவி 
சரிபயன்று தலையலசத்தாள். 
படுக்க லவக்கப்பட்ை பபரிய களிமண் அச்சுக்கு முன் லககூப்பி நின்றான் 

இது ஆறாவது முலற. என்ை தவறு பசய்றதன் என்று பதரியவில்லை. ஒவ்பவாரு 
முலறயும் ஏறதனும் ஒரு பின்ைம் நைந்து பகாண்டிருக்கிறது. 
உன்லை நான் உருவமாகச் பசய்கிறறன் என்ற கர்வம் எைக்கில்லை. 
ஈசறை, நீறய வந்து குடி பகாண்ைாபைாழிய உன் உருவத்லத ஒரு நாளும் பசய்ய 
முடியாது.எங்றகனும் ஒரு கர்வத்தில் நான் இருப்பின் தயவுபசய்து என்லை தண்டித்துவிடு. 
இந்த உருவத்திற்குள் வராமல் றபாகாறத என்று றவண்டிைார். 
அந்தப்பகுதி, அரசனுலைய குரல் அவன் காதில் விழுந்தது.   
“றவண்டுபமன்றற தவறு பசய்கிறாய் சிற்பிறய, என்ைிைம் காசு வாங்குவதற்காகறவ நீயாக 
ஏறதனும் தவறு பசய்துவிட்டு, பின்ைமாகிவிட்ைது குலறயாகிவிட்ைது, என்று 
வருத்தப்படுகிறாய். 
கைந்த நான்கு வருைங்களாக நைராஜர் சிலைலய பசய்வதாக கூறி என்னுலைய 
சம்பளத்திறை தின்றுபகாழுத்து பசய்துவருகிறாய், இதுறவ கலைசி முலற இன்னும் 
இரண்டு நாட்களில் நைராஜர் சிலைலய பசய்யவில்லைபயைில் நீ இங்கிருந்து 
புண்ணியமில்லை! 
உன்லை சிற்பி என்று நாங்கள் அலழத்து ைாபமில்லை. எைறவ உன் கலதலய என் 
வாளால் முடிப்றபன் “என்று சீறிைான் அரசன். 
அந்த அரசன் நான்கு வருைங்கள் பபாறுலமயாக இருந்தறத பபரிய விஷயம். அவன் 
பபாறுலம மீறும்படியாக என்ை ஏற்பட்ைது பதரியவில்லை, அரசைிைம் இருந்து நைராஜர் 
சிலை பசய்ய உத்தரவு சிற்பிக்கு வந்ததுறம அற்புதமாை ஒரு நைராஜர் ஆயிரமாயிரம் 
காைத்திற்கு நிற்க றவண்டிய நைராஜர் பசய்ய றவண்டும் என்ற றவகம் வந்தது. அந்த 
றவகத்றதாடு கர்வம் வந்தறதா, என்ைறவா பதரியவில்லை. ஐந்து சிலைகள் பசய்தும் 
சரியாக வரவில்லை 
 
 



 

  
அந்த அரசன் நான்கு வருைங்கள் பபாறுலமயாக இருந்தறத பபரிய விஷயம். அவன் 
பபாறுலம மீறும்படியாக என்ை ஏற்பட்ைது பதரியவில்லை, அரசைிைம் இருந்து நைராஜர் 
சிலை பசய்ய உத்தரவு சிற்பிக்கு வந்ததுறம அற்புதமாை ஒரு நைராஜர் ஆயிரமாயிரம் 
காைத்திற்கு நிற்க றவண்டிய நைராஜர் பசய்ய றவண்டும் என்ற றவகம் வந்தது. அந்த 
றவகத்றதாடு கர்வம் வந்தறதா, என்ைறவா பதரியவில்லை. ஐந்து சிலைகள் பசய்தும் 
சரியாக வரவில்லை. 
இது ஆறாவது சிலை.   
ஒரு சிறு தவறும் றநராதவாறு எல்ைா விஷயங்கலளயும் ஒரு முலறக்கு இரு முலற 
றசாதித்து பமழுகால் சிலை பசய்து பிறகு அதன் மீது களிமண் பூசி, சரியாை இைத்தில் 
ஓட்லைகள் லவத்து காற்றுப் றபாக வழிகள் பசய்து அவன் மழுலவக் காய்ச்சி இலறவலை 
வழிபைத் பதாைங்கிைான். 
மழு உச்ச நிலையில் பகாதித்துக் பகாண்டிருக்க, “என்னுலைய வாழ்க்லக உயர்வதும், 
தாழ்வதும் இப்பபாழுது உன்லகயில் இருக்கிறது. உைக்கு விருப்பம் இருப்பின் இதற்குள் 
வந்து உட்கார்ந்து பகாள் இல்லைபயைில் என்லை சாக விடு…! “என்று பசால்ைிவிட்டு 
முழுமைறதாடு மழுலவ கிளரத் பதாைங்கிைான்.   
உலையின் அைல் உைம்பு முழுவதும் அடித்தது. 
இருட்டில் யாறரா பதாலைவிைிருந்து வருவது பதரிந்தது. வந்தவர்கள் ஆணும், 
பபண்ணுமாை வயதாை அந்தணர்கள்.   
“அப்பா திருநல்ைம் என்கிற ஊர் எது, ஏைப்பா மிகப்பபரிய ஊர் என்று பசால்கிறார்கள், ஏன் 
இப்படி வயல்களுக்கு நடுறவ இருக்கிறது. இலத றதடிக் கண்டுபிடித்து வருவதற்குள் 
றபாதும் றபாதும் என்றாகிவிட்ைது. 
ஐயா, சிற்பிறய, தயவுபசய்து குடிப்பதற்கு ஒரு குவலள நீர் பகாடு” என்று றகட்ைார் 
அந்தணர்.  சிற்பி திரும்பி ஆச்சரியத்றதாடு அந்தணர்கலளப் பார்த்தான், என்ை இந்த 
அந்தணர் தன்ைிைம் றபாய் நீர் றகட்கிறாறர, என்று ஆச்சரியப்பட்ைான்.   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
              சதாடரும்….. 
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புல்லாங்குழல் சகாடுத்த மூங்கில்கள  ! 
 
"கவியரசர் கண்ணதாசன் இயற்றி, அமரர் டி.எம்.எஸ் அவர்கள் பாடிய ‘புல்ைாங்குழல் 
பகாடுத்த மூங்கில்கறள’ என்ற பாைலை விரும்பாதவர் எவரும் இருக்க முடியாது. 
பமல்ைிலச மன்ைர் இலசயலமத்த, இந்தப் பாைலை எத்தலை முலற றகட்ைாலும் 
சைிக்காது. இந்தப்பாைலைக் கவியரசர் அலமத்திருக்கும் முலறலய சற்று ஆராய்ந்தால் 
பை சுவாரஸ்யமாை தகவல்கள், கலதகள் நமக்கு கிலைக்கும். நாம் சர்வசாதாரணமாக 
றகட்டுக்பகாண்றை கைக்கும் ஒரு பாைலுக்குள் எத்தலை எத்தலை விஷயங்கள்.  
எங்கும் அவநம்பிக்லககளும், அச்சங்களும், எதிர்மலற எண்ணங்களும் சூழ்ந்திருக்கும் ஒரு 
சூழைில் இலறவைின் அருள்தன்லமலய விவரிக்கும் இது றபான்ற பதிவுகள் படிப்பதற்றக 
அத்தலை இைிலம தருபலவ. சர்வ மங்கைம் தருபலவ. இந்த ஒரு பதிவுக்குள் தான் 
எத்தலை எத்தலை வரைாறு. பமீலை ஆபத்திைிருந்து காத்தது முதல் ஶ்ரீைிவாச 
திருக்கல்யாணம் வலர பை கிலளக்கலதகள் இப்பதிவில் உள்ளை.  
கண்ணலைப் பற்றி ஏராளமாை பாைல்கள் பாடிய கவியரசர், றமலும் கண்ணலைப் பற்றிப் 
பாை ஆலசப்படுகிறார். அதைால் கண்ணலைப் பற்றி, கண்ணைிைம் நன்கு 
பழக்கப்பட்ைவர்கலளக் கூப்பிட்டுக் கண்ணலைப் பற்றிக் றகட்க நிலைக்கிறார். 
‘கண்ணனுைன் நன்கு பழக்கப்பட்ைவர்கள் யார், யார்?’ என்று சிந்தலை பசய்யும் 
கவியரசருக்கு, முதைில் புல்ைாங்குழல்தான் நிலைவுக்கு வருகிறது.  
‘புல்ைாங்குழல் கண்ணைின் லககளில் தவழ்ந்தறதாடு, அவன் உதடுகளிலும் பபாருந்தி 
எல்றைாலரயும் மகிழ்விப்பதாயிற்றற. வாசிக்கப்பைாத றநரங்களில் கண்ணன் இடுப்பில் 
இருந்த பபருலமயும் பகாண்ைதாயிற்றற.. அதைால்தான் கவியரசர் முதைில், 
புல்ைாங்குழலைத் தந்த மூங்கில்கலள அலழத்துப் பாைச் பசால்கிறார். அதுவும் 
யாலரப்பற்றி? புருஷர்களிறைறய உத்தமைாை கண்ணலைப் பற்றி, றதவகியின் 
பிள்லளயாை கண்ணன்தான் புருறஷாத்தமன் என்று அமரசிம்மைின் அமரறகாசம் 
(வைபமாழி நிகண்டு) பசால்கிறது. ஆதிசங்கரரால் காப்பாற்றப்பட்ை அருலமயாை நூல் இது.  
அதைால்தான் புல்ைாங்குழலைப் புருறஷாத்தமன் புகழ்பாை அலழக்கிறார்.. 
     
                       “புல்லாங்குழல் சகாடுத்த மூங்கில்கள  – எங்கள் 
                       புருளஷாத்தமன் புகழ் பாடுங்கள ..”                      
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அடுத்தது, கவியரசருக்குக் கண்ணன் கங்லகக் கலரயில் நிகழ்த்திய நிகழ்ச்சிகள் 
நிலைவுக்கு வந்து விடுகின்றை. கங்லகக் கலரத் றதாட்ைங்கலள அலழத்தால், அலவ 
இங்கு வந்து நிற்குமா? புல்ைாங்குழலைத் தந்த மூங்கில்கலளக் பகாண்டு வந்துவிைைாம். 
கங்லகக் கலரத் றதாட்ைங்கலள எப்படி…? அதைால் என்ை? கங்லகக் கலரயிறைறய 
கண்ணன் பசய்த இன்பைாரு நிகழ்ச்சியும் கவியரசர் நிலைவுக்கு வந்துவிடுகிறது. 
கங்லகயில் பிராமணறகாடி என்ற இைத்தில் ஆழம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். பமீன் 
வழக்கப்படி அங்குதான் குதித்துக் குளிப்பான். அது பதரிந்த துரிறயாதைன், அதன் மூைறம 
பமீலை அழித்துவிைத் திட்ைம் தீட்டுகிறான். பமீன் குதிக்கும் இைத்தில் (பவளியில் 
பதரியாதபடி) தண்ணரீுக்குள் கூர்லமயாை ஈட்டிகலள நட்டு லவத்தான்.அந்த ஈட்டிகளின் 
நுைிகளில் கடுலமயாை விஷம் பூசப்பட்டிருந்தை. அந்த விஷம் தண்ணரீில் கலரயாதது. 
ஆைால் ரத்தத்தில் உைறை கலரந்துவிடும். ‘பமீன் ஓடிவந்து குதிப்பான். ஈட்டிகள் அவன் 
உைம்பில் குத்தும். கடுலமயாை விஷம் உைறை அவன் ரத்தத்துைன் கைக்கும். பமீன் 
அவ்வளவுதான், அழிந்துறபாய்விடுவான்.. ஆஹ்..ஆஹ்.. என்று எண்ணிச் சிரித்தான் 
துரிறயாதைன். பமீன் வழக்கப்படி குளிக்க வந்தான்.. ஓடிக் குதிக்க றவண்டியதுதான் 
பாக்கி.. அப்றபாது.. கண்ணன் அங்றக வந்துவிட்ைான்.  ‘பமீா! குதிக்கப் றபாகிறாயா? என்று 
பமீைிைம் றபச்லசத் துவக்கிைான். பமீனும், ‘ஆமாம் கண்ணா! இறதா ஓ…டிப்றபாய் 
குதிக்கப் றபாகிறறன்’ என்று பதில் பசான்ைான். அதற்குள் எலதறயா உற்றுப் பார்த்தபடி 
கண்ணன் தண்ணலீர பநருங்கிைான். அத்துைன் லகலய நீட்டி பமீலை அருகில் 
அலழத்தபடிறய.. ‘பமீா! சற்றுப் பபாறு! அறதா பார்.. நீ குதிக்கும் இைத்தில், ஏறதா 
பதரிகின்றது’.. என்று சுட்டிக்காட்டிைான். பமீன் கண்ணலை பநருங்கி, கண்ணன் சுட்டிக் 
காட்டிய இைத்லத உற்றுப் பார்த்தான். அங்கு, தண்ணரீில் பட்டும் பைாததுமாகச் சிை 
வண்டுகள் தாவிக் பகாண்டிருந்தை. துரிறயாதைன் நட்டு லவத்திருந்த விஷ ஈட்டிகளின் 
றமல் பகுதியில்தான் அந்த வண்டுகள் தாவிக் பகாண்டிருந்தை. அலதக் கண்ை பமீன், 
‘ஆமாம் கண்ணா! சிை வண்டுகள்’ என்று இழுத்தான். கண்ணன், இப்றபாது என்ை பசய்யப் 
றபாகிறாய்? அலவகலளக் பகால்ைக் கூைாது.. றபா.. ஓடி வந்து அலவகலளத் தாண்டி 
குதித்து விடு! என்று றயாசலை பசான்ைான். இரக்க குணம் மிகுந்த பமீன் கண்ணன் 
றயாசலைலய அப்படிறய ஒப்புக் பகாண்டு வண்டுகலளத் தாண்டிக் குதித்தான். குளித்து 
விட்டுக் கலர ஏறிைான். துரிறயாதைன் எண்ணம் பைிக்காதபடி கண்ணன் வண்டுகள் 
மூைம் பீமலைக் காப்பாற்றி விட்ைான். கவியரசர் நிலைவில் இந்த நிகழ்ச்சிநிழைாடுகிறது. 
மைர்கள் மைர்ந்திருக்கும் றதாட்ைம் பமளைமாகத்தான் கண்ணன் புகலழப் பாடும். 
ஆைால், அந்த மைர்களுைன் ரீங்காரமிட்டுப் பழகிய வண்டு, கண்ணன் புகலழ 
ரீங்காரமிட்டுப் பாடுறம.. அதைால்,  
   

“வண்டாடும் கங்லக மலர்த்ளதாட்டங்கள .. எங்கள் 
 மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்கள .” 
 
 
       சதாடரும்…. 
 
 



நல்ை மலைவிலயத் றதர்ந்பதடுப்பது றபாைறவ, நல்ை நண்பலைத் றதர்ந்பதடுப்பதிலும் 
எச்சரிக்லகயாகறவ இருக்க றவண்டும். உன் எதிரிலய நீ சுைபமாக அலையாளம் கண்டு 
பகாண்டுவிை முடியும். ஆைால், நண்பர்களிறை, நல்ை நண்பர் யார் என்பது அனுபவத்தின் 
மூைறமதான் பதரியுறம தவிர, சாதாரண அறிவிைால் கண்டுபகாள்ள முடியாது. 
முகத்துக்கு றநறர சிரிப்பவன், முகஸ்துதி பசய்பவன், கூலழக்கும்பிடு றபாடுபவன், 
இவபைல்ைாம் நல்ை நண்பன் மாதிரிறய றதாற்றமளிப்பான். எந்த றநரத்தில் அவன் 
உன்லைக் கவிழ்ப்பான் என்பது அவனுக்கும் கைவுளுக்கும் மட்டுறம பதரியும்! ஆகறவ 
ஒருவலை நண்பைாக்கிக் பகாள்ளுமுன், அவலைப்பற்றி நன்றாகத் பதரிந்து பகாள்ள 
றவண்டும். சரியாகத் பதரிந்த பின்புதான், அவைிைம் ரகசியங்கலளப் பரிமாறிக்பகாள்ள 
றவண்டும்.நன்றாக ஆராய்ந்து, ‘இவன் நல்ைவன்தான்’ என்று கண்ைபின், ஒருவலை 
நண்பைாக்கிக் பகாண்டு விட்ைால், பிறகு அவன்றமல் சந்றதகப்பைக் கூைாது. அவசரத்தில் 
ஒருவலை நம்பிவிடுவதும், நம்பிக்லகக்கு உரியவன் என்று றதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை 
ஒருவலைச் சந்றதகிப்பதும், தீராத துயரத்லதத் தரும் என்றான் வள்ளுவன்.யாறராடு நீ 
பழக ஆரம்பிக்கின்றாறயா, அவறைாடு நீ இைிலமயாகப் பழக றவண்டும். பகாஞ்ச 
காைத்திற்கு அலத, நீ நட்பாகக் கருதக் கூைாது. பவறும் பழக்கமாகத்தான் கருத 
றவண்டும். உைக்கு கஷ்ைம் வந்தறபாது அவன் லக பகாடுத்தால், உன்லைப்பற்றி 
நல்ைவிதமாக, நீ இல்ைாத இைத்தில் அவன் றபசுவலதக் றகள்விப்பட்ைால், பிறர் உன்லை 
பற்றித் தவறாகப் றபசும்றபாது, அவன் தடுத்துப் றபசியதாக அறிந்தால், அவலை நீ நம்பத் 
பதாைங்கைாம். நட்பு என்பது பவறும் முகஸ்துதி அல்ை. ஆபத்தில் உதவுவது ஒன்றற 
நட்பு. நண்பர்கலள மூன்று வலகயாகப் பிரிக்கைாம். ஒன்று, பலைமரம் றபான்ற 
நண்பர்கள்; இரண்டு, பதன்லைமரம் றபான்றவர்கள்; மூன்று வாலழமரம் றபான்றவர்கள். 
பலைமரம் யாராலும் நட்டு லவக்கப்பட்ைதல்ை. பைம்பழத்லதத் றதடி எடுத்து யாரும் 
புலதப்பதில்லை. அதுதாைாகறவ முலளக்கிறது. தைக்குக் கிலைத்த தண்ணலீரக் குடித்துத் 
தாைாகறவ வளர்கிறது. தைது உைம்பு ஓலைலயயும் நுங்லகயும் அது உைகத்திற்குத் 
தருகிறது. நம்மிைம் எந்த உதவிலயயும் எதிர்பாராமல், நமக்கு உதவுகிறவன், பலைமரம் 
றபான்று நண்பன். பதன்லைமரம் நம்மால் நைப்படுகிறது. அதற்கு அடிக்கடி தண்ணரீ் 
ஊற்றி வளர்த்தால் தான் அது நமக்குப் பைன் தருகிறது. அதுறபால், நம்மிைம் 
அவ்வப்றபாது உதவி பபற்றுக் பகாண்டு நண்பைாக இருக்கிறவன், பதன்லை மரத்துக்கு 
இலணயாை நண்பன். வாலழ மரறமா, நாம் திைமும் தண்ணரீ் ஊற்றிக் கவைித்தால் 
தான் நமக்குப்பைன் தருகிறது. அதுறபால் திைமும் நம்மிைம் உதவி பபற்றுக் 
பகாள்கிறவன் வாலழமரம் றபான்ற நண்பன். இந்த மூவரில், பலைமரம் றபான்ற 
நண்பறை நீ றதர்ந்பதடுத்து பகாள்ள றவண்டிய நண்பன்…                                                                                                                         
                                                 கவியரசுகண்ைதாசன்    
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Y.P. WELFARE TRUST 
Reg No: 90/2009 

27/11, Pycrofts Road, 2nd Street, 
Royapettah , Chennai - 600 014.  

Contact No - 044-2861 3077/9444134142 

Email-yadavarperavai@gmail.com 

FOUNDER: DR: R. KANTHAIAH 
 PRESIDENT: MR.V.S.P. PITCHAI (A) SOLAIMALAI, VICE PRESIDENT: V. VASANTHA KUMAR 

 SECRETARY: MR. K.P. NAVANEETHA KRISHNAN, TREASURER: MR.P. ASOK KUMAR 

   
15-07-2022 

யாதவ உறவுகளுக்கு ஒரு ளவண்டுளகாள் 
 

“காைத்தி ைால்பசய்த நன்றி சிறிதுஎைினும் 

                                        ஞாைத்தின் மாணப் பபரிது” – குறள் 

 

நம் சமுதாயத்தில் நைிந்த மாணவ மாணவியருக்கு தங்களால் இயன்ற 
பபாருளாதார உதவி அளிக்க றவண்டுகிறறாம். 
 

தங்களால் இயன்ற Rs. 1000/- or Multiple of 1000/- பசலுத்துவதன் மூைம் நம் குை 

மாணவ மாணவியருக்கு இந்த ஆண்டு   2022-2023 கல்வி உதவி வழங்க இயலும்.  

 

தங்கள் அளிக்கும் உதவியாைது  Section 80G படி  Income Tax Exemption உள்ளது.  

 

நம் குைத்தில், பபாருளாதாரத்தில் பின்  தங்கிய மாணவ மாணவியருக்கு கல்வி 
உதவி வழங்கி, வருமாைவரி விைக்கு பபற்று பயைலையுங்கள் 

 
Cheque / Draft / RTGS / NEFT In the Name of  

YP Welfare Trust  

Bank: Indian Bank 

Branch: Clock Tower, Royapettach, Chennai-14. 

A/c No: 872422872 

IFSC Code: IDIB000C038 

                                                                                                                         நன்றியுைன்   

                                                                   தலைவர் நை அறக்கட்ைலள குழு உறுப்பிைர்கள் 

 

                                                                                  Team YPWT (Education Wing)  
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சபயர்-படிப்பு-சதாழில் 
                                    

நட்சத்திரம் ராசி    தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 
 

           மைமகன்  ளதலவ    

V.பிரியதர்சிைி, B.E  
    

பூராைம் 
03.12.1997 

 
- 

M.பவங்கறைசன் 
பசன்லை      

9840432003 
9094799669 

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

சுவாதி      
17.03.1998 

துைாம்  P.கிருஷ்ணமூர்த்தி 
  பசன்லை 

 
9884305201 

S.றஹமமாைிைி M.Sc.,   
Data Entry Operater 

பூசம் 
10.02.1998 

கைகம் D.சீைிவாசன்  
பசன்லை 

 
93800 46432 

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

கார்த்திலக 
 25.08.1997 

ரிஷபம் 
 

G. அரிகிருஷ்ணன் 
றவளச்றசரி 
 

 
9444973852 
 
  

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

மகம் 3ம் 
பாதம் 
03.04.1993 

 
சிம்மம் 
 

 
S.சுப்ரமணியன் 
 

9444939883             
                      
9677219654 
 

K.விசாைி DCA  
HDFC 

றராகிைி 
29.07.1997 

ரிஷபம் 
 

M.கிருஷ்ணமூர்த்தி 
பசன்லை 

9841504512 

திவ்யா MA Socialogy விசாகம் 
02.08.1998 

 S. பசல்வராஜ் 
அரியலூர்   

 

S.  விஜயா இந்திரா   B.sc  

Maths 
 றராகிைி 
 22.06.1998 

ரிஷபம் 
 

    R. றசதுராமன் 
    தூத்துக்குடி        

 
9578384391 

மணமகன் மணமகள் விவரங்கள் YP MatrimonyBride and YP 
Matrimony Bridegroom  எை மணமகன் மணமகள் 
றதடுபவர்களுக்காக Whatsapp Group உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
மணமகன் றதடுபவர் YP Matrimony Bride Group லும் மணமகள்  
றதடுபவர் YP Matrimony Bridegroom லும் றசர றகட்டு 
பகாள்கிறறாம். இதில் இலைய எந்த வித கட்ைணமும் இல்லை . 
தங்கள் றதடிய  மணமகள்  அல்ைது  மணமகன்  கிலைத்தால்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
தாங்களாகறவ   பவளிறயறும்  வசதி   உள்ளது              -                  
ஆசிரியர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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சபயர்-படிப்பு- சதாழில்    நட்சத்திரம் ராசி    தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 
                              

               மைமகள்    ளதலவ    
K.மணி (எ) 
பார்த்தசாரதி   
S.S.L.C SVS krisher & Earth 
Movers, Supervisor, Solinganallur. 

 றரவதி-1-ம்               
பாதம் 

    16.11.1991 

மீைம்    கிருஷ்ணமூர்த்தி 
 
திருவண்ணாமலை     
மாவட்ைம்   

 
 
9790232061 

B.கிருஷ்ணகாந்த் 
MBA, Philips, Area Sales Manager 

   திருவாதிலர 
     24.11.1991 

மிதுைம் G.பாைகிருஷ்ணன் 
பசன்லை 

 
9789991871 
9789857266 

D.றைாறகஷ் ராஜ் 
B.Com திருமண மண்ைபம் 
ஷாப்பிங்காம்ப்ைஸ்    

  பரணி 2-ம்   
பாதம் 

    25.04.1990 

 
 
- 

தீைதயாளன்(றைட்) 
பசன்லை 
 

 
9176140014 
044 24342602 

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

உத்திராைம் 
17.03.1993 

 
தனுசு 

D. ஆறுமுகம்  
பசன்லை 

98408 85527 
87547 74520 

G.பாைகிருஷ்ணன் 
ஞாைறசகரன்   B.E Geo 
Reliance Jio limited  
Project Manager  

 
   பூராைம் 
   10.03.1991 

 
 
தனுசு 

ஞாைறசகரன் 
பதன்காசி       

 
7506940958 
9967163040 

S. டில்ைி கறணஷ் 
MA, Bank  

   ஆயுள் 
   28.07.1995 

 
கைகம்     

சுந்தர றசகர் 
 பசன்லை 

 
9380507814 
 

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

   அஷ்விைி 
    08.09.1990 

 
றமசம்    

A.R. கறணசன் 
பரமக்குடி 

 
9842221421 
  

EM. ரவிசங்கர் B.E 
(SVCE) Business 

 உத்திரைாதி 
  07.10.1995 

 
மீைம் 

V.முரளி (Rtd) 
 றசத்பட் 

 
9710418129 

 

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

  விசாகம் 
  25-11-1992 

 
துைாம் 

C.V. பாஸ்கர்   
பசன்லை 

9841025406 

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

   பூசம் 
 13.04.1989 

 K. முத்துறவல் 
பசன்லை 

9176406859 

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

ஆயில்யம் 4 ம்     
பாதம் 

   05-04-1990 
 

 
கைகம் 

  ராறஜந்திரன் 
  திருவள்ளூர். 

 
9840142486 
8056957745 
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சபயர்-படிப்பு- சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 
 

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

மூைம் 
11.07.1995, 
7:30pm 

 
 தனுசு    

 L.கண்ணன்   
திருபவாற்றியூர் 

 
9840063151 
9445397334 

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

 சித்திலர 
21.06.1991,11.17pm 

 
துைாம் 

L. கிருஷ்ணன் 
  விழுப்புரம்     

 
9942081291 
8861034249 

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

  புைர்பூசம் 
  4-ம் பாதம் 
   15.11.1992 

 
கைகம் 

 
M. குணறசகரன் 
மடிப்பாக்கம் 
 

 
89391 27748 
 

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

ஆயில்யம் 3ம்     
பாதம் 

30.04.1993 
 

 
 
கைகம் 

 
J.ஶ்ரீதரன் 
 

 
9791556328 
9176382244 

 

 
சபயர்-படிப்பு- சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 

 

            மறுமைம் மைமகள் ளதலவ   
Dr.PE.முகுந்தன் BDS., MDS., 
(Endo.,) Family    

 
   19-08-1981 
 

 ப.இளங்றகாவன் 
IRS ஒய்வு பபற்ற 
அரசு ஊழியர் 

9443334558 
7305706445 
 

T.விஜயபாலு B.com 
ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளியில் 
றவலை குறிப்பு:(10 வயது,  
8 வயதில்) 2 இரண்டு 
மகன்கள் உள்ளைர் 

 
றராகிைி 
26.07.1981 

 

 
 
ரிஷபம் 
 

 
 
J. திருமலை  
 

 
 
94442 12851 
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சபயர் - படிப்பு - சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லத சபயர் 

 

சதாலலளபசி 
 

R. றமாைிஷா,  M.Phil    

Preparing for Group I 

ஆயில்யம் 

08.01.1996 
கைகம் 

R.ரவிச்சந்திரன் 

பசன்லை 
9367660766 

ரா.விறநாதிைி BE 

Software Eng. TCS P.  
மூைம் 

24.05.1997 

தனுசு K. ராமமூர்த்தி 
பசன்லை 

9840630540 

P.விறநாதிைி B.E.(IT) 

Automation Testing 
றராகிைி 
12.11.1992 

- M. புருறஷாத்தமன் 

பசன்லை 

7299677878 

M.R. பஜயந்தி Ms.W        -            
20.08.1993 

- S.பாபு 

பசன்லை 

9789859675 

Dr.பசௌமியா 

ESI( Govt) 
பூரட்ைாதி 
06.11.1992 

மீைம் Dr. PV. தயாளன் 

திருவள்ளுர் 

9894466599 

D றஹமைதா BE,  Vipro புைர்பூசம்  

1.03.1996 

- P.துலரசாமி  
பசன்லை 

9443467337      
8870720209 

Dr. B முத்தமிழ்பசல்வி  BDS மகம் 

17.03.1992 

சிம்மம் பூபதி 
கல்பாக்கம் 

9600894337 

S. விஷ்ணுப்ரிய தர்ஷிைி. BBA றராகிணி 
15.04.1994 

ரிஷபம் R. பசல்வதுலர 

றக.றக.நகர் 

9941524749 

P. கிர்த்திகா, M.Sc.,IT 

Tata Consultancy Services 
Bangalore 

21.08.1995 

 A. பிச்லசமுத்து 

றகாயம்புத்தூர் 

9600267470 

Dr. M. சந்திரறைகா, M.B.B.S மூைம் 

 26.08.1993 

தனுசு A.மூர்த்தி 
பசய்யாறு 

8220064801 

D. பத்மாவதி 
B.EH.R.C.T.S. Ltd 

அவிட்ைம் 
ராகு, றகது  

உள்ளது 

D தாறமதரன் 

பசன்லைS 

8220064801 

Dr.K. அருணா,  B.D.S 

 

றகட்லை 

10.10.1994 

விருச்சிகம் கன்ைியப்பன் 9486106627 

R. பிரியதர்ஷிைி 
BEECE  

மூைம்   

 

தனுசு G.ரவிச்சந்திரன் 9841375798 

S. தமிழ்ச்பசல்வி 
SSL0. 

சுவாதி  
09.07.1992 

துைாம் R.சீைிவாசன் 

ஊரப்பாக்கம் 

9962895139 

S. திவ்யா 

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

28.01.1994 

கைகம் R. சுந்தரமூர்த்தி 
குறராம்றபட்லை   

9884779553 

A.சுபஷிைி 
MBA 

பரணி  
15-08-1987 

றமஷம் A. சரஸ்வதி 
ராமாபுரம் 

9884191464 

காயத்ரி 

BE MBA 
அவிட்ைம். 

 24-07-1994 

மகரம் ES. ராஜஸ்வரி 

முகப்றபர் 

9600049256 

திவ்யா கமைகண்ணன் MBA  

Private Banking Process Associate 

விசாகம்  

08.03.1999 
துைாம் 

கமைகண்ணன் 
லமைாப்பூர், 
பசன்லை 

9444475652 
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U. சந்தியா ராணி B.E.,     

Software Testing 
றரவதி 
27.03.1990 மீைம் 

E.உத்தமன் 

பசன்லை 
9176276427 

Dr.S. பசௌமியா MBBS,      

Software Texting 
றரவதி 
28.06.1997 

மீைம் 
M.V.சுதர்சன் 

இராயப்றபட்லை, 

பசன்லை 
9962063617 

M. கிருத்திகா B.Tech. HR,    

Private concern 
அவிட்ைம்  
28.06.1997 

மகரம் 
M. மணிவண்ணன் 
பகாளத்தூர், 

பசன்லை. 
9444340116 

K.அபிநயா 

EEE 
அனுஷம் 
22.12.1992 

விருச்சிகம் K.கலைறவந்தர் 
பசன்லை 

9444315386 

R. பவித்ரா 

B.Tech,MBA 
உத்திராைம்  
11-01-1996 

கன்ைி 
J.ராமணி 
புதுச்றசரி 

9994250216 

S. றயாகைட்சுமி B.E 

 

மூைம் 
27.05.1996 

- R.சுகுமார் 

றசப்பாக்கம் 
9710472102 

ஏ. அஷ்விதா B.E.(ECE) 

Process Associatev 

உத்திரம் 
27.05.1996 

கன்ைி A.விஜயகுமார் 

பசன்லை 
9789854577 

K.கற்பகப்ரியா M.B.A 

 

அசுபதி 
08.06.1991 

றமஷம் G.கிருஷ்ணசாமி 
தூத்துக்குடி 

9944063603 

G.கிர்த்திகா, M.Com 

 

மிருகசீரிஷம் 
31.01.1996 

மிதுைம் D.கறணஷன் 

பசன்லை 
9884148315, 
8072993124 

V.சுஜாதா, ME.Ph.D.. 

 

பூராைம் 
22.05.1985 

தனுசு 
R.விஜயராகவன் (late) 

விழுப்புரம் 
9942556118 
9952130118 

AS. பத்மப்பிரியா B.Tech., (ECE) 

R.T.L. Design Eng. Bengaluru 

அஸ்விைி 
03.10.1993 

றமஷம் A.P. றசகர் 

றகரளா 
9447025013 

L. றஹமைதா, BCA, MBA, (B.Ed) 

Teacher (Private School) 

புைர்பூசம் 
03.10.1993 

கைகம் 
P.றைாகநாதன் 

பசன்லை 
9385309387  

N. நாகைட்சுமி, B.E. 

Software Engineer (Mind Tree) 

அனுஷம் 
04.03.1994 

- நித்யாைந்தம் 
பபங்களூரு 

8123356887 

S. விஷ்ணு பிரியதர்ஷிைி, 
B.B.A 

றராகிணி 
15.04.1994 

- R.பசல்வதுலர 

பசன்லை 
9941524749 
6381261037 

S. திவ்யா,B.Com 
புரட்ைாதி 
27.12.1995 

 

கும்பம் 
G.சுறரஷ்குமார் 

பசன்லை 
9840398018 
9841553559 

S. பவாைி சத்யன் B. Arch 
மகம் 
01.06.1998 

சிம்மம்  M. சத்யன் (Late) 

பசன்லை 
9941591581 
8668029932 

N. நந்திைி, B.Com., M.Com. 
பூசம் 
17.01.1995 கைகம் A.நாகராஜன் 

றகாயம்பத்தூர் 
9865855763 
9965075396 

C. சுஷ்மீதா, B.Com., LLB 

(Hons) Legal advisor 

அசுவிைி 
03.07.1994 றமஷம் சந்திரறசகரன் 

பசன்லை 
9444006639 

R. றமாகைைக்ஷ்மி BE      Tata 

Communications 
Transformation Service Limited 
 

சிம்மம்  
05.08.1997 
 

- M.ராஜாராம் 9444006639 
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A. லவஷ்ணவி, B.E., ECE. ஆயில்யம் 

11.10.1993 கைகம் அழகப்பன் 

பசன்லை 
9444069698 
9840925562 

G. கல்பைா, B.Sc., (Computer 

Science) 

திருவாதிலர 
01.06.1995 மிதுைம் றகாவிந்தராஜ் 

பசன்லை 

9940457787 
9790963033 

S.வர்ஷா                           

ASVA Cool Solution pvt.Ltd 

அஸ்தம் 

12.01-.1996 கன்ைி 
சங்கரன் 

பசன்லை 
98412 98421 

சாரு மணிவண்ணன் 

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

சுவாதி 
07.07.1995 துைாம் 

மணிவண்ணன்   
பசங்கல்பட்டு   

94454 40974 

S. றமாைிஷா B.opto., FBV., 

Optometrist 

தைசு 

24.09.1993 பூராைம் 
S.N.சுந்தர்ராஜ் 
றகாயம்புத்தூர் 

8524002127 

R.M. சங்கீதாைா B.C.A., 

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

உத்திரட்ைாதி 
01.12.1995 மீைம் 

முத்துறவைன்  
வில்ைிவாக்கம் 
பசன்லை 

8056050034 

Dr. றரகா M.B.B.S., M.S., 

OGSRM Medical College, 
Chennai 

திருவாதிலர 
10.01.1990 மிதுைம் 

அன்பு  

திருப்பதி 
 

9894119084  

ற ாபைா (எ) வா. சரண்யா 
B.Tech 

பூரம் 

 
25.04.1995 

கும்பம் 
பூரட்ைாதி 

P.வாசுறதவன் 

பசன்லை 

7358601197 
8056188081 

R. லவஷ்ணவி B.Tech, IT 

றகட்லை 

 
6.11.1994 

விருச்சிகம் M.ரவி 
பசன்லை 

8056188081 

Dr.R. சித்ரா, M.B.B.S 
அஸ்விைி 
16.08.1995 றமஷம் ராமகிருஷ்ணன் 

தாம்பரம் 
9381088833 

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

குழந்லதகள் நைமருத்துவம்  

அப்றபாறைா ஹாஸ்பிட்ைல் 

விசாகம் 

06.5.1993 துைாம் 
K.ஏழுமலை 

பசன்லை - 100 

 

9444291063 

லவஷ்ணவமூர்த்தி 
M.Tech,Ph.D 

சுவாதி 
12.10.1998 துைாம் 

S.S.மூர்த்தி 
பசன்லை 
 

9952040058 
9003281662 

விஷ்ணுப்ரியா 

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

மகம் 

03-04-1993 சிம்மம் S.சுப்ரமணியன் 

பசன்லை 

9444939883 
9677219654 

S.ஶ்ரீைஷ்மி  M.E. (Ph.D) 
பரணி          20-

01-1994 - சரவணபாஸ்கரன் 

நாகப்பட்டிைம் 
7908393189 

K.றமாகை அக்ஷயா MBBS., 

MD., Surgeon 

பூரம் 

11.11.1990 சிம்மம் 

 

முத்து, 

றகாயம்புதூர் 

 

9842154310 

K.விஷாைி  DCA (HDFC) 

 

றராகிைி 
29.07.1997 ரிஷபம் M.கிருஷ்ணமூர்த்தி 

திருவான்மியூர் 
9841504512 
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R. காளிதாஸ், M.E. 

Assistant Professor 

பூசம் 

25.03.1991 
கைகம் 

R.அனுசுய  

 கைலூர் 
9943884388 

C. பசல்வைிங்கம், M.E.O. 

 Amet University 

மூைம் 

19.09.1988 தனுசு S.பசல்ைபாண்டி 

மதுலர 

9940920147 
9360845141 

S. பசந்தில்நாதன், B.E. 
சதயம் 

24.07.1986 கும்பம் S. சைறகாபன் 

பசன்லை 
9840877752 

பார்த்திபன்,  M.E.,VLSI 

Design (பதலுங்கு யாதவர்) 

Infosys, Chennai 

மூைம் 

07.07.1990 தனுசு G. பரிமளா 

பசன்லை 
9489189193 

S.  கார்த்திலக றவலு,  

B.Sc.,  Senior Infra Developer 

திருவாதிலர 
23.06.1990 மிதுைம் T.சுந்தரமூர்த்தி 

இராமநாதபுரம்  
9841730115 

Y. நறரஷ்குமார்,  D.H.M.C.T.  

B.Sc., Hotel Management,  
Kumbakarai, Restaurant 

அனுஷம் 

07.01.1986 விருச்சிகம் 
C. யாதவன் 
பசன்லை 

9841730115 
9884132194 

P. அறிவழகன், DME                        
Jothi Traders (Own Business) 

பூராட்ைாதி 
29.9.1993 கும்பம் A பபான்னுசாமி 

வாைகரம் 
9976496621 

M. ஶ்ரீராம்,  B.E., ECE  Film 

Industry (Dubbing & Acting) 

சித்திலர 
14.08.1991  D. மணிவண்ணன் 

ஶ்ரீபபரும்புத்தூர் 
9940390678 

P. பைட்சுமணன்   

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

பூசம்   
17.07.1977 கைகம் பபருமாள்    

மதுலர 
9524539849 

E. நந்தறகாபால்,  DEE,     

Business, Chennai 

அனுஷம் 

14.05.1987 விருச்சிகம் 
N. ஏழுமலை 
பசன்லை 

 

E.  பிரசாத் B.E.(EEE)           

Assit. Engineer Gestamp Auto 
Mative Pvt,Ltd. Chennai 

அஸ்தம் 
28.12.1991 கன்ைி P. ஏழுமலை 

பசன்லை 
6382090312 

B. றகாபால் கிருஷ்ணன் (எ) 
பசல்வகுமார்,  M.Sc.,           

Botany Scientific Business 
Manager 

ஆயில்யம் 
22.04.1991 கைகம் L. பாஸ்கரன் 

றவளச்றசரி 

6379949740 
9962897594 

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

றகட்லை 

29.05.1991 விருச்சிகம் 
C. கறணசன் 
பசன்லை 

 

R.K.பிரதீப் B.E. CSE 

(Associate Systems Analyst) 

மூைம் 

19.05.1992 தனுசு 
D.குமார் 

பசன்லை 
9841165799 

M. சந்றதாஷ் 

D.A.E (TVS Technical, 
Manager) 
 

சுவாதி 
25.05.1991 துைாம் 

S.முரளி 
பசன்லை 

9840277641 
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R.S. அருண்முருகன் B.E., 

M.B.A (AD Operation) 
திருவாதிலர 
01.09.1994 மிதுைம் ராஜாசந்திரறசகர் 

சாைிகிராமம்,  
9841032766 
 

R.அறசாக்குமார் M.Sc in Leed: 

University, UK 
Data Analyst in Outplay 
Entertainment, UK 

பரணி 
02.04.1995 றமஷம் 

ரவிச்சந்திரன் 

புதுச்றசரி சாைிகிராமம், 

பசன்லை 

9488275923 

S. பசல்வகுமார், 10th, Diploma திருறவாணம் 

11-04-1988 மகரம் A.றசது 

மதுலர 
9047847444  

T.சுகுமார் DCE 

civil.eng 
அசுவிைி 
25.06.1992 றமஷம் V.துளசி 

பசங்கல்பட்டு 

9976420556 
8122962430 

M.D. ரங்கநாதன் 

B.E., (Junior Asst.) 
சுவாதி 
26.10.1992 துைாம் 

M.K.றதவராஜ் 

பசன்லை 
9283213140 

M.சுறரந்தர் S.S.L.C  (B.S.L. 

Pluming & Electrical) 
அஸ்விைி 
09.08.1993  றமஷம் G.முரளி 

ஆவடி, பசன்லை 
7338993639 

B. கிறஷார் ராஜ் B.Sc., 

(Viscom) 
அவிட்ைம் 
08.01.1992  மகரம் S. பாபு (Central Govt.). 

பசன்லை 

9841078855 
044-26633333 

V.பாைாஜி, 12th றகட்லை     
09-06-1990 விருச்சிகம் 

R.வரதன் 

பசன்லை 
9445234561 

N.ஏழுமலை. IT பவல்ைர் பரணி 28-06-

1989 றமஷம் நாராயணன் 

 மண்லம 
9025157345 

R.நித்திஷ் 

DIHM & Catering Technology அனுஷம் விருச்சிகம் ராதாகிருஷ்ணன் 

முகப்றபார் 
9444414439 

T. பாைறகாபால் (ராகு.றகது 
உள்ளத] 
B.E., (Consultant sof.eng) 

விசாகம் 
24.12.1989 துைாம் தாரங்கன்  

பசன்லை 
9894815015 

K.சந்தீப் என்கிற பால்ராஜ் 

B.Com 
றரவதி 
14.4.1991 மீைம் 

கன்கா 

பசன்லை 

9960684205   
9176078791 

S.றகாவிந்தராஜ் 

12th 
றராகிைி 
01.07.1989 - றசர்முகம் பசன்லை 9840177944 

S.R. அக்ஷாய் பிரபு  B.E. (CSE) 

PGPDSE (Data Consultant) 
கார்த்திலக 

20.4.1996 
ரிஷபம் ரறமஷ் 9842848062 

D. பிரபாகரன் B.Tech., (Mech.) 

KSR Enterprises (Supervisor),   
TNEB 

பூராட்ைாதி 
08.06.1996 கும்பம் 

A. தைபாைன் 

பசன்லை 

9444077230 
9952068230 

K. றதவராஜ் D.M.E.B.E., (Own 

Business) 

புைர்பூசம் 
08.04.1995 மிதுைம் K.விஜயா 

திருமிழிலச.  பசன்லை 
9952068230 

R. மணிகண்ைன் ITI (Welter) 

(Own Business) 

புைர்பூசம் 
08.04.1995 சிம்மம் B.இராறஜந்திரன் 

திருவள்ளூர் 
8220578765 

R. துளசிங்கம் M.Com.. 

தமிழ்நாடு காவல்துலற 

மகம் 
07.07.1992 மீைம் 

M.ராமைிங்கம் (SI 

Rtd..) பசன்லை 
8754123646 

J. விறைாத்குமார், B.Com., 

Working in Amazon 

றரவதி 
20.02.1988 மீைம் J.சுசிைா 9092295393 

R.பிரவின்குமார் 

B.Sc, Actor 

உத்திரம்  

10.08.1994 
சிம்மம் 

R. ரவிச்சந்திரன் 

பசன்லை 

 

9367660766 
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சபயர் - படிப்பு - சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லத சபயர் 

 

சதாலலளபசி 
 

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

திருறவாணம் 
13.12.1988 - K. திருப்பதி 

கரூர் 

9486753182 
8940381918 

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

பூரட்ைாதி 
11.03.1994 கும்பம் Y. வாசுறதவன் 

தஞ்சாவூர் 

8056554301 
9944215122 

G. வடிறவைன். B.Tech., I.T., 

(Software Eng., Infosys) 

றராகிைி 
24.06.1987 ரிஷபம் E.றகாைாகிருஷ்ணன் 

கைலூர் 
8608961611 

H. திவாகர் (பமன்பபாருள் 
பபாறியாளர்) B.E.E.E.E., 

ஆயில்யம் 
24.11.1994 கைகம் ஹரி (Late) 

9962139741 
9787351013 

V. தரணி குமார்  B.E (Mech) 

 (Manager JC Valvulas India) 

பூராைம் 
24.11.1987 தனுசு றவலுசாமி (BDO Rtd.) 9843167060 

A. ராம்பிரகாஷ் 

B.E. (Dyanamik computer service 

மூைம் 

19.05.1992 தனுசு RM.ஐயப்பன் 
9843167060 
8939820118 

M. சதிஷ்குமார், thiru guni food 

pvt.ltd 

உத்திராட்ைாதி 
26.11.1982 மீைம் N.றமாகன்பாபு   

றகாயம்றபடு 
9841322043 

P றகாபிநாத், B.Com 

B.S Cable Company Kodivakkam 

பூராட்ைாதி 
18.03.1996 கும்பம் G.புருறஷாத்தமன் 

பகாட்டிவாக்கம் 

9094566092 
9094896913 

S நாதன், B.E, 
சதயம் 

24.07.1986 கும்பம் 
S. சைறகாபன் 

பசன்லை 
9840877752 

G. பார்த்தசாரதி, B.E (ECE)  

Software Engineer (CTS) 

உத்திராைம் 
28.04.1989 மகரம் V.றகாவிந்தசாமி 

பசன்லை 

9094180365 
9498312987 

G பவங்கைகிருஷ்ணன், 

BEME City Union Bank 

றரவதி   
07.01.1987 மீைம் V.றகாவிந்தசாமி 

பசன்லை 
9789427019 

M.N. சுதந்திரராஜன்   M.Sc 

 

சித்திலர 
15.08.1991 துைாம் 

Dr.M.C.நவநீதகிருஷ்ணன் 

பசன்லை 
6382129311 

V. மதிவாணன் ITI 
மகம் 

21.11.1988 சிம்மம் K.விஜயகுமார் 

விருதுநகர் 

9344784492 
9095714909 

G.K. விக்றைஷ். 
B.E (M.E) 

பரணி 
04.07.1994 றமஷம் 

G. குமாரறவலு (றைட்) 
திருவல்ைிக்றகணி 

9445123384 
9841815244 

R. பாைசுப்பிரமணியன் 

B.E, Federal bank 

ஆயில்யம் 
24.5.1996 கைகம் ராறஜந்திரன் 

லசதாப்றபட்லை 

9383398889 
9600097798 

V. பாைாஜி B.Tech., 

 Software Engineer 

பூசம் 

10.10.1993 கைகம் விஜயா 

ராணிப்றபட்லை 

9383398889 
6383793631 

E.வசந்தகுமார் 

B.Com., University of madra 

அஸ்தம் 

 
14.04.1995 

கன்ைி E.உஷா 

பலழய பல்ைாவரம் 

8754544234 
9380733821  

N. சந்றதாஷ்குமார் B.Tech I.T. 

 (பதலுங்கு யாதவ) 
புைர்பூசம் 
04.05.1987 மிதுைம் 

D. நைராஜன் 

ஆவடி 

9962785214 
8939778408 

E. பிரகாஷ் 

M.BA., Deputy manager 

அவிட்ைம் 

22.02.1982 மகரம் P.S. ஏகாம்பரம் 

பசன்லை 

9382868013 
9841908262 

G. விக்றைஷ் 

B. Com .Muthuoot finace 

பூராைம் 

04.10.1992 தனுசு 
V. கறணசன்  

றக. றக. நகர் 

 

9094570435 

 



 

32   ||  ஜூலை 2022  ||  ஒைிக்கும் யாதவர் முரசு  

                 
 
 

றகாலவ மாவட்ைம் நீைிறகாைார்பாலளயம் திரு. N. ராமச்சந்திரன் திருமதி. R. ராஜாமணி 
அவர்களின் புதல்வன் பபாறியாளர் R. றகாபிநாத், றகாலவ சுண்ைக்காமுத்தூர் சமுதாய 
ஆர்வைர் யாதவ மஹாைின் சிறப்பு நன்பகாலையாளர் திரு. R. மாரிமுத்து திருமதி. M. 

சரஸ்வதி அவர்களின் இலளய மகள் பபாறியாளர் M. ரூபஶ்ரீ ஆகிறயாரது திருமண 
வரறவற்பு ஈச்சைாரி ைட்சுமி கல்யாண மண்ைபத்தில் 19-06-2022 ஞாயிறு மாலை பவகு 
சிறப்பாக நலைபபற்றது. மணமக்களுக்கு யாதவர் றபரலவ மற்றும் றகாலவ மாவட்ை 
யாதவர் பண்பாட்டுக் கழகம் சார்பாக வாழ்த்துக்கலள பதரிவித்துக் பகாள்கிறறாம் 
 
 

                              
 
 

தமிழக மின்சார ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தில் உறுப்பிைராக கைந்த மாதம் ஓய்வு  பபற்ற 

மின்சார வரியா தலைலம பபாறியாளர் நமது உறவு திரு. N. கண்ைன் அவர்கள் றமலும் 3 
வருைங்கள் நியமைம் பசய்யப்படுகிறார்…!! பணி சிறக்க வாழ்த்துகள்.  
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யாதவர் றபரலவயின் ஆயுள் உறுப்பிைர்கள் அலைவருக்கும் நிழ்றபைத்துைன் கூடிய அலையாள 
அட்லைறபரலவயால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆயுள் உறுப்பிைர்களாக றசர விரும்புறவார் மற்றும் இதுவலரயில் 
உறுப்பிைர் அலையாள அட்லை பபறாதவர்கள் கீறழ உள்ள படிவத்திலை பூர்த்தி பசய்து, அத்துைன் Passport / Stamp Size 

மூன்று வண்ண புலகப்பைங்கலள அனுப்பி லவக்குமாறு றகட்டுக்பகாள்கிறறாம். இலவகள் வரப்பபற்ற பின் 
யாதவர் றபரலவயின் அலையாள அட்லை வழங்கப்படும். Aadhar Card / ID Proof அனுப்பி லவக்கவும். 

  

 
 

(உறுப்பினர் பதிவு படிவம்) 
 

 
 

பபயர் / Name :    ............................................................................................................................ 

த.பப  /  க.பப          :    ............................................................................................................................ 

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

பாைிைம், Gender ஆண் / Male – பபண் / Female : .............................................................................. 

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

பணியாற்றும நிறுவைம் / Occupation :  ............................................................................................. 

பதாலைறபசி / Phone No. :  ................................................................................................................ 

லகறபசி  / Mobile No. :  ......................................................................................................................... 

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

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

மாநகரம் / City : மாநிைம் / State :  ......................................................................................................... 

றமற்கண்ை முகவரியில் தங்கள் குடும்பத்லதச் சார்ந்த யாளரனும் உறுப்பினரா? ஆம் எனில் அதன் 

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

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

தங்கலளப் 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. 500/- (Can contest in District & State Body Elections) Refundable, if removed | resigned      

4.  Mode of Payment றநரில் அல்ைது Bank a/c Transfer to Bank: Indian Bank, 

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

ஆம் நான் யாதவர் இைத்லதச் சார்ந்தவர்  

                   உறுதியளிக்கிறறன்.                               
  

   லகபயாப்பம்  / Signature 

 

ஆயுள் உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு 

 

அளவுள்ள 

மூன்று (3) 

புலகப்பைங்கள் 

அனுப்பவும் 



 

 

ஒலிக்கும் யாதவர் முரசு 
 

மாத  இதலழ பபற்று பகாள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஆண்டு சந்த  

Rs. 150/- பசலுத்தி தங்களின் இதலழ பபற்று பகாள்ளைாம்.  

                                                                                                                                            - ஆசிரியர் 

                                                   Mode of Payment  
        றநரில் அல்ைது Transfer to Bank  
       Bank a/c: Indian Bank, 
       A/c No. 701412555, East Abiramapuram Branch,  
       IFC Code: IDIB000E013 

 

வாழ்த்துக்கள் 
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S.P.அரவிந்த் அவர்களின் மலைவி Dr. சசௌபர்ைிகா அரவிந்த் அவர்களின் 
வலளகாப்பு விழா 
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