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ஒலிக்கும்  
யாதவர் முரசு 

 

யொதவர் றபரறவயின் தசய்தி மொத இதழ் 

ளம - 2022 

ஆசிரியர் 

டாக்டர். ஆர். காந்லதயா, M.S.(General) 

இறை ஆசிரியர் 

திரு.ஜி.உலகநாதன் யாதவ், எம்.ஏ.,பி.எல், 

 

“கல்வி அைியொதவறைஇல்றை என்று 
தசொல்லும் கொைம் வரறவண்டும் 

கற்ைவனும் தகொற்ைவன் றபொல் 
வொைறவண்டும்“ 

 இதயத்தில் இருந்து கசிந்துருகும் இரங்கல் பதிவு 
 

மதுறர கொமரொஜர் பல்கறை கைகத்தின் பதிவொளர்!ததன் தமிழ்நொட்டின் யொதவ இைத்தின் 
தவிர்க்க இயைொத கல்வி - றவறைவொய்ப்புகளின் ஆைமரம்! மதுறர EMG யொதவர் தபண்கள் 
கல்லூரி துவங்கியவுைன், அரசு நிதி உதவி கல்லூரி (Aided)என்கிை அந்தஸ்து றகொரும் நிறை 
வந்தறபொது, அப்றபொறதய முதல்வர் சற்று றயொசித்து மறுக்க முயலும்றபொது, தன்னுறைய 
றநரடி முயற்சியொல் அரசு உதவி தபறும் ஒரு இைத்தின் தபயரொல் உள்ள முதல் மகளிர் 
கல்லூரி என்கிை தபருறமறய நொம் தபைக் கொரைமொக இருந்தவர். தற்தபொழுது தபொன் விைொ 
கண்டிருக்கிை மதுறர யொதவர் பண்பொட்டுக் கைகம் அறமய கொரைமொக இருந்த றமயப் 
புள்ளிகளில் ஒரு மொமைிதர்! றகொவில்பட்டி திரு.ளகாபாலகிருஷ்ைன் யாதவ், அகிை இந்திய 
யொதவ மகொசறப தறைவரொக சிைப்பித்த த பதி திரு.நாளகந்திரன், மதுறரக்கு கிைக்றக, 

ததற்றக எட்டு மொவட்ைங்களின் ஐ.ஜி - யொக இருந்த திரு.சசந்தாமலரக் கண்ைன், 

ரொமநொதபுரம் மொவட்ை நீதிபதி திரு.பாண்டுரங்கன் எை எவரிைமும் யொரும் ஏதும் உதவி றகொர 
றநர்ந்தொல், அவர்கள் முதைில் அணுகுவது இவறரத் தொன் என்கிை அளவிற்கு எளிறமப் 
பண்புகள் நிறைந்த ஒரு அன்பொத்மொ! ஆம்! தபரும் தபொருளொதொர அந்தஸ்து இல்றை! தபரும் 
பின்புைம் இல்றை! தன் கல்வி பைத்தொல், தன் பைியின் திைத்தொல், தன் பைிவின் பைத்தொல் 

யொதவர்களின் வொழ்வில் ஒளி விளக்றகற்ைிய றசறவச்தசம்மல். அய்யொ அமரர் திரு. 
ராமானுஜம் அவர்கள்அவறர நொம் இன்றும் றபொற்ைி பொரொட்டிக் தகொண்ைொை கொரைம் அவரின் 
தன்ைைமற்ை றசறவகள் என்ைொலும், அறவ அறைத்திற்கும் ஒறர கொரைம் முழுமுதல் 
கொரைம் அவரின் துறைவியொர் திருமதி.அருைா ராமானுஜம் அவர்கள்தொன். அது என்ை 
நியொயம்-? றசறவ தசய்தவர் அவர்-? அவர் துறைவியொறர ஏன் தகொண்ைொைனும் எை நீங்கள் 
எண்ைைொம். அது இயற்றகதொன்! முற்றபொக்கு சிந்தறையொளர் திரு.ராமானுஜம் அவர்கறள 

திருமைம் தசய்து, றநர்றமறயத் தவிர ஏதும் அைியொத அவரின் அன்பு மறைவியொக, 14 

குைந்றதகளுக்கு தொயொக அவர்கறள வளர்த்து ஆளொக்கி, கல்வியொல் றமம்பை றவத்து, 
கைவரின் பதவி, அந்தஸ்து, புகழ் எறதயும் சுய ைொபத்துக்கொக கருத்தில் தகொள்ளொமல் 
கைவன்- குடும்பம் என்றை வொழ்க்றகறய ஒரு தவம் றபொை வொழ்ந்த ஒரு அற்புத ஆத்மொ! 
றமறையில் தைக்கு றபொடுகிை சொல்றவகறள கூை எண்ைிப் பொர்க்கிை, தைக்கு இப்படி 
வரறவற்பு பதொறககள் றவயுங்கள் என்று நிர்ப்பந்திக்கிை தன் தபயறர புகழ் பொை றவண்டும் 
என்று எதிர்பொர்க்கிை, தைவந்தர்கள் தொன் தறைறமக்கு தகுதியொைவர்கள் என்கிை மொய 
கற்பிதங்கள் தகொண்டிருக்கிை இந்த தபொதுதவளி புகழ் றபொறத சமூகத்திற்கு ஒறர ஒரு தசய்தி 
தசொல்ை விரும்புகிறைன். கவைமொக றகளுங்கள். 
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ஆமொம்! ஒரு ஐம்பது வருைங்களுக்கு முன்ைர் கொர் (CAR) என்பது றகொடீஸ்வரர்களின் அங்கீகொர 
அறையொளம்.அப்தபொழுததல்ைொம் றசக்கிள் றவத்திருப்பறத தபரும் அந்தஸ்து. அந்த கொை 
கட்ைத்தில் திரு. ரொமொனுஜம் அவர்களின் தன்ைைமற்ை றசறவறய பொரொட்டி நம் உைவுகள் 
அவருக்கு *ஒரு புதிய கொர் ஒன்றை ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியொக திரு.ராமானுஜம் அவர்களுக்கு 

றமறையில்  பரிசளிக்கிைொர்கள்.அவர் அதற்கு முழு முதல் தகுதியொைவரும் கூை! ஆைொலும், 

இது ஒரு தவைொை முன்னுதொரைமொகி விைக் கூைொது, இந்த கொறர சங்க தசயல்பொடுகளுக்கு 
பயன்படுத்திக் தகொள்ளுங்கள். எைக்கு றவண்ைொம் என்று துைிவொை தநஞ்சுரத்துைன், 
றநர்றமத் திைனுைன் றமறையிறைறய அந்த கொறர திருப்பி அளித்தவர்.தகொஞ்சம் 
நிறைவறைகளில் அந்தகொட்சிறயஒரு நிமிைம் மைதில் நிறை நிறுத்திப் பொருங்கள்..இது 
சொத்தியமொ-? ஒருவர் இப்படி இருந்திருப்பொரொ எை -? கைவனுக்கு கொர் பரிசொகத் தொறை 
தகொடுத்தொர்கள் -?அறத அவர் வொங்கிைொல் என்ை தவறு என்று,அவர் மறைவி அவரிைம் 
ஒரு றகள்வி கூை றகட்கவில்றையொம். இது ஒறர ஒருஉதொரை தசய்திமட்டுறம!ஏதைன்ைொல், 
கொறர விை கைவன் தொன் முக்கியம் என்று மைம் கவர்ந்த கைவைின் மைறமறகொைொமல், 
அவர் றநர்றமறய கொதைித்து வொழ்ந்த ஒரு அற்புத அபூர்வ பிைவி திருமதி. அருைா 
ராமானுஜம் இப்படிப்பட்ை பை தியொகங்களின் திருவுருவொய், ஒரு றநர்றம ஆைமரத்றத 
தொங்கிப் பிடித்த அன்பு பூமித் தொயொக வொழ்ந்து சிைந்த திருமதி.அருைா ராமானுஜம் - 
என்பதொ -? திரு.ராமானுஜம் அருைா- என்பதொ-? எை எவரும் பிரித்து பொர்க்க இயைொத 
அளவிற்கு இருவர் எை எவரும் எண்ை இயைொத அளவிற்கு, ஆதர்ச தம்பதி என்கிை 
வொர்த்றதக்கு அகரொதி தபயரொக விளங்கி ஒற்றை அறையொளமொக வொழ்ந்து சிைந்த அம்மொ 
அவர்களின் மறைவு தகவல் உண்றமயிறய மைறத பொதிக்கிைது! கைக்கிைது! அம்மொவின் 
ஆத்மொ பரிபூரை சொந்தியறையட்டும் அவறர இைந்து பரிதவிக்கும்,தபற்றைொர் கொட்டிய 
வைியில் நம் இைத்திற்கொை தன்ைைமற்ை றசறவகறள, பகட்டு ஆர்ப்பொட்ைங்கள் இன்ைி, 
இன்றும்ததொைர்ந்து தகொண்டிருக்கிை யொதவர் றபரறவ நிறுவைர் அண்ைன் டாக்டர். 
காந்லதயா மற்றும் அவரின் குடும்பத்திைருக்கும், யொதவர் றபரறவ தசொந்தங்களுக்கும்: 
இந்த றபரிைப்பின் வைிகறள தொங்கும் வைிறமறய இறைவன் அருளட்டும்! எைஇறைவறை 
பிரொர்த்திப்றபொம். ஆழ்ந்த இரங்கல்கைத்த இதயத்துைன் யொதவ இைத்தின் தமிைகம் தழுவிய 
ஒரு எளிய அறமப்பின் தபொறுப்பொளர், யொதவர் றபரறவயின் ஆரம்ப கொை உறுப்பிைர் 
என்தைல்ைொம்அறையொளப் படுத்துவறத கொட்டிலும் ததய்வத் தொறய றபொற்ைி வரைொறுகளில் 
பதிய றவக்க விரும்புகிை, கல்வியொல் தகுதிதபற்ை ஒரு சொமொன்யை வைக்கைிஞர்  
 

                                                                  TK சவங்களடஷ் 
                                                                                                                                                        President SIYMS 

                                                          தசன்றை. 
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வக்கீல் அய்யா திரு.S.இராமசாமி ளகானார் (1901-1965) 

 
 
   1964 தபொது றதர்தைில் திருதநல்றவைி ததொகுதியில் சுமொர் ஆயிரத்து தசொச்சம் 
வொக்குகளில் தவற்ைிவொய்ப்றப கொங்கிரஸ் கட்சியிைம் அவர் இைந்த றபொது நண்பர்களும் 
உைவிைர்களும் 'இந்த றதர்தைில் இவ்வளவு பைம் றபொய்விட்ைறத எை உங்கள் மைம் 
வருந்துகிரதொ'?  என்று றகட்ைைர். 
 
    அதற்கு 'இல்றை. வக்கீல் ததொைிறை றவத்துக்தகொண்டு நொன் ததொண்டுதொன் 
தசய்றதன். பைம் எதுவும் சம்பொதிக்கவில்றை.ஆைொல் என்வருத்தம்  அதுவல்ை. இந்த  
றதர்தைில்  நொன் தசைவைித்த பைம் எல்ைொம் நொன் றதடியது அல்ை. நொன் எந்த  
நிைத்திலும்  உறைக்கவில்றை. ஆைொல் என் சறகொதர்கள் உறைத்து ஈட்டிய தசல்வத்றத 
நொன் உறைக்கொமல் றதர்தைில்  ததொறைத்து விட்றைறை என்ை வருத்தம் தொன் எைக்கு'  
என்று பதில் அளித்தவர் வக்கீல் அய்யொ என்று திருதநல்றவைி  மக்களொல் அன்புைன் 
அறைக்கப்பட்ைவரும்,  தநல்றை இந்து கல்லூரி தசயைொளரும்  (1945- 1957), 
தநல்றையப்பர் றகொவில் அைங்கொவைர் குழு தறைவரும் (1946 - 1949),தநல்றை 
கூட்டுைவு பொல் விற்பறையொளர் சங்க தறைவரும்(1945 - 1960),அந்த மொவட்ை சுதந்திரொ 
கட்சி தறைவரும்(1959-1965),ரொஜொஜியொல் தொமிரபரைியில் நொன் கண்தைடுத்த தங்கம் 
எை கூைப்பட்ைவருமொை வக்கீல் அய்யொ எஸ்.ராமசாமிளகானார் ஆவர்.   
 
   தூய அரசியல், கறைபைொத தபொதுவொழ்வு, சிைந்த விவசொயி,  பைம் தபைொமல் 
இருதரப்றபயும் ரொசி தசய்து றவக்கும் வக்கீல், கல்வியொளர் எை பை முகம் தகொண்ை 
அவர், சுமொர் 64 ஆண்டுகள் மட்டும்  வொழ்ந்தொலும் அவரின் நிறைவுகள் இன்னும் பை 
நூறு ஆண்டுகள் ஆைொலும் மறையொது என்பது உண்றம.  
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இந்த பத்து கட்டல கல  பின்பற்றினால் வாழ்வின் கலடசி பக்கங்கள் 
சுவாரசியமா இனிலமயாக இருக்கும். 
 

1- எந்த நிறையிலும் உங்கள் வொழ்வின் கறைசி பகுதியில் உங்க பிள்றளகளுைன் றசர்ந்து 
வொை நிறைக்கொதீர்கள். 
 

2- உங்கள் றபரக்குைந்றதகளின் றமல் உங்களுக்கு எவ்வித உரிறமயும் இல்றை என்பறத 
மைக்கறவண்ைொம் குைந்றத வளர்ப்பில் மகனுக்றகொ மகளுக்றகொ எவ்வித அைிவுறரயும் 
தசொல்ைொதீர்கள். உங்கள்  அைிவுறர மற்றும் அனுபவங்கறள அவர்கள் மதிக்க மொட்ைொர்கள். 
 

3- விைகிறய இருங்கள் உைவுகள் இைிறமயொ இருக்கும் என் பிள்றள என்பிள்றள எை 
பதைொதீர்கள் சிைகு முறளத்த பைறவகள் அவர்கள் என்பறத நிறைத்து அறமதியொ 
இருங்கள். 
 

4- தபொருள் இல்ைொர்க்கு இவ்வுைகம் இல்றை - றசமிப்பு மற்றும் உங்கள் சுய சம்பொத்ய 
தசொத்துக்கறள உயிருைன் இருக்கும் வறர யொருக்கும் பகிரறவண்ைொம். 
 

5 - கொைம் முழுதும் அவர்கள் உயர்வுக்கொக பொடுபட்டு பை இைப்புகறள சந்தித்து இருப்பீர்கள் 
அவற்றை சம்சொரம் அது மின்சொரம் -விசு றபொை தசொல்ைி கொட்ைறவண்ைொம் உங்கள் 
கைறமறய தசய்தீர்கள் அவ்வளறவ. 
 

6 -கூட்டு குடும்ப வொழ்வு சிறதந்துறபொை தறைமுறையில் வொழ்கிறைொம் என்பறத 
மைவொதீர்கள் றதறவபட்ைொல் வருைம் ஒருமுறை தசன்று றபரன் றபத்திகளுைன் சந்றதொஷமொ 
இருந்து வொருங்க அங்றக அதிகம் தங்க றவண்ைொம். 
  

7- எந்த றநரத்திலும் உங்கள் மருமகள் முன் உங்கள் மறைவிறய - கைவறை 
விட்டுக்தகொடுத்து றபசொதீர்கள் உங்கள் இருவரில் ஒருவறர யொர் குறைத்து றபசிைொலும் 
எதிர்குரல் தகொடுங்க. 
 

8- அவர்களின் ஆைம்பர வொழ்றவ விமர்சிக்கறவண்ைொம் றசமிப்பின் அவசியம் பற்ைி தசொல்ைி 
அவமொைபைறவண்ைொம். 
அவர்கள் வொழ்வது உங்க வொழ்க்றக றபொல் றபொரொட்ை வொழ்க்றக இல்றை நவைீ கொர்றபொறரட் 
வொழ்க்றக நீங்கள் 1000 ரூ தபரிதொக நிறைத்தவர்கள் அவர்கள் ைட்சங்கறள புரட்டி 
பொர்ப்பவர்கள் எைறவ சூரியனுக்கு ைொர்ச் அடிக்கொதீர்கள். 
  

9- அதிக பொசம் ஆறச றவத்தொல் அது றமொசம் அவர்கள் குைந்றதறய அவர்கள் கவைித்துக் 
தகொள்வொர்கள் உங்க அைிவுறரகறள தவிருங்கள். 
 

10-உங்கறள விை அைிவிலும் திைறம யிலும் அவர்கள் சிைந்தவர்கள் என்பறத ஏற்று 
தகொள்ளுங்கள். 
 

அதிக அைிவுறரகள் இக்கொை சந்ததியிைருக்கு அைறவ பிடிக்கொது. 
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50 வயதுக்கு ளமற்பட்ட நம் நண்பர்களுக்கு சில எ ிய மற்றும் பயனுள்  
பரிந்துலரகள் உள் ன 

    

எப்ளபாதும் சரிபார்க்கவும்: குலறக்க: ளதலவயான உைவு: 
   1. இரத்த அழுத்தம் 
   2. இரத்த சர்க்கறர 
   3. ட்றரகிளிசறரடுகள் 
   4. தகொைஸ்ட்ரொல் 
   5. யூரிக் அமிைம் 

1. உப்பு 
2. சர்க்கறர 
3. தவளுத்த மொவு 
4. பொல் தபொருட்கள் 
5. பதப்படுத்தப்பட்ை உைவு 
6. றமகி க்யூப்ஸ் 

1. கொய்கைிகள் 
2. பருப்பு வறககள் 
3. பனீ்ஸ் 
4. தகொட்றைகள் 
5. முட்றைகள் 
6. பைங்கள் 
7. குளிர் அழுத்தப்பட்ை 
எண்தைய் (ஆைிவ், 
றதங்கொய், ...) 
    

நீங்கள் மறக்க முயற்சிக்க ளவண்டிய மூன்று விஷயங்கள்: 
   1. உங்கள் வயது 
   2. உங்கள் கைந்த கொைம் 
   3. உங்கள் இைப்புகள். 
மூன்று அத்தியாவசியமான விஷயங்கள்: 
   1. உங்கள் நண்பர்கள் 
   2. உங்கள் றநர்மறை எண்ைங்கள் 
   3. சுத்தமொை மற்றும் வரறவற்கத்தக்க வடீு. 
மூன்று அடிப்பலட விஷயங்கள்: 
   1. எப்றபொதும் புன் சிரிப்புைன் சிரிக்கவும்  
   2. உங்கள் தசொந்த றவகத்தில் வைக்கமொை உைல் தசயல்பொடுகறளச் தசய்யுங்கள் 
   3. உங்கள் எறைறய சரிபொர்த்து கட்டுப்படுத்தவும் 
ஏழு முக்கியமான விஷயங்கள்: 
 1. தண்ைரீ் குடிக்க தொகம் எடுக்கும் வறர கொத்திருக்க றவண்ைொம் 
 3. நீங்கள் தூங்குவதற்கு தூக்கம் வரும் வறர கொத்திருக்க றவண்ைொம் 
 4. நீங்கள் ஓய்தவடுக்க றசொர்வறையும் வறர கொத்திருக்க றவண்ைொம் 
 5. நீங்கள் மருத்துவ பரிறசொதறை தசய்ய உைம்பு றநொகும் வறர கொத்திருக்க றவண்ைொம் 
 6. கைவுறள நம்ப அற்புதங்கள் நைக்கும் எை கொத்திருக்க றவண்ைொம் 
 7. உங்கள் மீதொை நம்பிக்றகறய ஒருறபொதும் இைக்கொதீர்கள் 
8. றநர்மறையொக இருங்கள் மற்றும் ஒரு நல்ை நொறள எப்றபொதும் வரறவற்ப்பு தரவும் ... 
வொழ்க்றகறய கொதைியுங்கள் 
இ லம என்றும் இனிலமயுடன் இருக்கும்! 
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Most of us don't understand the difference about cow and buffalo milk...* Most people don't know. 
       Buffalo loves mud.  
        The cow does not even sit in his dung. The cow loves purity. 
       If you take the buffalo 2kms away and leave it. He will not return home. The power memory 
is zero. 
        Even if we leave a cow 5kms. away, it will return home. Cow's milk has the power of 
remembrance. 
       If ten buffaloes were tied up and their children were abandoned, not a single cub would 
recognize its mother. 
        But the calf of the cow, can identify mother in the midst of a few hundred cows. 
       The buffalo gives all its milk while removing the milk.  
        The cow hides some milk for its cub. It releases the stored milk only when the cub is 
drinking. cow's milk has tenderness 
       Buffalo can't stand the sun or heat. 
        The cow can also withstand the May-June sun. 
       Buffalo is huge and lazy and does not scream quickly. It' s milk is thick and is hard to 
digest. When we consume it's milk the same laziness and indigestion is caused. The calf is raised 
by the owner at the time of milking.  
        The calf when seperated from the mother is very difficult to handle. We cannot control the 
calf at the time of milking, even after it finishes drinking its share of milk from the mother. That 
care and tenderness is shared in it' s milk. The "sun ketu nerve" on the cow's back is awakened 
when it is sunny. This nerve absorbs "cosmic energy" from the sun, stars, moon and universe. 
That is why cow's milk has the power to eliminate diseases. No living being in the universe has 
such power. In fact, cow's milk does not heat up your body when consumed. Buffalo milk is 
dense, when consumed the body gets heated up, and the sugar in our body too raises (more in 
the jeersy milk) it is not good for sugar patients as the sugar levels raise up. 
But cow's milk when consumed is opposite to it. We see fat content in everything. we follow the 
advice of an advertisement, that refined oil does not cause cholesterol, we use that oil. But the 
fact is that we pay and get home, more fat content of buffalo milk, which is the cause of 
cholesterol too (fat content). 
      The third and fourth nutrients in buffalo milk evaporate when we put it on the stove and heat 
it a little.  
        No matter how many times cow's milk is boiled, the nutritional properties of it will not be 
destroyed. 
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தமிழ் நொட்டில் பிைந்ததற்கு ஒவ்தவொரு தமிைரும் *தபருறம தகொள்றவொம்   
இந்து சமயம் உருவொை இைம்       தமிழ்நொடு 
 

இந்து சமயத்தின் ஏழு சபரும் பிரிவுகள்: 
 
 
 
 
   
 
 4.கைாபத்யம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
றசவத்தின் முழு முதற் ததய்வமொை சிவன் றகொவில்கள் 283 இல்276 றகொயில்கள் 
தமிழ்நொட்டில் தொன் உள்ளது!!! றவைவத்தின் 108 றவைவ திவ்ய  றதசத் தைங்களில் 
96 ஸ்தைங்கள் தமிழ்நொட்டில் தொன் உள்ளது!! தகளமொரத்தின் 21 முருகன் றகொவில்களில் 
18 றகொவில்கள் தமிழ்நொட்டில் தொன் உள்ளதுகைொபத்தியத்தில் அஷ்ை கைபதிகள்         
றகொவில்கள் அறைத்தும் தமிழ்நொட்டில் தொன் உள்ளது தசளரத்தில் சூரியறை ததய்வமொக 
றதப்தபொங்கல் திைத்தன்று வைிபடுவது தமிழ்நொட்டில் தொன் சொக்தத்தில் பரொசக்தி 
நவதுர்க்றக றகொவில்கள் அம்மன் றகொவில்கள் தபண் ததய்வங்களுக்கு றகொவில்கள் 
இருப்பது தமிழ்நொட்டில் தொன்!! றமற்கண்ை ஏழு தபரும் பிரிவு ததய்வங்கறளயும் ஒட்டு 
தமொத்த இந்துக்களொக வைங்கும் ஸ்மொர்த்தர்கள் இருப்பதும் தமிழ்நொட்டில் தொன்!!   
பதிதைட்டு சித்தர்கள் றதொன்ைி, வொழ்ந்து!! ஜவீ சமொதி அறைந்ததும் தமிழ்நொட்டில் தொன்!! 
ஆழ்வொர்கள்....,  நொயன்மொர்கள்..றதொன்ைி வொழ்ந்து முக்தி அறைந்தது தமிழ்நொட்டில் தொன்!! 
பஞ்சபூத றகொவில்களில் நிலம், நீர், ஆகாயம், சநருப்புக்கான  ஸ்தைங்கள் இருப்பது 
தமிழ்நொட்டில் தொன்!! நவக்கிரக றகொவில்கள் அறைத்தும் இருப்பது தமிழ்நொட்டில் தொன்.12 
ரொசிகள், மற்றும் 27  நட்சத்திரங்களுக்கொை றகொவில்கள் இருப்பது தமிழ்நொட்டில் 
தொன்!!சப்தைிங்க ஸ்தைங்கள் இருப்பது  தமிழ்நொட்டில் தொன்!!இந்து பண்பொட்டின் 
அறையொளறம தமிழ்நொடு தொன் !! இந்து பண்பொட்டின் வொழ்வியல் முறைறய தமிழ்நொடு 
தொன் !! இந்து பண்பொட்டின் மருத்துவமொை  இயற்றக சித்த மூைிறக மருத்துவம் 
உருவொைறத தமிழ்நொட்டில் தொன்!!  இந்து பண்பொட்டின் இயற்றக றவளொண்றம றதொன்ைி 
தசைித்றதொங்கியது தமிழ்நொட்டில் தொன்!!! தமிழ்நொடு முழுக்க முழுக்க  ஆன்மிகபூமி.!!! 

2.சாக்தம் 

 

1.லசவம் 

 

3.லவஷ்ைவம் 

 

4.கைாபத்யம் 

 

5.சக மாரம் 

 

6.சச ரம் 

 

7.ஸ்மார்த்தம் 
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திருச்சசந்தூர் சுப்ரமைியசுவாமி ளகாயிலல கட்டிய 5 சுவாமிகள்...!!!!! 
இந்த ஐவரின் ஜவீசமொதிகளும் திருதசந்தூர் அருகிறைறய அறமந்துள்ளது. இறவ 
அறைத்றதயும் ஒறர நொளில் தரிசிக்கைொம். 
     தரிசனம் சசய்ய சசல்லும் வழி: 
முதல் மூவர்களொை... 
காசி சுவாமி,  சமௌன சுவாமி,  
ஆறுமுகசுவாமி ஆகிய மூவருக்கும் ஜவீசமொதி திருச்தசந்தூர் முருகன் ஆைத்தின் றநர் 
எதிரொக கைற்கறரயில் சற்று தூரத்தில் அறமந்திருக்கும் நொைிக் கிைற்ைின் ததற்றக 
"மூவர் சமொது" என்ை தபயருைறை அறமந்துள்ளது. நல்ை அறமதியொை இைம் 
 
4ஆவது ஸ்ரீவள் ிநாயகசுவாமி: ஞொை ஸ்ரீவள்ளி நொயகசுவொமி அவர்களின் ஜவீசமொதி 
திருச்தசந்தூர் றகொயிைின் ரொஜ றகொபுரத்தின் வைக்கு தவளிப் பிரகொரத்திைிருந்து சரவை 
தபொய்றக தசல்லும் பொறதயின் அருகில் வைது புைம் உள்ளது. 
 
5ஆவது ளதசிய மூர்த்திசுவாமி: ஞொை ஸ்ரீறதசிய மூர்த்தி சுவொமி அவர்களின் ஜவீசமொதி 
திருச்தசந்தூரிைிருந்து திருதநல்றவைி சொறையில் ஸ்ரீறவகுண்ைத்திற்கு முன்ைதொக 
ஆழ்வொர் திருநகரி எனும் ஊரில் இைங்கி அங்கிருந்து ஆற்றைக்கைந்து நைந்றதொ அல்ைது 
ஆட்றைொவிறைொ ஆழ்வொர்றதொப்பு என்னும் ஊருக்கு தசல்ைறவண்டும். அந்த ஊரில் 
தொமிரபரைி ஆற்ைங்கறரயில் உள்ள கொந்தீஸ்வரம் சிவன் ஆையத்தின் பின்புைம் நைந்து 
தசன்ைொல் அருகிறைறய இருக்கும். 
 
முதல் மூன்று சமொதிறய அதிக முறை றகொயிலுக்கு தசன்ைவர்கள் பொத்திருக்கைொம். 
மூன்றும் ஒறர இைத்தில் இருக்கும். நொன்கொவது பைருக்கும் ததரியொது . ததரிந்த சிைர் 
மட்டுறம அதுவும் உள்ளூர்வொசிகறள றபொவர். ஐந்தொவது ஜவீசமொதி இருக்கும் இைம் 
பைருக்கும் ததரியொது. றகொயில் வரைொறு ததரிந்த சிைருக்கு தொன் ததரியும். ஆைொலும் 
யொரும் தசல்வதில்றை.அடியொருக்கு அடியொர் கந்தக் கைவுள் அவரின் றகொயில் 
திருப்பைிறய தசய்தவர்கறள தரிசிக்கும் பொக்கியம் எல்றைொருக்கும் அறமவதில்றை 
இவர்கறள தரிசைம் தசய்பவர்கள் முருகைின் முழு அருறள முழுறமயொக தபை 
முடியும் என்பது ஐதீகம். 
 
ஓம் சரவை பவ.. 
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இந்தவடீு மியொன்மொர் (பர்மொ) கமொயுட்  மிகப்தபரிய ஆையமொை கமொயுட் மொரியம்மன் 
றகொயில் எதிறர உள்ள ரொமசொமிக்றகொைொர் வைீொகும்.      
    இந்தவடீ்டின் முன் பந்தல் அறமத்துதொன் தன்மொை சுைதரொளி, வங்கம் தந்த சிங்கம் 
மொவரீன் றநதொஜி அவர்களுக்கு I.N.A. நிதியொக றநதொஜியின் உைல் எறைக்கு நிகரொக 
தங்கம் வைங்கப்பட்டுள்ளது      
    பர்மொவில் மிகப்தபரிய தசல்வந்தரொக வொழ்ந்தவர் ரொமசொமிக்றகொைொர்      
    பர்மொ கமொயுட் பகுதியில் றகொைொர்றைன் என்ை 500 ஏக்கருக்கு றமற்பட்ை நிைமும், 
பத்தொயிரத்திற்கு றமற்பட்ை மக்களும் வசிக்கும் அந்த றகொைொர்றைன் நகரம் 
ரொமசொமிறகொைொருக்கு தசொந்தமொைது.                       
 

 
 
சதர்ன் ரயில்றவ மஸ்தூர் யூைியன் (SRMU) றசைம் றகொட்ை தசயைொளர் திரு. M. 
றகொவிந்தன் அவர்களுறைய குமொரத்தி G. பிரீத்தி & தசன்றை K. சொய்ரொம் ஆகிறயொரது 
திருமைம் றகொறவ சிந்தொமைிபுதூர் விஜயைட்சுமி திருமை மண்ைபத்தில் இைிறத 
நறைதபற்ைது. மைமக்கறள றகொறவ மொவட்ை யொதவர் றபரறவ வொழ்த்துகிைது. 
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இரொமநொதபுரம் மொவட்ைம் யொதவர் கிரொமம் என்று தபருறமறயொடு அறைக்கப்படும் 
தசல்வவிநொயகபுரம்.  தசல்வவிநொயகபுரம் கிரொம சிைம்பொட்ை றபொட்டியில் தவற்ைி தபற்று 
தசல்வவிநொயகபுரத்தின் வரீத்றத தமிைகம் அைியும்படி தசய்து றகொப்றபகளும் 
பதக்கங்களும் தவற்ைிக்கைியொக தபற்றுத்தந்த நமது மொைவ கண்மைிகளுக்கு 
வொழ்த்துக்கள் 

                        
றநபொளம் நொட்டில் சர்வறதச அளவில்(International) நறை தபற்ை வில்வித்றத றபொட்டியில் 
தமிழ்நொடு...ததன்கொசி மொவட்ைம், கறையநல்லூர் ஒன்ைியம்  சிங்கிைிபட்டிறய றசர்ந்த  
திரு.மூர்த்திரொஜன் அவர்களின் மகள் 17,வயது உட்பட்றைொருக்கொை வில்வித்றத 
றபொட்டியில் நமது உைவுக்கொர மங்றக விஷ்ணு வர்த்திைி முதைிைம் தபற்று 
தங்கபதக்கம் தவன்ைொர். றமலும் சொதறை பறைக்க பொரட்டி வொழ்த்தி மகிழ்கின்றைொம்.....!!! 
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The Arrogance 
 

After travelling long through a forest, Kalidasa reached a village. He felt very thirsty and looked around 
for water, whereupon he saw an old woman drawing water from a well. 
He went up to her and asked her for water. She agreed to give him water, but asked him to first 
introduce himself, “Who are you? Introduce yourself.” (apna parichay do) 
 
Now Kalidasa, who was a renowned and revered scholar of his time, thought that an ordinary and old 
village woman was not worthy of knowing who great Kalidasa was. So he said, “I am a traveller.” But the 
old lady replied, “No, you cannot be a traveller. In this world there are only 2 travellers – the Sun and 
the Moon. Both Rise and Set every day and keep travelling perpetually.” 
 
Who are you? 
Then thirsty Kalidasa said, “Alright then, treat me as a guest.” 
The lady promptly replied, “No you cannot be a guest, son. In this world there are only 2 guests – Youth 
and Wealth … both are temporary and do not stay even if you plead with them a million times, and 
hence can only they be called as guests.” 
 
Who are you? 
Thirsty but now quite intrigued with the profoundness of this old lady, Kalidasa said, “I am a Tolerant 
person, mata (sahansheel vyakti). Now the old lady replied, “You don’t quite look tolerant, young man. 
In this world only 2 truly know the meaning of Tolerance – Bhoomi (Earth) and Tree. How much ever 
you stamp the earth or throw stones at the tree (for the fruits), both continue to nurture us.” 
 
So, who are you? 
With unquenched thirst, Kalidasa was increasingly becoming irritable. He said, “Fine then, consider me 
a stubborn person (hatavaadi)”. 
The lady smiled and said, “No my child, you are not that stubborn. There are only 2 truly stubborn 
personalities our nails and our hair. We keep cutting them non-stop, but they continue to grow.” 
 
Who are you? 
Kalidasa had been patient so far, but now in anger he said, “Alright, I am a fool”.  
Now the lady gave a wide smile and said, “There are only 2 kinds of fools in this world a King who rules 
without having any capability or knowledge and a Minister who is a sycophant to such a King and 
lavishes praises on such a useless king.” 
 
Who are you? 
Kalidasa realised that he had been outsmarted by an old illiterate village woman. In complete awe and 
humility, he fell at the feet of the lady, saying, “O mother! How ignorant I was to think that I know 
myself. I am ashamed of myself. Pardon my ignorance. Show mercy, and grant me water, I beg of you. 
When he touched her feet and then got up, whom did he see? 
Mata Saraswati the Goddess of Learning and Wisdom. 
She said, “Kalidasa, you are wise. But only if you know yourself do you become a true Manushya 
(human being). Your ego has overshadowed your achievements. You are educated, but you are also 
given to arrogance. Hence, I had to come to guide you. 
 
Reflection 
The mark of a true human being is not his knowledge, but his humility. Your intellect and education is 
of no use if it only feeds your ego.                                                                   

 

 



       தறைறம நிறைய தசயைொளர்/தபொருளொளர் 
         தறைறம நிர்வொக தசைவு கைக்குகள்.                                                               
                                                                         
                                               May to June  – 2022 
                  HQ.Sec   Mr. Kothandaraman Yadav,  Cell: 94440 50110 
                  Treasurer    Mr. Jaikumar Yadav , Cell:93810 63565 
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Payment  

1 
  2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Mr. Rangarajan Yadav 
Mr.SathyanarayananYadav 
Mrs. Banumathi Hariharan 
Mr. Mohanraj 
Mr. Solaimalai Pitchai  
Mr. K. Muthuvel   
Mr. Gyanasekaran  
Mr. A.R. Ganesan  
Mr. T. Krishnamorthy Yadav 
Kamala Kannan 
Mr. D. Arumugam Yadav  
Mr. K Sudalaimani  
Mr. V. Murali Yadav 

9 
9 
94 
95 
95 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

419 
420 
4700 
4701 
4702 
239 
240 
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243 
244 
245 
246 
247 

1,00,000 
3,00,000 
5,000 
10,000 
25,000 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

07/05/2022 
28/04/2022 
06/06/2022 
06/06/2022 
06/06/2022 
21/04/2022 
12/05/2022 
25/05/2022 
14/05/2022 
16/05/2022 
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                         Have you read these lines by Western geniuses❓ 
 
1.  Leo Tolstoy (1828-1910)  
"Hinduism and Hindus will one day rule this world because 
 it is a mixture of knowledge and wisdom." 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.  Herbert Wells (1846-1946) 
"How many generations are going to face atrocities and 

 murders until Hinduism is well understood❔  
 But the world will one day be inspired by Hindutva.   
Only on that day will the world become a place for  
humans to settle and live." 
 
3.  Albert Einstein (1879-1955) 
"He (?) Does what the Jews cannot do. He did it with knowledge and energy." 
"But only Hinduism has the power to lead to peace". 
 
4.  Houston Smith (1919) 
"Hindutva is not more trusting than we have in ourselves. If we   
 can turn our thoughts and hearts towards Hindutva, it will benefit us". 
 
 5.  Michael Nostradamus (1503-1566)  
"Hinduism will become the ruling religion of Europe.   
The famous metropolis of Europe is the Hindu capital". 
 
 
6.  Bertrand Russell (1872-1970) 
"I read about Hinduism.  I feel that this is the religion of mankind  
all over the world.  Hinduism spread throughout Europe.   
Many scholars studying Hinduism will appear in Europe.   
 One day the situation will develop where only Hindus will lead the world" 
 
7.  Costa Loban (1841-1931) 
"Hindus only talk about peace and reconciliation.   
I invite Christians to praise, change and believe in it". 
 
8.  Bernard Shaw (1856-1950)  
"One day this world will accept Hinduism. Refusing to accept  
the true name of Hinduism will only make one accept its principles. 
 Western nations will surely one day convert to Hinduism.   
The religion of the learned is equal to that of Hinduism". 
 
 
9.  Johann Keith (1749-1832) 
 If not today, one day we will have to accept Hinduism.   
Because that is the true religion". 



 

நீட் ளதர்வும் தமிழ்நாட்டின் பள் ிக்கல்வியும், உண்லம நிலல என்ன? ஒரு அலசல் 
1 :- தமிழ்நொட்டின் கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கப்படும் பட்தஜட் சுமொர் 28000 றகொடி. 
அதில் 60% க்கும் றமல் பள்ளிக்கல்விக்கு ஒதுக்கப்படுகிைது. 
2 :- நுறைவு றதர்வு ரத்துதசய்யப்பட்ை பிைகு நீட்த்றதர்வு வருவதற்கு முன்ைொல் 2006 முதல் 
2016 வறர தமிழ்நொட்டில் மொைவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ை அரசு கல்லூரி மருத்துவ 
இைங்கள்(MBBS) -29925 
3 :- இந்த-29925 இைங்களில் அரசுப்பள்ளிகளில் படித்துMBBS இைங்கள் வொங்கியவர்கள் -213. 
சரொசரியொக ஆண்டிற்கு-19 மொைவர்கள் மட்டுறம அரசு பள்ளியில் இருந்து மருத்துவ 
படிப்பிற்கு றதர்வொைொர்கள். இது 0.7% சதவிகிதத்திற்கும் குறைவொைதொகும். 
4 :- NCERT எைப்படும் 1961 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசொங்கத்தொல் ஆரம்பிக்கப்பட்ை அறமப்பு 
மத்திய மொநிை அரசொங்கங்களுக்கு பொைத்திட்ைத்தில் உதவி தசய்வதற்கொக மொதிரி 
பொைப்புத்தகங்கறள தவளியிட்டு வருகிைொர்கள். அந்த பொைப்புத்தகத்தில் இருந்து Medical 
council of India (MCI) நீட் றதர்விற்க்கொை syllabus ஐ வடிவறமத்துள்ளொர்கள். 
5 :- NCERT பொைப்புத்தகங்கறள CBSE அப்படிறய எடுத்துக்தகொண்டுள்ளொர்கள்.ஆந்திரொ றபொன்ை 
சிைமொநிைங்கள் NCERT பொைப்புத்தகத்றத றமலும் தமருறகற்ைி அவர்களின் மொநிை 
பொைப்புத்தகங்கறள வடிவறமத்தொர்கள், தமிழ்நொடு றபொன்ை மொநிைங்கள் அறத எவ்வளவு 
முடியுறமொ அவ்வளவு குறைத்தொர்கள். 
6 :- எைறவ நீட்த்றதர்வு பொைத்திட்ைம் NCERT பைத்திட்ைத்திைிருந்து MCI ஆல் எடுக்கப்பட்ை 
பொைத்திட்ைமொகும். நீட் றதர்வு CBSE பொைத்திட்ைத்தில் நைத்தப்படுவதில்றை. 
7 :- நீட் றதர்வில் 11 மற்றும் 12ம் வகுப்பு பொைத்திட்ைத்தில் இருந்து றகள்விகள் 
றகட்கப்படும். றகள்விகள் அைிவொற்ைல் திைைின் (Cognitive skills) முதல் மூன்று திைன்கறள 
(Remembering, understanding and Application) றசொதிக்கும் விதத்தில் இருக்கும். 
8 :- இந்த மூன்று திைன்கள் பள்ளிக்கல்வியில் வளர்ந்தொல்தொன் மீதமுள்ள திைன்கறள 
(Analysis, synthesis and creativity) கல்லூரி கல்வியில் வளர்க்க முடியும் இந்த அைிவொற்ைல் 
திைைின் றமல்திைன் (creativity) புதிய கண்டுபிடிப்புகறள கண்டுபிடிக்கும் திைைொகும். 
9 :- தமிழ்நொட்டில் Blue print எைப்படும் எந்த றகள்விக்கு எந்த பொைத்தில் எந்த பக்கத்தில் 
இருந்து றகள்வி றகட்கறவண்டும் என்ை றதர்வுமுறை 2017 வறர அமைில் இருந்தது.  
இந்த றதர்வுமுறை மொைவர்களின் அைிவொற்ைறை றசொதிக்கொமல் மைப்பொைம் தசய்யும் 
முறைறய ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் இருந்தது. இது கிட்ைத்தட்ை றதர்விற்கு முன்ைறர 
Question paper ஐ out தசய்வதற்கு ஒப்பொைதொகும். இந்த றதர்வுமுறையில் மொைவர்கள் சிை 
பொைங்கறள படிக்கொமறைறய முழுமதிப்தபண் எடுக்கமுடியும். இதுகூை 12ம் வகுப்பு பொைம் 
மட்டும்தொன். 11ம் வகுப்பு பொைங்கள் 99% பள்ளிகளில் நைத்தப்பைறவ இல்றை. 
10 :- றவறு எந்த மொநிைத்திலும் இல்ைொதவொறு தமிழ்நொட்டில்தொன் ஆசிரியர்கள் 
பொைத்திட்ைறத குறைக்க றவண்டும் என்று றபொரொட்ைம் நைத்திைொர்கள். 
11 :- தமிழ்நொட்டின் பொைத்திட்ைம் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு 2017 ம் ஆண்டுதொன் 
மொற்ைப்பட்ைது. 2018 ம் ஆண்டிைிருந்து Buleprint றதர்வுமுறை ஒைிக்கப்பட்ைது. றகள்விகள் 
சிைிது அைிவொற்ைல் திைறை றசொதிக்கும் விதத்தில் றகட்கப்பட்ைை. 2020ம் ஆண்டில் நம் 
மொைவர்களின் 12ம் வகுப்பு றதர்ச்சி 93%. ஆைொல் அந்த 93% ல் 50% மொைவர்கள் தவறும் 
றதர்ச்சி மதிப்தபண்(pass mark) மற்றும்தொன் தபற்றுள்ளொர்கள்.                                
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12 :-நீட்த்றதர்வொைது 2013ம் ஆண்டு அப்றபொறதய மத்திய அரசொல் தகொண்டுவரப்பட்டு 
நீதிமன்ை தறைகறள கைந்து 2016ம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ைது 

2016ம் ஆண்டு மொநிை அரசு ஒதுக்கீட்டு இைங்களுக்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்டு 2017ம் 
ஆண்டு முதல் இந்தியொவில் உள்ள அறைத்து மருத்துவ இைங்களுக்கும் நீட் மூைமொக 
மட்டுறம றசர்க்றக நைத்தப்படும் என்று ஒரு ஆண்டிற்கு முன்ைறர அைிவிக்கப்பட்ைது.  

நீட்த்றதர்வு வருவதன்முைம் இைஒதுக்கீறைொ அல்ைது தசொந்த மொநிைத்திலுள்ள எந்த 
ஒதுக்கீடும் பொதிக்கப்பைொது என்று ஆறை பிைப்பிக்கப்பட்ைது.  

மொநிை அரசுகள் அவர்களின் மொநிை கல்லூரிகளில் மொைவர் றசர்க்றகறய 
வைக்கம்றபொல் நைத்தைொம். ஆைொல் றசர்க்றக நீட்த்றதர்வு மூைம் நைத்தப்படும் என்றும் 
அைிவிக்கப்பட்ைது. அதொவது தமிைத்தின் அரசு கல்லூரிகளிலுள்ள 85% சதவிகித இைங்கள் 
தமிழ்நொட்டு மொைவர்களுக்கு மட்டும் 69% இைஒதுக்கீட்டுைன் தகொடுக்கப்பை றவண்டும் 
என்று முடிவொகியது. இது நீட்த்றதர்வு வருவதற்கு முன்ைிருந்த அறத நிறையொகும். 
 

இப்சபாழுது.. சில ளகள்விகள்:- 
1) தமிழ்நொட்டில் அரசு பள்ளி மொைவர்கள் மருத்துவ இைத்தில் றசரமுடியொமல் 
றபொைதற்கு நீட்த்றதர்வு மட்டும்தொன் கொரைமொ??? 28000 றகொடி பைம் தவறும் 19 
மொைவர்கறள மருத்துவ படிப்பில் றசருவதற்குத்தொன் உபறயொகிக்கப்பட்ைதொ??? 

2) திைறமவொய்ந்த ஆசிரியர்கள் அரசுப்பள்ளியில் உள்ளதபொழுது அவர்கறள விை திைறம 
குறைந்த தைியொர் பள்ளி ஆசிரியர்களொல் result எப்படி தகொடுக்க முடிந்தது???  

இது அரசின் றதொல்வியொ??? அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் றதொல்வியொ??? 

3) தவறும் 19 மொைவர்கள் மட்டுறம மருத்துவப்படிப்பிற்கு தசன்ை தபொழுது நறைதபைொத 
றபொரொட்ைங்கள் நீட்த்றதர்றவ எதிர்த்துமட்டும் நைப்பதன் கொரைம் என்ை??? 

4) NCERT பொைத்திட்ைத்றத குறைத்து ..தகுதி குறைந்த பொைத்திட்ைத்றத தமிழ்நொட்டில் 
றவத்ததற்கு யொர் தபொறுப்றபற்பது??? 

5) 12 வருைங்களொக ஏன் பொைத்திட்ைம் தமிழ்நொட்டில் மொற்ைப்பைவில்றை??? 

Blue print எைப்படும் றமொசமொை றதர்வுமுறை ஏன் மொற்ைப்பைவில்றை??? 

6) ஏன் அரசுப்பள்ளிகளின் தரத்றத எதிர்த்து றபொரொட்ைங்கள் நறைதபைவில்றை???  
28000 றகொடி மக்களின் வரிப்பைம் வைீொக்கப்பட்ை தபொழுது ஏன் றபொரொட்ைங்கள் 
நறைதபைவில்றை?? 
7) 11ம் வகுப்பு பொைத்றதறய கற்று தரொமல் மொைவர்களொல் எப்படி நீட்த்றதர்வு எழுத 
முடியும்??? 11ம் வகுப்பு பொைங்கள் கற்றுத்தரப்பைொமல் றபொைதற்கு நொமும் நமது 
ஆசிரியர்களும் கொரைமொக இருந்துதகொண்டு நீட்த்றதர்வின் றமல் பைி றபொடுவது 
எவ்வறகயில் நியொயம்??? அவ்வொறு கற்றுத்தரப்பைொமல் றபொைதற்கு ஏன் இங்கு யொரும் 
றபொரொைவில்றை??இங்கு ஆசிரியர்களின் வசதிக்கொக பொைத்திட்ைத்றத குறைத்துவிட்டு 
எங்களுக்கு றவறு பொைத்திட்ைத்தில் இருந்து றகள்வி வந்தது என்று றகள்வி எழுப்புவது 
எந்த வறகயில் நியொயம்??? 
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12 :-நீட்த்றதர்வொைது 2013ம் ஆண்டு அப்றபொறதய மத்திய அரசொல் தகொண்டுவரப்பட்டு 
நீதிமன்ை தறைகறள கைந்து 2016ம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ைது 

2016ம் ஆண்டு மொநிை அரசு ஒதுக்கீட்டு இைங்களுக்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்டு 2017ம் 
ஆண்டு முதல் இந்தியொவில் உள்ள அறைத்து மருத்துவ இைங்களுக்கும் நீட் மூைமொக 
மட்டுறம றசர்க்றக நைத்தப்படும் என்று ஒரு ஆண்டிற்கு முன்ைறர அைிவிக்கப்பட்ைது.  

நீட்த்றதர்வு வருவதன்முைம் இைஒதுக்கீறைொ அல்ைது தசொந்த மொநிைத்திலுள்ள எந்த 
ஒதுக்கீடும் பொதிக்கப்பைொது என்று ஆறை பிைப்பிக்கப்பட்ைது.  

மொநிை அரசுகள் அவர்களின் மொநிை கல்லூரிகளில் மொைவர் றசர்க்றகறய 
வைக்கம்றபொல் நைத்தைொம். ஆைொல் றசர்க்றக நீட்த்றதர்வு மூைம் நைத்தப்படும் என்றும் 
அைிவிக்கப்பட்ைது. அதொவது தமிைத்தின் அரசு கல்லூரிகளிலுள்ள 85% சதவிகித இைங்கள் 
தமிழ்நொட்டு மொைவர்களுக்கு மட்டும் 69% இைஒதுக்கீட்டுைன் தகொடுக்கப்பை றவண்டும் 
என்று முடிவொகியது. இது நீட்த்றதர்வு வருவதற்கு முன்ைிருந்த அறத நிறையொகும். 
 

இப்சபாழுது.. சில ளகள்விகள்:- 
1) தமிழ்நொட்டில் அரசு பள்ளி மொைவர்கள் மருத்துவ இைத்தில் றசரமுடியொமல் 
றபொைதற்கு நீட்த்றதர்வு மட்டும்தொன் கொரைமொ??? 28000 றகொடி பைம் தவறும் 19 
மொைவர்கறள மருத்துவ படிப்பில் றசருவதற்குத்தொன் உபறயொகிக்கப்பட்ைதொ??? 

2) திைறமவொய்ந்த ஆசிரியர்கள் அரசுப்பள்ளியில் உள்ளதபொழுது அவர்கறள விை திைறம 
குறைந்த தைியொர் பள்ளி ஆசிரியர்களொல் result எப்படி தகொடுக்க முடிந்தது???  

இது அரசின் றதொல்வியொ??? அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் றதொல்வியொ??? 

3) தவறும் 19 மொைவர்கள் மட்டுறம மருத்துவப்படிப்பிற்கு தசன்ை தபொழுது நறைதபைொத 
றபொரொட்ைங்கள் நீட்த்றதர்றவ எதிர்த்துமட்டும் நைப்பதன் கொரைம் என்ை??? 

4) NCERT பொைத்திட்ைத்றத குறைத்து ..தகுதி குறைந்த பொைத்திட்ைத்றத தமிழ்நொட்டில் 
றவத்ததற்கு யொர் தபொறுப்றபற்பது??? 

5) 12 வருைங்களொக ஏன் பொைத்திட்ைம் தமிழ்நொட்டில் மொற்ைப்பைவில்றை??? 

Blue print எைப்படும் றமொசமொை றதர்வுமுறை ஏன் மொற்ைப்பைவில்றை??? 

6) ஏன் அரசுப்பள்ளிகளின் தரத்றத எதிர்த்து றபொரொட்ைங்கள் நறைதபைவில்றை???  
28000 றகொடி மக்களின் வரிப்பைம் வைீொக்கப்பட்ை தபொழுது ஏன் றபொரொட்ைங்கள் 
நறைதபைவில்றை?? 
7) 11ம் வகுப்பு பொைத்றதறய கற்று தரொமல் மொைவர்களொல் எப்படி நீட்த்றதர்வு எழுத 
முடியும்??? 11ம் வகுப்பு பொைங்கள் கற்றுத்தரப்பைொமல் றபொைதற்கு நொமும் நமது 
ஆசிரியர்களும் கொரைமொக இருந்துதகொண்டு நீட்த்றதர்வின் றமல் பைி றபொடுவது 
எவ்வறகயில் நியொயம்??? அவ்வொறு கற்றுத்தரப்பைொமல் றபொைதற்கு ஏன் இங்கு யொரும் 
றபொரொைவில்றை??இங்கு ஆசிரியர்களின் வசதிக்கொக பொைத்திட்ைத்றத குறைத்துவிட்டு 
எங்களுக்கு றவறு பொைத்திட்ைத்தில் இருந்து றகள்வி வந்தது என்று றகள்வி எழுப்புவது 
எந்த வறகயில் நியொயம்??? 
 
  

                                                                                  சதாடரும்… 
 



State is ensuring quality healthcare remains accessible-by Honourable heath Minister 
 

 
Chennai: Advances in technology that help a Cardiologist repair ailing hearts, without surgeries, 
combining non-surgical procedures with surgeries and making the right choice for a  
Patient at right time were some of the topics discussed among senior cardiologist in the state on 
Saturday. 
 

The eighth edition of the annual conference of Tamil Nadu Interventional Council was 
inaugurated by health minister Ma. Subramanian with the post-pandemic theme being ‘together we 
learn’ Senior doctors like Dr Ashok Seth, Dr Sengottuvelu and Dr K.P. Suresh Kumar spokes about 
their managing various skills through their personal experience.  More than 750 cardiologist from 
across the world took part in the weekend conference. 
 
Subramanian honoured senior doctors such as Dr S. Thanikachalam, Dr V. Chockalingam and  
Dr J. Balachadar.  “Non-communicable diseases are on the rise.  The state is focusing on prevention 
and early intervention to reduce disease due to non-communicable disease”, he said, adding through 
various schemes and policies, the state is ensuring quality healthcare remains accessible and affordable. 
 

Conference organizing secretary Dr K. Dhamodaran said it is necessary for doctors to 
understand the significance of continuing medical education along with hands-on 
training being updated with advances medical techniques and 
technologies.                                                                                                              

 
 
 

                                                            
Dr Damodaran presenting memento              Dr Damodaran and Health Minister lighting 
To Health Minister                 The kuthu vilakku 
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முதல்வருக்கு சமூகநீதிலய காக்க முன்லவக்கும் 10 ளகாரிக்லககள் 
      எைறவ அந்த இை ஒதுக்கீடு முறையில் மொற்ைம் தகொண்டுவர றவண்டுமொைொல் 
அறத முறைறயத்தொன் பின்பற்ை றவண்டியிருக்கும். இல்றைதயன்ைொல் அந்த சட்ைறம 
நீர்த்துப் றபொகின்ை ஆபத்து இருக்கின்ைது என்பறத அரசு உைர்ந்து தசயல்பை றவண்டும் 
 
3. தமிைகத்தில் இைஒதுக்கீட்டு முறைறய சீர்படுத்தும் முகமொக, முதல் பைியொக 
புள்ளிவிவரச் சட்ைம் 2008ன்படி சமூக, கல்வி, தபொருளொதொர நிறைகறள துல்ைியமொக 
கைக்தகடுப்பு நைத்தி, அைிஞர் தபருமக்களின் அைிவுறரப்படி கறைக்றகொடி 
சமூகங்களுக்கும், தொழ்த்தப்பட்றைொர், பைங்குடியிைர், நொறைொடி இைங்கள், சீர்மரபு 
பைங்குடிகள், றசறவ சமூகங்கள் றபொன்ை சிறு குறு கீழ்த்தட்டு சமூகங்களுக்கும் சமூகநீதி 
தசன்ைறைகின்ை வறகயில் முறைப்படுத்தி தசயல்படுத்த றவண்டும் 
 
4. மருத்துவ றசர்க்றகயில் தமிைக இை ஒதுக்கீடு சட்ைம் வைங்கும் 69 விழுக்கொடு இை 
ஒதுக்கீட்றை முழுவதுமொக தசயல்படுத்த உைைடி நைவடிக்றக றதறவப்படுகிைது. தமிைக 
சட்ைம் வைங்கும் இைங்கறள தமிைக மொைவர்களுக்கு வைங்கிய பிைகுதொன் அகிை 
இந்திய ததொகுப்பிற்கு இளங்கறை படிப்பில் 15%மும் முதுகறை படிப்பில் 50% 
இைத்றதயும் வைங்க றவண்டும். இதுதொன் உச்சநீதிமன்ைம் அகிை இந்திய ததொகுப்பு 
குைித்து வைங்கிய முதல் தீர்ப்பொக 1984ல் பிரதீப் தஜயின் வைக்கிலும், 5 நீதிபதிகள் 
தகொண்ை அரசியைறமப்பு அமர்வு தீர்ப்பொை சரப் சவுதரி வைக்கிலும் ததளிவொக 
கூைப்பட்டுள்ளது. எைறவ தமிைக சட்ைத்தின் எந்த மொற்ைத்றதயும் நீதிமன்ைங்கள் 
தகொண்டுவரவில்றை என்பறத உைர்ந்து. தமிைக மொைவர்களுக்கு சட்ைம் வைங்கிய 
இைஒதுக்கீட்றை முழுவதுமொக வைங்கிய பிைகு தொன் அகிை இந்திய ததொகுப்புக்கு  
இைங்கறள வைங்க முடியும் என்பறத உைர்ந்து. உைைடியொக இந்த ஆண்டு தமிைக அரசு 
இந்த  சட்ைப்படியொை நைவடிக்றக உைறை எடுக்க றவண்டும். 
 
5. நீட் றதர்றவப் தபொறுத்தவறர தமிைக அரசு அரசியைறமப்புச் சட்டம் 7வது 
அட்டவலைப் பட்டியல் IIIL உள்ள பதிவு 25ல் வைங்கப்பட்டுள்ள கல்வி என்ை 
துலறயின் கீழ், 2007ம் ஆண்டு றமற்படிப்பு றசர்க்றகயில் நுறைவுத்றதர்வு ரத்து 
தசய்யப்பட்டு தகுதித்றதர்வில் தபற்ை மதிப்தபண் அடிப்பறையில் றசர்க்றக தசய்வதற்கு 
சட்ைம் இயற்ைி ஜைொதிபதியின் அனுமதி தபற்றுள்ளது. இந்த சட்ைத்றத நீதிமன்ைங்கள் 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அவ்வொறு இருக்றகயில் இந்திய அரசு 2016 இல் 

அரசியைறமப்புச் சட்டம்  7வது அட்டவலை பட்டியல் Iல் உள்ள பிரிவு 66 உயர்கல்வி 
நிறுவை தர நிர்ையம் என்ை துறையின் கீழ் இந்திய மருத்துவ கைக சட்ைம் 1956ல் நீட் 
றதர்றவ கட்ைொயமொக்கி இருக்கின்ைது. மத்திய அரசின் இச்சட்ைத்திருத்தம் தமிைக அரசின் 
2007ம் ஆண்டு கல்வி றசர்க்றக சட்ைத்றத கட்டுப்படுத்த முடியொது. நீட் றதர்வு உயர்கல்வி 
தரம் சொர்ந்த பைி அல்ை என்பறத உச்ச நீதி மன்ைம் ஏற்கைறவ ததளிவொக முடிவு 
தசய்துள்ளது. 
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எைறவ நொம் ஏற்கைறவ இருக்கின்ை 2007ம் ஆண்டு தமிைக சட்ைப்படி தமிைகத்தில் 
நுறைவுத் றதர்வு இல்ைொமல் றசர்க்றககறள நைத்திக் தகொள்ளைொம். நீதிமன்ைங்களும் 
அதில் தறையிை முடியொது. ஏதைன்ைொல் அது அடிப்பறை உரிறம 14 மற்றும்19 இல் 
இருந்து பொதுகொப்பு தபைப்பட்ை சட்ைம். 
 
6. இை ஒதுக்கீட்டின் உரிறமகறள பொதிக்கின்ை அளவிற்கு சொதி சொன்ைிதழ் வைங்குவதில் 
பை குளறுபடிகளும் முறைறகடுகள் நைந்து வருகின்ைது. அறதத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு 
முதைில் ஒரு சிைப்பு ஆறையத்றத அறமத்து, சொதிப் பட்டியைில் உள்ள குளறுபடிகறள 
சரி தசய்து சொதிச் சொன்ைிதழ்கள் வைங்குவதற்கொக தைி சட்ைம் இயற்ை றவண்டும். 
 
7. சீர்மரபு பைங்குடிகள் உள்பை பை சமூகங்களின் சொதிச் சொன்ைிதைில் திருத்தக்   
றகொரிக்றககறள உைைடியொகச் சரி தசய்து சொதிச் சொன்ைிதழ்கள் வைங்க நைவடிக்றக 
எடுக்க றவண்டும். அரசொறை மூைமொகத்தொன் சொதிச்சொன்ைிதழ் வைங்கப்பட்டு வருகின்ை 
கொரைத்தொல் இக்றகொரிக்றககள் இைஒதுக்கீடு சட்ைத்றதப் பொதிக்கொது. றமலும் அவர்கள் 
மத்திய மொநிை அரசொங்கத்தின் உரிறமகறளயும் சலுறககறளயும் தபறுவதற்கு ஏதுவொக 
இருக்கும், இல்றைதயன்ைொல் தமிைக சீர்மரபு பைங்குடி மக்கள் மட்டும் 
புைக்கைிக்கப்படுவொர்கள்.  
 
8. சமூக நீதியில் ஒரு தவளிப்பறைத் தன்றமறய தகொண்டு வருவதற்கு உைைடியொக பை 
சமூகங்கள் தபற்ை பைன்கறளயும் இன்றைய றததியில் அவர்களுறைய 
பிரதிநிதித்துவத்தின் அளறவயும் தவளிக்தகொண்டுவரும் வறகயில் உைைடியொக ஒரு 
தவள்றள அைிக்றகறய அரசு தவளியிை றவண்டும் றமலும் ஒவ்தவொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுறையும் சமூகநீதியின் பைன் குைித்து ஒரு மதிப்படீு தசய்து தவள்றள அைிக்றகயொக 
தவளியிை றவண்டும். 
 
9. ஒவ்தவொரு ததொகுப்பிலும் சிை குடும்பத்திைர் மற்றும் சொதியிைர் மட்டுறம சமூகநீதிப் 
பைன்கறள தபற்று வருவறதத் தவிர்த்து அடித்தட்டு மக்களுக்கும் சமூக நீதி றசருகின்ை 
வறகயிறை இரண்டு தறைமுறைகள் ததொைர்ச்சியொக இை ஒதுக்கீட்றை 
அனுபவித்திருந்தொல், இைஒதுக்கீட்டின் பைன்கறளப் தபைொத குடும்ப/சொதி மொைவர்களுக்கு 
முன்னுரிறம வைங்க றவண்டும். அப்தபொழுதுதொன் கீழ்த்தட்டு மக்களும் சரியொை 
வொய்ப்புகள் தபற்று றமம்பை முடியும். 
 
10. தைியொர்துறைகளில் குறைந்தபட்சம், ஆந்திரம் மற்றும் ஹரியொைொ மொநிைங்கள் 
தகொண்டுவந்துள்ள உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிறம என்ை இைஒதுக்கீட்டுச் சட்ைத்றத 
தமிைகத்திலும் உைைடியொகக் தகொண்டுவர றவண்டும். 
 
 
 
 



 

23 || June 2022 ||  Olikkum Yadavar Murasu 

 

 

 

சபயர்-படிப்பு-சதாழில் 
                                    

நட்சத்திரம் ராசி    தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 
 

 

            மைமகன்  

 

ளதலவ 

   

V.பிரியதர்சிைி, B.E  
    

பூரொைம் 
03.12.1997 

 
- 

M.தவங்கறைசன் 
தசன்றை      

9840432003 
9094799669 

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

சுவொதி      
17.03.1998 

தனுசு  P.கிருஷ்ைமூர்த்தி 
  தசன்றை 

 
9884305201 

S.றஹமமொைிைி M.Sc.,   
Data Entry Operater 

பூசம் 
10.02.1998 

கைகம் D.சீைிவொசன்  
தசன்றை 

 
93800 46432 

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

கொர்த்திறக 
 25.08.1997 

ரிஷபம் 
 

G. அரிகிருஷ்ைன் 
றவளச்றசரி 
 

 
9444973852 
 
  

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

மகம் 3ம் 
பொதம் 
03.04.1993 

 
சிம்மம் 
 

 
S.சுப்ரமைியன் 
 

9444939883             
                      
9677219654 
 

 

மைமகன் மைமகள் விவரங்கள் YP MatrimonyBride and YP 

Matrimony Bridegroom  எை மைமகன் மைமகள் 

றதடுபவர்களுக்கொக Whatsapp Group உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 
மைமகன் றதடுபவர் YP Matrimony Bride Group லும் 
மைமகள்  றதடுபவர் YP Matrimony Bridegroom லும் றசர 
றகட்டு தகொள்கிறைொம். இதில் இறைய எந்த வித 
கட்ைைமும் இல்றை தங்கள்  றதடிய                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

மைமகள் அல்ைது மைமகன் கிறைத்தொல் தொங்களொகறவ   
தவளிறயறும்  வசதி   உள்ளது                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-ஆசிரியர் 
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சபயர்-படிப்பு- சதாழில்    நட்சத்திரம் ராசி    தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 

                              

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

  றரவதி-1-ம்                  
பொதம் 

     16.11.1991 

மீைம்    கிருஷ்ைமூர்த்தி 
 
திருவண்ைொமறை     
மொவட்ைம்   

 
 
9790232061 

B.கிருஷ்ைகொந்த் 
MBA, ITC, Chennai, 
Area executive  

   திருவொதிறர 
     24.11.1991 

மிதுைம் G.பொைகிருஷ்ைன் 
 
தசன்றை 

 
9789991871 
9789857266 

D.றைொறகஷ் ரொஜ் 
B.Com திருமை மண்ைபம் 
ஷொப்பிங்கொம்ப்ைஸ்    

   பரைி 2-ம்    
பொதம் 

     25.04.1990 

 
 
- 

தீைதயொளன்(றைட்) 
 
தசன்றை 
 

 
9176140014 
044 24342602 

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

உத்திரொைம் 
17.03.1993 

 
தனுசு 

D. ஆறுமுகம்  
தசன்றை 

98408 85527 
87547 74520 

G.பொைகிருஷ்ைன் 
ஞொைறசகரன்   B.E Geo 
Reliance Jio limited  
Project Manager  

 
   பூரொைம் 
   10.03.1991 

 
 
தனுசு 

ஞொைறசகரன் 
ததன்கொசி       

 
7506940958 
9967163040 

S. டில்ைி கறைஷ் 
MA, Bank  

   ஆயுள் 
   28.07.1995 

 
கைகம்     

சுந்தர றசகர் 
 தசன்றை 

 
9380507814 
 

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

   அஷ்விைி 
    08.09.1990 

 
றமசம்    

A.R. கறைசன் 
பரமக்குடி 

 
9842221421 
  

EM. ரவிசங்கர் B.E 
(SVCE) Business 

   உத்திரைொதி 
  07.10.1995 

 
மீைம் 

V.முரளி (Rtd) 
 றசத்பட் 

 
9710418129 
 

 

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

  விசொகம் 
  25-11-1992 

 
துைொம் 

C.V. பொஸ்கர்   
தசன்றை 

9841025406 
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சபயர்-படிப்பு- சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 
 

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

மூைம் 
11.07.1995, 
7:30pm 

 
 தனுசு    

 L.கண்ைன்   
திருதவொற்ைியூர் 

 
9840063151 
9445397334 

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

 சித்திறர 
21.06.1991,11.17pm 

 
துைொம் 

L. கிருஷ்ைன் 
  விழுப்புரம்     

 
9942081291 
8861034249 

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

  புைர்பூசம் 
  4-ம் பொதம் 
   15.11.1992 

 
கைகம் 

 
M. குைறசகரன் 
மடிப்பொக்கம் 
 

 
89391 27748 
 

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

ஆயில்யம் 3ம்     
பொதம் 

30.04.1993 
 

 
 
கைகம் 

 
J.ஸ்ரீதரன் 
 

 
9791556328  
9176382244 

 

 
சபயர்-படிப்பு- சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லதசபயர் சதாலலளபசி 

 

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

 
   19-08-1981 
 

 ப.இளங்றகொவன் 
IRS ஒய்வு தபற்ை 
அரசு ஊைியர் 

9443334558 
7305706445 
 

T.விஜயபொலு B.com 
ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளியில் 
றவறை குைிப்பு:(10 வயது,  
8 வயதில்) 2 இரண்டு 
மகன்கள் உள்ளைர் 

 
றரொகிைி 
26.07.1981 

 

 
 
ரிஷபம் 
 

 
 
J. திருமறை  
 

 
 
94442 12851 
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சபயர் - படிப்பு - சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லத சபயர் 

 

சதாலலளபசி 
 

R. றமொைிஷொ,  M.Phil    

Preparing for Group I 

ஆயில்யம் 

08.01.1996 
கைகம் 

R.ரவிச்சந்திரன் 

தசன்றை 
9367660766 

ரொ.விறநொதிைி BE 

Software Eng. TCS P.  
மூைம் 

24.05.1997 

தனுசு K. ரொமமூர்த்தி 
தசன்றை 

9840630540 

P.விறநொதிைி B.E.(IT) 

Automation Testing 
றரொகிைி 
12.11.1992 

- M. புருறஷொத்தமன் 

தசன்றை 

7299677878 

M.R. தஜயந்தி Ms.W        -            
20.08.1993 

- S.பொபு 

தசன்றை 

9789859675 

Dr.தசௌமியொ 

ESI( Govt) 
பூரட்ைொதி 
06.11.1992 

மீைம் Dr. PV. தயொளன் 

திருவள்ளுர் 

9894466599 

D றஹமைதொ BE,  Vipro புைர்பூசம்  

1.03.1996 

- P.துறரசொமி  
தசன்றை 

9443467337      
8870720209 

Dr. B முத்தமிழ்தசல்வி  BDS மகம் 

17.03.1992 

சிம்மம் பூபதி 
கல்பொக்கம் 

9600894337 

S. விஷ்ணுப்ரிய தர்ஷிைி. BBA றரொகிைி 
15.04.1994 

ரிஷபம் R. தசல்வதுறர 

றக.றக.நகர் 

9941524749 

P. கிர்த்திகொ, M.Sc.,IT 

Tata Consultancy Services 
Bangalore 

21.08.1995 

 A. பிச்றசமுத்து 

றகொயம்புத்தூர் 

9600267470 

Dr. M. சந்திரறைகொ, M.B.B.S மூைம் 

 26.08.1993 

தனுசு A.மூர்த்தி 
தசய்யொறு 

8220064801 

D. பத்மொவதி 
B.EH.R.C.T.S. Ltd 

அவிட்ைம் 
ரொகு, றகது  

உள்ளது 

D தொறமதரன் 

தசன்றைS 

8220064801 

Dr.K. அருைொ,  B.D.S 

 

றகட்றை 

10.10.1994 

விருச்சிகம் கன்ைியப்பன் 9486106627 

R. பிரியதர்ஷிைி 
BEECE  

மூைம்   

 

தனுசு G.ரவிச்சந்திரன் 9841375798 

S. தமிழ்ச்தசல்வி 
SSL0. 

சுவொதி  
09.07.1992 

துைொம் R.சீைிவொசன் 

ஊரப்பொக்கம் 

9962895139 

S. திவ்யொ 

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

28.01.1994 

கைகம் R. சுந்தரமூர்த்தி 
குறரொம்றபட்றை   

9884779553 

A.சுபஷிைி 
MBA 

பரைி  
15-08-1987 

றமஷம் A. சரஸ்வதி 
ரொமொபுரம் 

9884191464 

கொயத்ரி 

BE MBA 
அவிட்ைம். 

 24-07-1994 

மகரம் ES.ரொஜஸ்வரி 

முகப்றபர் 

9600049256 

திவ்யொ கமைகண்ைன் MBA  

Private Banking Process Associate 

விசொகம்  

08.03.1999 
துைொம் 

கமைகண்ைன் 
றமைொப்பூர், 
தசன்றை 

9444475652 

 



 
 

 

சபயர் - படிப்பு - சதாழில் நட்சத்திரம் ராசி தந்லத சபயர் சதாலலளபசி 
U. சந்தியொ ரொைி B.E.,     

Software Testing 
றரவதி 
27.03.1990 மீைம் 

E.உத்தமன் 

தசன்றை 
9176276427 

Dr.S. தசௌமியொ MBBS,      

Software Texting 
றரவதி 
28.06.1997 

மீைம் 
M.V.சுதர்சன் 

இரொயப்றபட்றை, 

தசன்றை 
9962063617 

M. கிருத்திகொ B.Tech. HR,    

Private concern 
அவிட்ைம்  
28.06.1997 

மகரம் 
M. மைிவண்ைன் 
தகொளத்தூர், 

தசன்றை. 
9444340116 

K.அபிநயொ 

EEE 
அனுஷம் 
22.12.1992 

விருச்சிகம் K.கறைறவந்தர் 
தசன்றை 

9444315386 

R. பவித்ரொ 

B.Tech,MBA 
உத்திரொைம்  
11-01-1996 

கன்ைி 
J.ரொமைி 
புதுச்றசரி 

9994250216 

S. றயொகைட்சுமி B.E 

 

மூைம் 
27.05.1996 

- R.சுகுமொர் 

றசப்பொக்கம் 
9710472102 

ஏ. அஷ்விதொ B.E.(ECE) 

Process Associatev 

உத்திரம் 
27.05.1996 

கன்ைி A.விஜயகுமொர் 

தசன்றை 
9789854577 

K.கற்பகப்ரியொ M.B.A 

 

அசுபதி 
08.06.1991 

றமஷம் G.கிருஷ்ைசொமி 
தூத்துக்குடி 

9944063603 

G.கிர்த்திகொ, M.Com 

 

மிருகசீரிஷம் 
31.01.1996 

மிதுைம் D.கறைஷன் 

தசன்றை 
9884148315, 
8072993124 

V.சுஜொதொ, ME.Ph.D.. 

 

பூரொைம் 
22.05.1985 

தனுசு 
R.விஜயரொகவன் (late) 

விழுப்புரம் 
9942556118 
9952130118 

AS. பத்மப்பிரியொ B.Tech., (ECE) 

R.T.L. Design Eng. Bengaluru 

அஸ்விைி 
03.10.1993 

றமஷம் A.P. றசகர் 

றகரளொ 
9447025013 

L. றஹமைதொ, BCA, MBA, (B.Ed) 

Teacher (Private School) 

புைர்பூசம் 
03.10.1993 

கைகம் 
P.றைொகநொதன்  

தசன்றை 
9385309387  

N. நொகைட்சுமி, B.E. 

Software Engineer (Mind Tree) 

அனுஷம் 
04.03.1994 

- நித்யொைந்தம் 
தபங்களூரு 

8123356887 

S. விஷ்ணு பிரியதர்ஷிைி, 
B.B.A 

றரொகிைி 
15.04.1994 

- R.தசல்வதுறர 

தசன்றை 
9941524749 
6381261037 

S. திவ்யொ,B.Com 
புரட்ைொதி 
27.12.1995 

 

கும்பம் 
G.சுறரஷ்குமொர் 

தசன்றை 
9840398018  
9841553559 

S. பவொைி சத்யன் B. Arch 
மகம் 
01.06.1998 

சிம்மம்  M. சத்யன் (Late) 

தசன்றை 
9941591581  
8668029932 

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

றகொயம்பத்தூர் 
9865855763  
9965075396 

C. சுஷ்மீதொ, B.Com., LLB 

(Hons) Legal advisor 

அசுவிைி 
03.07.1994 றமஷம் சந்திரறசகரன் 

தசன்றை 
9444006639 

R. றமொகைைக்ஷ்மி BE      Tata 

Communications 
Transformation Service Limited 
 

சிம்மம்  
05.08.1997 
 

- M.ரொஜொரொம் 9444006639 
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A. றவஷ்ைவி , B.E., ECE. ஆயில்யம் 

11.10.1993 கைகம் அைகப்பன் 

தசன்றை 
9444069698  
9840925562 

G. கல்பைொ , B.Sc., (Computer 

Science) 

திருவொதிறர 
01.06.1995 மிதுைம் றகொவிந்தரொஜ் 

தசன்றை 

9940457787  
9790963033 

S.வர்ஷொ                           

ASVA Cool Solution pvt.Ltd 

அஸ்தம் 

12.01-.1996 கன்ைி 
சங்கரன் 

தசன்றை 
98412 98421 

சொரு மைிவண்ைன் 

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

சுவொதி 
07.07.1995 துைொம் 

மைிவண்ைன்   
தசங்கல்பட்டு   

94454 40974 

S. றமொைிஷொ B.opto., FBV., 

Optometrist 

தைசு 

24.09.1993 பூரொைம் 
S.N.சுந்தர்ரொஜ் 
றகொயம்புத்தூர் 

8524002127 

R.M. சங்கீதொைொ B.C.A., 

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

உத்திரட்ைொதி 
01.12.1995 மீைம் 

முத்துறவைன்  
வில்ைிவொக்கம் 
தசன்றை 

8056050034 

Dr. றரகொ M.B.B.S., M.S., 

OGSRM Medical College, 
Chennai 

திருவொதிறர 
10.01.1990 மிதுைம் 

அன்பு  

திருப்பதி 
 

9894119084  

ற ொபைொ (எ) வொ. சரண்யொ 
B.Tech 

பூரம் 

 
25.04.1995 

கும்பம் 
பூரட்ைொதி 

P.வொசுறதவன் 

தசன்றை 

7358601197  
8056188081 

R. றவஷ்ைவி  B.Tech, IT 

றகட்றை 

 
6.11.1994 

விருச்சிகம் M.ரவி 
தசன்றை 

8056188081 

Dr.R. சித்ரொ, M.B.B.S 
அஸ்விைி 
16.08.1995 றமஷம் ரொமகிருஷ்ைன் 

தொம்பரம் 
9381088833 

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

குைந்றதகள் நைமருத்துவம்  

அப்றபொறைொ ஹொஸ்பிட்ைல் 

விசொகம் 

06.5.1993 துைொம் 
K.ஏழுமறை 

தசன்றை - 100 

 

9444291063 

றவஷ்ைவமூர்த்தி 
M.Tech,Ph.D 

சுவொதி 
12.10.1998 துைொம் 

S.S.மூர்த்தி 
தசன்றை 
 

9952040058 
9003281662 

விஷ்ணுப்ரியொ 

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

மகம் 

03-04-1993 சிம்மம் S.சுப்ரமைியன் 

தசன்றை 

9444939883 
9677219654 

S.ஸ்ரீைஷ்மி  M.E. (Ph.D) 
பரைி          20-

01-1994 - சரவைபொஸ்கரன் 

நொகப்பட்டிைம் 
7908393189 

K.றமொகை அக்ஷயொ MBBS., 

MD., Surgeon 

பூரம் 

11.11.1990 சிம்மம் 

 

முத்து, 

றகொயம்புதூர் 

 

9842154310 

K.விஷொைி  DCA (HDFC) 

 

றரொகிைி 
29.07.1997 ரிஷபம் M.கிருஷ்ைமூர்த்தி 

திருவொன்மியூர் 
9841504512 
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R. கொளிதொஸ், M.E. 

Assistant Professor 

பூசம் 

25.03.1991 
கைகம் 

R.அனுசுய  

 கைலூர் 
9943884388 

C. தசல்வைிங்கம், M.E.O. 

 Amet University 

மூைம் 

19.09.1988 தனுசு S.தசல்ைபொண்டி 

மதுறர 

9940920147 
9360845141 

S. தசந்தில்நொதன், B.E. 
சதயம் 

24.07.1986 கும்பம் S. சைறகொபன் 

தசன்றை 
9840877752 

பொர்த்திபன்,  M.E.,VLSI 

Design (ததலுங்கு யொதவர்) 

Infosys, Chennai 

மூைம் 

07.07.1990 தனுசு G. பரிமளொ 

தசன்றை 
9489189193 

S.  கொர்த்திறக றவலு,  

B.Sc.,  Senior Infra Developer 

திருவொதிறர 
23.06.1990 மிதுைம் T.சுந்தரமூர்த்தி  

இரொமநொதபுரம்  
9841730115 

Y. நறரஷ்குமொர்,  D.H.M.C.T.  

B.Sc., Hotel Management,  
Kumbakarai, Restaurant 

அனுஷம் 

07.01.1986 விருச்சிகம் 
C. யொதவன் 
தசன்றை 

9841730115  
9884132194 

P. அைிவைகன், DME                        
Jothi Traders (Own Business) 

பூரொட்ைொதி 
29.9.1993 கும்பம் A தபொன்னுசொமி 

வொைகரம் 
9976496621 

M. ஸ்ரீரொம்,  B.E., ECE  Film 

Industry (Dubbing & Acting) 

சித்திறர 
14.08.1991  D. மைிவண்ைன் 

ஸ்ரீதபரும்புத்தூர் 
9940390678 

P. தைட்சுமைன்   

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

பூசம்   
17.07.1977 கைகம் தபருமொள்    

மதுறர 
9524539849 

E. நந்தறகொபொல்,  DEE,     

Business, Chennai 

அனுஷம் 

14.05.1987 விருச்சிகம் 
N. ஏழுமறை  
தசன்றை 

 

E.  பிரசொத் B.E.(EEE)           

Assit. Engineer Gestamp Auto 
Mative Pvt,Ltd. Chennai 

அஸ்தம் 
28.12.1991 கன்ைி P. ஏழுமறை  

தசன்றை 
6382090312 

B. றகொபொல் கிருஷ்ைன் (எ) 
தசல்வகுமொர்,  M.Sc.,           

Botany Scientific Business 
Manager 

ஆயில்யம் 
22.04.1991 கைகம் L. பொஸ்கரன் 

றவளச்றசரி 

6379949740 
9962897594 

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

றகட்றை 

29.05.1991 விருச்சிகம் 
C. கறைசன் 
தசன்றை 

 

R.K.பிரதீப் B.E. CSE 

(Associate Systems Analyst) 

மூைம் 

19.05.1992 தனுசு 
D.குமொர் 

தசன்றை 
9841165799 

M. சந்றதொஷ் 

D.A.E (TVS Technical, 
Manager) 
 

சுவொதி 
25.05.1991 துைொம் 

S.முரளி 
தசன்றை 

9840277641 
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R.S. அருண்முருகன் B.E., 

M.B.A (AD Operation) 
திருவொதிறர 
01.09.1994 மிதுைம் ரொஜொசந்திரறசகர் 

சொைிகிரொமம்,  
9841032766 
 

R.அறசொக்குமொர் M.Sc in Leed: 

University, UK 
Data Analyst in Outplay 
Entertainment, UK 

பரைி 
02.04.1995 றமஷம் 

ரவிச்சந்திரன் 

புதுச்றசரி சொைிகிரொமம், 

தசன்றை 

9488275923 

S. தசல்வகுமொர்,  10th, Diploma திருறவொைம் 

11-04-1988 மகரம் A.றசது 

மதுறர 
9047847444  

T.சுகுமொர் DCE 

civil.eng 
அசுவிைி 
25.06.1992 றமஷம் V.துளசி 

தசங்கல்பட்டு 

9976420556  
8122962430 

M.D. ரங்கநொதன் 

B.E., (Junior Asst.) 
சுவொதி 
26.10.1992 துைொம் 

M.K.றதவரொஜ் 

தசன்றை 
9283213140 

M.சுறரந்தர் S.S.L.C  (B.S.L. 

Pluming & Electrical) 
அஸ்விைி 
09.08.1993  றமஷம் G.முரளி 

ஆவடி, தசன்றை 
7338993639 

B. கிறஷொர் ரொஜ் B.Sc., 

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

தசன்றை 

9841078855  
044-26633333 

V.பொைொஜி, 12th றகட்றை     
09-06-1990 விருச்சிகம் 

R.வரதன் 

தசன்றை 
9445234561 

N.ஏழுமறை. IT தவல்ைர் பரைி 28-06-

1989 றமஷம் நொரொயைன் 

 மண்றம 
9025157345 

R.நித்திஷ் 

DIHM & Catering Technology அனுஷம் விருச்சிகம் ரொதொகிருஷ்ைன் 

முகப்றபொர் 
9444414439 

T. பொைறகொபொல் (ரொகு.றகது 
உள்ளத] 
B.E., (Consultant sof.eng) 

விசொகம் 
24.12.1989 துைொம் தொரங்கன்  

தசன்றை 
9894815015 

K.சந்தீப் என்கிை பொல்ரொஜ் 

B.Com 
றரவதி 
14.4.1991 மீைம் 

கன்கொ 

தசன்றை 

9960684205   
9176078791 

S.றகொவிந்தரொஜ் 

12th 
றரொகிைி 
01.07.1989 - றசர்முகம் தசன்றை 9840177944 

S.R. அக்ஷொய் பிரபு  B.E. (CSE) 

PGPDSE (Data Consultant) 
கொர்த்திறக 

20.4.1996 
ரிஷபம் ரறமஷ் 9842848062 

D. பிரபொகரன் B.Tech., (Mech.) 

KSR Enterprises (Supervisor),   
TNEB 

பூரொட்ைொதி 
08.06.1996 கும்பம் 

A. தைபொைன் 

தசன்றை 

9444077230  
9952068230 

K. றதவரொஜ் D.M.E.B.E., (Own 

Business) 

புைர்பூசம் 
08.04.1995 மிதுைம் K.விஜயொ 

திருமிைிறச.  தசன்றை 
9952068230 

R. மைிகண்ைன் ITI (Welter) 

(Own Business) 

புைர்பூசம் 
08.04.1995 சிம்மம் B.இரொறஜந்திரன் 

திருவள்ளூர் 
8220578765 

R. துளசிங்கம் M.Com.. 

தமிழ்நொடு கொவல்துறை 

மகம் 
07.07.1992 மீைம் 

M.ரொமைிங்கம் (SI 

Rtd..) தசன்றை 
8754123646 

J. விறைொத்குமொர், B.Com., 

Working in Amazon 

றரவதி 
20.02.1988 மீைம் J.சுசிைொ 9092295393 

R.பிரவின்குமொர் 

B.Sc, Actor 

உத்திரம்  

10.08.1994 
சிம்மம் 

R. ரவிச்சந்திரன் 

தசன்றை 

 

9367660766 
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சதாலலளபசி 
 

T. பொைசந்தர் (அ)பொைொஜி, 
B.Com. Basket Ball Coach, Hosur 

திருறவொைம் 
13.12.1988 - K. திருப்பதி 

கரூர் 

9486753182  
8940381918 

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

பூரட்ைொதி 
11.03.1994 கும்பம் Y. வொசுறதவன் 

தஞ்சொவூர் 

8056554301  
9944215122 

G. வடிறவைன். B.Tech., I.T., 

(Software Eng., Infosys) 

றரொகிைி 
24.06.1987 ரிஷபம் E.றகொைொகிருஷ்ைன் 

கைலூர் 
8608961611 

H. திவொகர் (தமன்தபொருள் 
தபொைியொளர்) B.E.E.E.E., 

ஆயில்யம் 
24.11.1994 கைகம் ஹரி (Late) 

9962139741  
9787351013 

V. தரைி குமொர்  B.E (Mech) 

 (Manager JC Valvulas India) 

பூரொைம் 
24.11.1987 தனுசு றவலுசொமி (BDO Rtd.) 9843167060 

A. ரொம்பிரகொஷ் 

B.E. (Dyanamik computer service 

மூைம் 

19.05.1992 தனுசு RM.ஐயப்பன் 
9843167060  
8939820118 

M. சதிஷ்குமொர், thiru guni food 

pvt.ltd 

உத்திரொட்ைொதி 
26.11.1982 மீைம் N.றமொகன்பொபு   

றகொயம்றபடு 
9841322043 

P றகொபிநொத், B.Com 

B.S Cable Company Kodivakkam 

பூரொட்ைொதி 
18.03.1996 கும்பம் G.புருறஷொத்தமன் 

தகொட்டிவொக்கம் 

9094566092  
9094896913 

S நொதன், B.E, 
சதயம் 

24.07.1986 கும்பம் 
S. சைறகொபன் 

தசன்றை 
9840877752 

G. பொர்த்தசொரதி, B.E (ECE)  

Software Engineer (CTS) 

உத்திரொைம் 
28.04.1989 மகரம் V.றகொவிந்தசொமி 

தசன்றை 

9094180365  
9498312987 

G தவங்கைகிருஷ்ைன், 

BEME City Union Bank 

றரவதி   
07.01.1987 மீைம் V.றகொவிந்தசொமி 

தசன்றை 
9789427019 

M.N. சுதந்திரரொஜன்  M.Sc 

 

சித்திறர 
15.08.1991 துைொம் 

Dr.M.C.நவநீதகிருஷ்ைன் 

தசன்றை 
6382129311 

V. மதிவொைன் ITI 
மகம் 

21.11.1988 சிம்மம் K.விஜயகுமொர் 

விருதுநகர் 

9344784492 
9095714909 

G.K. விக்றைஷ். 
B.E (M.E) 

பரைி 
04.07.1994 றமஷம் 

G. குமொரறவலு (றைட்) 
திருவல்ைிக்றகைி 

9445123384 
9841815244 

R. பொைசுப்பிரமைியன் 

B.E, Federal bank 

ஆயில்யம் 
24.5.1996 கைகம் ரொறஜந்திரன் 

றசதொப்றபட்றை 

9383398889 
9600097798 

V. பொைொஜி B.Tech., 

 Software Engineer 

பூசம் 

10.10.1993 கைகம் விஜயொ 

ரொைிப்றபட்றை 

9383398889 
6383793631 

E.வசந்தகுமொர் 

B.Com., University of madra 

அஸ்தம் 

 
14.04.1995 

கன்ைி E.உஷொ 

பறைய பல்ைொவரம் 

8754544234 
9380733821  

N. சந்றதொஷ்குமொர் B.Tech I.T. 

 (ததலுங்கு யொதவ) 
புைர்பூசம் 
04.05.1987 மிதுைம் 

D. நைரொஜன் 

ஆவடி 

9962785214 
8939778408 

E. பிரகொஷ் 

M.BA., Deputy manager 

அவிட்ைம் 

22.02.1982 மகரம் P.S. ஏகொம்பரம் 

தசன்றை 

9382868013 
9841908262 

G. விக்றைஷ் 

B.Com..Muthuoot finace 

பூரொைம் 

04.10.1992 தனுசு 
V. கறைசன் 
றக.றக.நகர் 

 

9094570435 
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றகொறவ பன்ைிமறை திரு. M. ஆறுச்சொமி திருமதி. A. கண்ைம்மொள் ஆகிறயொரின் குமொரர் 
தபொைியொளர் A. நந்தறகொபொல் மற்றும் றகொறவ கவுண்ைம்பொறளயம் திருமதி. SR. சுகந்தி 
ரொஜறகொபொல் அவர்களது குமொரத்தி பல் மருத்துவர் PR. ஹர்ஷிைி ஆகிறயொரது திருமைம் 
றகொறவ தைொகம் றரொடு KVM திருமை மண்ைபத்தில் இைிறத நறைதபற்ைது. மைமக்கள் 
இருவறரயும் றகொறவ மொவட்ை யொதவர் பண்பொட்டுக்கைகம் மற்றும் றகொறவ மொவட்ை 
யொதவர் றபரறவ சொர்பொக வொழ்த்துகிறைொம். 
 
 
 

 

 

இம்மொத இதறைஉரியகொைத்தில் தவளியிை 
உதவிய 

திருமதி. Sharmila Venkatesh Yadav, 

சசல்வி. Pavithra  

திரு. Stephen (Seaman Printer) 

அவர்களுக்கு றபரறவ சொர்பொக வொழ்த்துகிறைொம்                                
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யொதவர் றபரறவயின் ஆயுள் உறுப்பிைர்கள் அறைவருக்கும் நிழ்ைபைத்துைன் கூடிய அறையொள 
அட்றைறபரறவயொல் வைங்கப்பட்டு வருகிைது. ஆயுள் உறுப்பிைர்களொக றசர விரும்புறவொர் மற்றும் இதுவறரயில் 
உறுப்பிைர் அறையொள அட்றை தபைொதவர்கள் கீறை உள்ள படிவத்திறை பூர்த்தி தசய்து, அத்துைன் Passport / Stamp Size 

மூன்று வண்ை புறகப்பைங்கறள அனுப்பி றவக்குமொறு றகட்டுக்தகொள்கிறைொம். இறவகள் வரப்தபற்ை பின் 
யொதவர் றபரறவயின் அறையொள அட்றை வைங்கப்படும். Aadhar Card / ID Proof அனுப்பி றவக்கவும். 

  

 
 

(உறுப்பினர் பதிவு படிவம்) 
 

 
 

தபயர் / Name :    ............................................................................................................................ 

த.தப  /  க.தப          :    ............................................................................................................................ 

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

பொைிைம், Gender ஆண் / Male – தபண் / Female : .............................................................................. 

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

பைியொற்றும நிறுவைம் / Occupation :  ............................................................................................. 

ததொறைறபசி / Phone No. :  ................................................................................................................ 

றகறபசி  / Mobile No. :  ......................................................................................................................... 

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

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

மொநகரம் / City : மொநிைம் / State :  ......................................................................................................... 

றமற்கண்ை முகவரியில் தங்கள் குடும்பத்லதச் சார்ந்த யாளரனும் உறுப்பினரா? ஆம் எனில் அதன் 

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

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

தங்கறளப் பற்ைிய ஒரு சிறு குைிப்பு : (A small note about yourself & Yadav Community) Attached Separate Sheet 

Membership Free:  1.  No fees Ordinary Member 2. Rs. 110/- Life Member   3. Rs 510/- Hereditary Member:  
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Membership Fee 
1.  Ordinary Member: No Fees (For Data Purpose) 
2.  Life Member: Fee Rs. 110/- (Cancontest in District Body Elections) 
3.  Hereditary Member: Free Rs. 560/- (Can contest in District & State Body Elections) Rafundable, if removed | resigned      

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

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

ஆம் நொன் யொதவர் இைத்றதச் சொர்ந்தவர்  

                   உறுதியளிக்கிறைன்.                               
  

   றகதயொப்பம்  / Signature 

 

ஆயுள் உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு 

 

அளவுள்ள 

மூன்று (3) 

புறகப்பைங்கள் 

அனுப்பவும் 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

இம்மொத இதறை தவளியிை உதவிய  

(Sponsors) திரு ராமானுஜம் மற்றும்  

அருைராமானுஜம் அவர்கள் 
குடும்பத்திைருக்கு றபரறவ சொர்பொக 
நன்ைி ததரிவித்து தகொள்கிறைொம். 

 

 
 

 
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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திரு பொைசொமி யொதவ்  

அவர்கள் குமொரன்  

திரு ராம் என்கிைவரனுக்கும்   

திரு நவநீதகிருஷ்ைன் அவர்கள்  

குமொரத்தி திருமதி ளமாஹன எ 

ன்கிைவளுக்கும் June 1 2022  

அன்று Hotel Courtyard Marriott,  

மதுறரயில் நிச்சயதொர்த்த  

விைொ நறைதபற்ைது   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
விழுப்புரம் மத்திய மொவட்ை தபொருளொளர் இரொ.ஜைகரொஜ் அவர்கள் இல்ைத் திருமை 
விைொவில் மொண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அறமச்சர் முறைவர் க.தபொன்முடி அவர்கள் 
குடும்பத்துைன் கைந்து தகொண்டு மைமக்கறள வொழ்த்திைொர். அம்மொ திருமதி விசொைொட்சி 
தபொன்முடி, மொவட்ைச் தசயைொளர் நொ.புகறைந்தி எம்.எல்.ஏ, கள்ளக்குைிச்சி நொைொளுமன்ை 
உறுப்பிைர் ைொக்ைர்.தபொன்.தகௌதமசிகொமைி, தமிழ்நொடு விறளயொட்டு றமம்பொட்டு 
ஆறையத்தின் துறை தறைவர் ைொக்ைர்.தபொன்.அறசொக்சிகொமைி , மொவட்ை ஊரொட்சி குழுத் 
தறைவர் ம.தஜயச்சந்திரன் ,  மொவட்ை துறைச் தசயைொளர் தச.புஷ்பரொஜ் மற்றும் ஒன்ைிய, 
நகர, றபரூர் கைக தசயைொளர்கள் மற்றும் நிர்வொகிகள் பைர் கைந்து தகொண்ைைர் 
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