
 

 

 

 

 

      

              

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  Heart felt Condolences 

                  A Great Leader, Socialist, 3times CM of UP, Ex-defences Minister, 5 times MP    

                  till the death Brought Pride & Respect to Yadav Community. 

                  We pray for the departed soul to rest in peace 

                  The Founder, The President, Office Bearers & The Members of YP, YPWT & YB 

 

 

 

 

 

 

 

 

            உறவுகள ோடு                                                                   யோதவளே போரதம் 

            இணைளவோம் உயர்ளவோம்                                            போரதளே யோதவம் 

                                                                     

 

                              

                                                               

 

       ஒலிக்கும் யோதவர் முரசு 

        Olikkum Yadavar Murasu 
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Tirunelveli District Y.P.OfficeBearers Meeting in the presence of YP Founder Dr.R.Kanthiah, at 
Tirunelveli on 1-10-2022  AN The GB & the Election is fixed on 5-11-2022 @ 4 pm 

Mr. Sankaran Yadav & the acting district  general secretary & Team will coordinate 

                        

 
 
 

Tiruchi District Y.P.Office Bearers Meeting to fix the date for YP Tiruchi district GB & Election of 
District office bearers in the presence of YP Founder Dr.R.Kanthiah,at Tiruchi , on  
1-10-2022. AN The GB & the Election is fixed on 29/10/ 2022 at 11am  
Mr. Radhakrishnan yadav & Team will coordinate 
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முரசு 17 

 
 

ஒலி   13   

ஒலிக்கும்          
யோதவர் முரசு 

 

யோதவர் டபரவவயின் செய்தி மோத இதழ் 

          சசப்டம்பர் - 2022 

ஒலிக்கும் யோதவர் முரசு படியுங்கள் 
 
பகவோன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறந்த குலத்தில் பிறந்த நோம் 
"நோங்கள் யோதவர்கள் என்று சநஞ்வெ நிமிர்த்தி செோல்லலோம். 
நமது யோதவ குல மக்களுக்கோக 2005 முதல் 
சதோய்வில்லோமல் ஒலிக்கும் யோதவர் முரசு சவளி வந்து  
சகோண்டிருக்கிறது . 
 
நமது குலம் எல்லோ துவறகளிலும் முன்டேற டவண்டும் 
என்ற உயரிய டநோக்கத்த்டதோடு மோதந்டதோறும் மிகுந்த 
சபோருட்செலவில் யோதவர் டபரவவயோல் சவளியி ப்படும் 
மோத இதழ் ஒலிக்கும் யோதவர்  முரசு. 
 

ஒரு வரு  ெந்தோ  ரூபோய் 120/- 
            5 வரு  ெந்தோ  ரூபோய் 600/- 
 
ஒரு வரு  ெந்தோ முடிந்தவு ன் அவத மீண்டும் புதுப்பிக்க 
டவண்டும் .மணமோவல பகுதியில் alliance போர்ப்பதற்கோக 
பத்திரிவகவய ெந்தோ கட்டி வரவவைப்பவர்கள் அப்பகுதிவய 
மட்டும் போர்த்து விட்டு  வவத்து வி ோதீர்கள் . 
 
மற்ற பகுதிகவளயும் படித்துப் போர்த்தோல்தோன் யோதவர்  குல 
சபருவமகவளயும் அவர்கள் முன்டேற்றத்திற்கோக 
உவைக்கும் எண்ணமும் வரும். 
 
திருக்டகோஷ்டியூர் மோதவன் ஸ்வோமிகள் உபன்யோெம் 
டகட் ோல் நமது குல சபருவமகவள அறிந்து சகோள்ள 
முடியும் . நோம் நமது வருங்கோல ெந்ததியிேருக்கு கட் ோயம்" 
நோன் யோதவர்" என்கிற உணர்வவயும் அதன் சபருவமகவள 
பற்றியும் ஊட்டி வளர்க்க டவண்டும். 

Editorial Board 

ஆெிரியர் 

டோக்டர். ஆர். கோந்ணதயோ, M.S.(General) 

 
இவண ஆெிரியர் 

   திரு.ஜி.உலகநோதன் யோதவ், 

எம்.ஏ.,பி.எல்,   (வ க்கு) 

  திரு.ஆர்.ரோஜோரோேலிங்கம்யோதவ் 

          எம்.ஏ., PGDJMC   (சதற்கு) 
     திருேதி. சேய்ஸ்ரீ யோதவ் 
      B.sc,, MA,,(Ph.d)   (டமற்கு) 

 
உறுப்பிேர்கள் 

         திரு. ளவலுசோேி யோதவ் 

                       (டகோவவ) 
      திரு. G. G. கண்ைன் யோதவ் 
 (டெலம்) 
 

                 IT CONSULTANT  
       திருேதி. ஷர்ேி ோ யோதவ் 

                                                            (சென்வே) 

                    

Photographer 
திரு.   ரங்கநோதன் யோதவ் 

 
DESIGNER 

சசல்வி. பவித்ரோ 

                                                          (சென்வே) 

 

பதிவு அலுவலகம் 

யோதவர் ளபரணவ 

No. 27/11, வபகிரோப்ட்ஸ்டரோடு 

2 வது சதரு, இரோயப்டபட்வ  
சென்வே. 600 014. 

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

அலுவலக டநரம் 

11am to 5pm 
 

பதிப்பகம் 

Seaman Graphics 
                                                         (சென்வே)                                                                                                    
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வடீ்டு வரடவற்பவறயில் ஒலிக்கும் யோதவர்  முரசு பத்திரிக்வகவய எப்டபோதும் வவத்திருங்கள் . 
வடீ்டிற்கு  வரும் உறவிேர்களுக்கும் ஒலிக்கும் யோதவர்  முரசு பத்திரிக்வக பற்றி சதரியோமல் 
இருந்தோல் சதரிந்து சகோள்வோர்கள். 
 
உறுப்பிேர் எண்ணிக்வகவய அதிகரிக்க  உதவுங்கள். யோதவன் பற்றி நீங்கள் அறிந்தவற்வற 
எல்டலோரும் சதரிந்து சகோள்ள ஒலிக்கும் யோதவர்  முரசு பத்திரிவகக்கு எழுதுங்கள் . மோணவ 
மோணவிகளுக்கு பயன்படும்  நிவறய கல்வி ெம்பந்தமோே செய்திகவள அனுப்புங்கள் .யோதவ குல 
முன்டேற்றத்திற்கு உங்கள் ஆடலோெவேகவள கூறுங்கள். யோதவர் டபரவவயின் முக்கிய 
கூட் ங்களில் கலந்து சகோண்டு உங்கள் பங்களிப்வப செய்யுங்கள் . நம் குைந்வதகளி ம் 
நோசமல்லோம் நந்த டகோபோல டகோத்திரம் - யோதவர்கள் என்று செோல்லி வளருங்கள் . வ  இந்தியர்கள் 
டபோல் நோமும் சபயரின் பின்ேோல் யோதவ் என்று டபோட்டுக் சகோள்வது ெிறப்போேது . 
 
பிரதிபலன் எதிர்போரோமல் செய்வதுதோன் ெமுதோயப்பணி ! யோதவர்  டபரவவயு ன் இவணந்து 
பணியோற்றுவதோல் எேக்கு என்ே பலன் ? என்று நிவேக்கோமல்  நோன் பிறந்த உன்ேத 
யோதவகுலத்திற்கு என்ேோல் முடிந்த பங்களிப்வப டபரவவயு ன் இவணந்து செய்டவன் எே 
அவேவரும் நிவேத்தோல் நோம் ெமுதோயத்வத உயர்த்தி  முடியும் . யோதவர் டபரவவவய 
சபோருத்தவவர  டவறு யோதவ அவமப்பில் பணியோற்றுபவர்களும் நம்மு ன் இவணந்து 
செயல்ப லோம் என்கிற கருத்வத முன் வவக்கிறது . டதர்ந்சதடுக்கப்படும் தங்களது கருத்துக்கள் 
வோெகர் கடிதம் பகுதியில சவளிப்படும் . 
 
         நன்றி !                                                    
திரு.ஜி.உலகநோதன் யோதவ், 

        இவண ஆெிரியர் 

 
 
 
 
 
  

 

Don’t educate your children to be Rich. 

Educate them to be Happy. 

So when they grow up  

they will know  the value of things 

not the price. 
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 யோதவர் ளபரணவ 

Regd. No.288/2005 
   

பதிவு அலுவலகம்: 27, 2  வது சதரு, வபகிரோப்ட்ஸ் டரோடு,           இரோயப்டபட்வ , சென்வே- 600 014.   

        Phone: 044 – 2861 3077                              Mobile: 94441 34142                   E- mail: yadavarperavai@gmail.com     

                 நிறுவேர்                                                 உயர்மட் க்குழு தவலவர்                                          தவலவர்    

 ோக் ர். இரோ. கோந்வதயோ யோதவ்                எஸ். டவலுெோமி யோதவ்                           ஜி.ஜி. கண்ணன்  யோதவ்        

                             Date: 01/10/2022 

                                                                                                                                                                   Place: சென்வே 

 
2022 – 2023 YP ளதர்தல் அட்டவணை 

 

Resgistrar of Societies அவர்களின் ஆவணப்படி யோதவர் டபரவவ மோவட்  நிர்வோகிகளுக்கு 

(தவலவர், செயலோளர், சபோருளோளர் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பிேர்கள்)  டதர்தல் குறித்த  

டவண்டுடகோள். 

 

தங்கள் மோவட்  நிர்வோகிகள் கூட் ம் உ டே ந த்தி புதிய மோவட்  நிர்வோகிகள் டதர்தல் 2022 

December 31ம் டததிக்குள் ந த்தி முடிக்க ந வடிக்வக எடுக்க டவண்டும் எே டகட்டு 

சகோள்ளப்படுகின்றேர். 

 

தங்கள் மோவட் த்வத ெோர்ந்த டபரவவ ஆயுள் உறுப்பிேர்கள் (Rs. 100/- செலுத்திய) மற்றும் பரம்பவர 

உறுப்பிேர்கள் (Rs. 500/- செலுத்திய) வோக்களிக்கவும், டதர்தலில் டபோட்டியி வும் தகுதி சபற்றவர்கள். 

சபோதுக்குழு கூடுவதற்கு 15 நோள் அவகோெம் சகோடுத்து டதர்தல் ந த்த மோவட்  நிர்வோகத்திேர் 

டகட்டு சகோள்ளப்படுகின்றேர். 

 

30 September 2022  வவரயில் வோக்கோளர் பட்டியலில் இ ம் சபற்ற உறுப்பிேர்கள் மட்டுடம 

வோக்களிக்க முடியும். டமற்படி ந த்தப்படும் கூட் ங்களுக்கு YP நிறுவேர், உயர்மட்  குழு 

தவலவர், மோநில தவலவர், மோநிலச் செயலோளர், மோநில சபோருளோளவர அவைத்து ந த்தவும். 
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யோதவர் ளபரணவ 

Regd. No.288/2005 
   

பதிவு அலுவலகம்: 27, 2  வது சதரு, வபகிரோப்ட்ஸ் டரோடு,    இரோயப்டபட்வ , சென்வே- 600 014.   

        Phone: 044 – 2861 3077                              Mobile: 94441 34142                   E- mail: yadavarperavai@gmail.com     

                 நிறுவேர்                                                 உயர்மட் க்குழு தவலவர்                                          தவலவர்    

 ோக் ர். இரோ. கோந்வதயோ யோதவ்                எஸ். டவலுெோமி யோதவ்                           ஜி.ஜி. கண்ணன்  யோதவ்        

                              
            வோக்கோளர் பட்டியல் மோநில நிர்வோகத்தி ம் இருந்து சபற்றுக்சகோள்ளவும். 

 

நிறுவேர் : Dr.  இரோ. கோந்வதய யோதவ், ph: 94455 73750 

தவலவர் : G.G. கண்ணன் யோதவ், ph: 97913 99999 

சபோதுச்  செயலோளர் :  அரசு ெீேிவோென் யோதவ்,   ph: 94442 68292 

தவலவம நிவலயச்  செயலோளர் : திரு. டகோதண் ரோமன் யோதவ்,  ph: 94440 50110 

அலுவலக  செயலோளர் : செல்வி. பவித்ரோ, ph: 94441 34142 

 

டதர்ந்சதடுக்கப்பட்  மோநில நிர்வோகிகள் மோநில செயற்குழு உறுப்பிேர்கவளயும், மோநில செயற்குழு 

உறுப்பிேர்கள் மோநில தவலவம நிர்வோகிகவளயும், January /  February 2023 க்குள் டதர்ந்சதடுக்க 

டவண்டும். 

பின்குறிப்பு: ளேற்படி கோல அட்டவணைக்குள் ளதர்தல் நடத்தப்படோவிட்டோல்  நோம் Societies 

Registration ேற்றும்  Trust  பதிவு இழக்க ளநரிடும்.  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  இப்படிக்கு  

                                                                                                                                                     Dr.  இரோ. கோந்வதயோ யோதவ் 

                                                                                                                                                                      மற்றும் டதர்தல் குழு                                                                                                                                                   
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சுணே தரீ்ப்போன் கிருஷ்ைன் 

 டகோகுலத்தில் ஒருமுவற சபண்மணி ஒருத்தி தன் மோடுகளுக்கு புற்கவள அறுத்து ஒன்றோகக் 
கட்டிக் சகோண் ோள்.  

 

தவலயில் சும்மோடு வவத்துக்சகோண்டு புல்கட்வ  தூக்க முயன்றோள். ஆேோல் அது அவளோல் 
தவலக்கு டமல் தூக்க முடியோவண்ணம் கேமோக இருந்தது.  

 

அப்டபோது அந்த வைிடய கிருஷ்ணன் வருவவதக் கண்  அப்சபண், ''கிருஷ்ணோ! இந்தப் போரத்வத 
என் தவலயில் ஏற்றிவிடு" எே டவண்டிேோள்.  

 

ஆேோல் கிருஷ்ணடேோ அவவளக் கண்டும் கோணோதவோறு சென்று விட் ோன்.  

டவறு வைியின்றி தவலயில் தோடே தூக்கி வவத்து ந க்க ஆரம்பித்தோள். ந க்கும் டபோது போரம் 
இடலெோக மோறியவதக் கண்டு வியப்புற்றோள்.  

 

ஆேோல் என்ே மோயடமோ வடீ் ருகில் வந்ததும் மீண்டும் பவைய எவ க்டக புல்கட்டு வந்து விட் து. 
இப்டபோது இறக்க ஒரு ஆள் டதவவப்பட் து. 
 

திடீசரே அவள் முன் டதோன்றிய கிருஷ்ணன், அவள் வோய் விட்டு உதவி டகட்கும் முன்ேடர 
அப்புல்கட்வ  கீடை இறக்கி வவத்து உதவிேோர்.  

 

"ஏம்போ கிருஷ்ணோ! உன்வே இந்தப் போரத்வத தவலயில் ஏற்ற அவைத்த டபோது வரவில்வல, 

இப்டபோது நீயோக வந்து இறக்கி வவக்கிறோடய?" எே விேவிேோள்.  

 

நோன் உலக மக்களின் போரத்வத குவறக்கடவ அவதோரம் எடுத்து உள்டளடே தவிர போரத்வத  ஏற்றி 
வவக்க அல்ல எே புன்ேவகயு ன் பதிலளித்தோரோம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்.  

 

அப்பதிவலக் டகட்  அப்சபண்மணி வக கூப்பி ஸ்ரீகிருஷ்ணவர வோழ்த்தி வணங்கிேோளோம். 
 

சர்வம் கிருஷ்ைோர்ப்பைம் 

  
 
 
 
 

 
                                                            

7 ||  October 2022 || Olikkum Yadavar Murasu 



 
 

 
 
 

 

ஒரு கோர் விபத்தும், இரு ேரைங்களும், ஒரு Post Mortem. 
Importance of Wearing Car rear seat Belt 

இந்தியத் சதோைில்துவற ெோம்ரோஜ்ஜியமோகிய  ோட் ோ குழுமத்தின் முன்ேோள் டெர்மனும், சபரும் 
சதோைிலதிபரும், மிகப்சபரிய டகோடீஸ்வரரும், 54 வயடத ஆேவருமோே, வெரஸ் மிஸ்திரி, ெில 
நோட்களுக்கு முன்ேர் ஒரு ெோவல விபத்தில் மரணமவ ந்தவத நிவறயப் டபர் அறிந்திருப்பரீ்கள். 
 
அவதப்பற்றிய ஒரு பதிவுதோன் இது. 
 
'அசதன்ே, பணக்கோரன் செத்தோ மட்டும் அதுக்கு ஒரு பதிவு? 
நம்ம இந்தியோல, ெோவல விபத்துல, திேமும் நூத்துக் கணக்கோேவங்க இறந்து டபோறோங்க.. அப்டபோ 
அவங்க உசுருக எல்லோம் மதிப்பில்லோததோ? பணக்கோரன் உசுரு மட்டும் ஒெத்திடயோ?' 
அப்படின்னுதோன்டே உங்களுக்கு நிவேக்கத் டதோணுது? 
 
எல்டலோடரோ  உசுருக்கும் ஒடர மதிப்புதோன்.. உயிர் டபோே பின்ேோடி, ஏவை ஆேோலும், 
டகோடீஸ்வரன் ஆேோலும், அந்த உ ம்பின் சபயர் 'பிணம்'தோன். பிணத்வத ஒன்னு எரிப்போங்க, 
இல்வல புவதப்போங்க.. அதுவவரயிலும் ஆடிய அத்தவே   ஆட் மும், அத்டதோடு குளோஸ்.  
 
ெோவு ஒன்னுதோன் ெோசுவதம் மட்டுமல்ல, ெமரெமோேதும் கூ .  அதேோலதோன் இந்தப் பதிடவ 
எழுதப்படுது... பதிவவ முழுக்கப் படிச்ெோ உங்களுக்கு அது புரியும். முழுவதும் படிப்பஙீ்கன்னு 
நம்புடறன். 
 
முதல்ல, அந்த விபத்வதப் பத்திக் சகோஞ்ெம் சுருக்கமோகப் போர்ப்டபோம். 
 
04.09.2022 ஞோயிறன்று, அகமதோபோத்தில் இருந்து மும்வப டநோக்கிக் கோரில் பயணம் செய்து 
சகோண்டிருந்தோர் வெரஸ் மிஸ்திரி. மும்வபயில் இருந்து சுமோர் 130 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள, போல்கர் 
மோவட் த்தின் 'ெடரோடி நோகோ' என்ற இ த்தில், சூர்யோ நதியின் டமல் அவமந்துள்ள போலத்தின் 
வகப்பிடிச் சுவரில் கோர் பலமோக டமோதி விபத்துக்குள்ளோேது. 
 
கோரில் பயணம் செய்த நோல்வரில், பின் ெீட்டில் அமர்ந்திருந்த வெரஸ் மிஸ்திரி மற்றும் அவருக்குப் 
பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த அவருவ ய நண்பர் ஜஹோங்கிர் பண்ட ோடல இருவரும் ெம்பவ 
இ த்திடலடய உயிரிைந்தேர். 
 
கோவர ஓட்டிச் சென்றவர், மும்வபயின் புகழ் சபற்ற மகப்டபறு மருத்துவர்  ோக் ர் அேஹிதோ 
பண்ட ோடல. அவர் அருகில் முன்ேிருக்வகயில் அமர்ந்திருந்தவர், சபரிய சதோைிலதிபரும்,  ோக் ர் 
அேஹிதோவின் கணவருமோே  ோரியஸ் பண்ட ோடல. 
 
கணவன் மவேவி இருவரும் மிகப் பலத்த கோயங்களு ன் மீட்கப்பட்டுத் தற்டபோது 
மருத்துவமவேயில் தீவிர ெிகிட்வெயில் உள்ளேர்.  ோக் ர் அேஹிதோவின் உ லில் ஏகப்பட்  
எலும்பு முறிவுகள். உயிர் பிவைத்தோலும் அவர் பவையபடி ந மோ  முடியுமோ என்பது ெந்டதகடம. 
உயிரிைந்த ஜஹோங்கிர்,  ோரியஸின் செோந்த ெடகோதரர்தோன் 
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இப்டபோ, விபத்துக்குள்ளோே அந்தக் கோவரப் பற்றிச் ெிறிது கவேிப்டபோம். 
 
அது சஜர்மன் நோட்டின் தயோரிப்போே, சமர்ஸி ஸ் சபன்ஸ் கம்சபேியின் GLC 220 D வவகவயச் 
டெர்ந்த ஒரு செோகுசு கோர். 2017 ஆம் ஆண்டு மோ ல். ஏகப்பட்  போதுகோப்பு அம்ெங்கள் நிவறந்தது. 
விபத்து ஏற்பட் ோல் உயிவரக் கோப்போற்ற ஏழு ஏர் டபக்குகள் சகோண் து. கோரின் எவ  கிட் த்தட்  
1900 - 2000 கிடலோ. அவ்வளவு கேமோே உ ல் கட்டுமோேம் சகோண் து. போதுகோப்புக்கோே 
உலகத்தரத்தில் அதிக பட்ெ டரட்டிங்கோே ஐந்து நட்ெத்திரங்கவளப் சபற்ற வண்டி அது. 
 
ட ோ ரூமில் அதன் விவல சுமோர் 68 லட்ெம் ரூபோய். ரிஜிஸ்டிடரென், இன்ஸூரன்ஸ், Road Tax 
டபோன்றவவ எல்லோம் டெர்ந்து, ெோவலக்கு அது வரும்டபோது அதன் விவல சுமோர் 83 லட்ெம் 
ஆகிறதோம். 
 
ஏழு ஏர் டபக்குகள் சகோண் , ஐந்து நட்ெத்திரப் போதுகோப்புத்தரம் சபற்ற, விவல உயர்வோே ஒரு 
கோரில் பயணம் செய்தும், அதில் பயணித்த இருவர் ெம்பவ இ த்திடலடய உயிரிைந்தது எப்படி ?  
 
போதுகோப்பு அம்ெங்கள் எதுவுடம இல்லோத, ஜடீரோ ஸ் ோர் போதுகோப்பு டரட்டிங் சபற்ற, விவல 
குவறவோே, டெோப்பு  ப்போ டபோன்ற கோர்களும் இருக்கின்றே... அவவயும் விபத்துக்கு 
உள்ளோகின்றே..  அதில் ெிக்கி இறப்பவர்களும் உண்டு, உயிர் தப்பிப் பிவைப்பவர்களும் நிவறய 
உண்டு. 
 
அப்டபோ, 'உயர்ந்த போதுகோப்பு டரட்டிங் சபற்ற கோர்' என்ற விளம்பரம் எல்லோம் சவறும் வியோபோர 
தந்திரம்தோேோ ? கோரின் விவலவய உயர்த்தி விற்பதற்கோகச் செய்யப்படும் ஏமோற்று ஜிம்மிக் 
டவவலயோ ? 
 
இப்டபோ, இந்தச் ெம்பவம் பற்றிப் பத்திரிக்வககள் மற்றும் சதோவலக்கோட்ெிகளில் இதுவவர 
சவளிவந்த செய்திகளின் அடிப்பவ யில், நமக்குத் சதரிய வந்துள்ள விெயங்கள் ஏரோளம்.... 
தவறுகள், உதோெீேங்கள், ஒழுங்கீேங்கள் ஏரோளம்.  
 
ஆேோல், இவவ அவேத்துடம இந்த விபத்து ன் டநரடியோகத் சதோ ர்புவ யவவ. அவற்வற 
ஒவ்சவோன்றோகப் போர்க்கலோமோ ? 
 
அப்படிப் போர்க்கும்டபோது, ெில உண்வமகள் நமது முகத்தில் 
அவறவவதப் டபோல இருக்கும்.. அதற்கும் தயோரோக இருந்து 
சகோள்வது நல்லது.  
 
 
 
                                             
 
                                                                                        சதோடரும்…                                                
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இண ஞர்க ின் வழிகோட்டி   ளஜோள ோ நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ ஸ்ரீதர் ளவம்பு 

 

ரஜிேிக்கு இமயமவல; ஸ்ரீதர் டவம்புவுக்குப் சபோதிவக மவல; டஜோடஹோ ெி.இ.ஓ-வின் மறுபக்கம்! 
 

"சதன்கோெியில் இருக்கும் டஜோடஹோ நிறுவேத்தின் ெி.இ.ஓ ஸ்ரீதர் டவம்புவு ன் ஒருநோள் சபோழுவதக் 
கைித்தது, இமயமவலக்குச் சென்றுவந்த மோதிரி இருக்கிறது’’ - ஒரு வோர கோலமோகியும் பரவெம் 
குவறயோமல் செோல்கிறோர் டெோமசுந்தரம். டகோவவயில் உள்ள டக.பி.ஆர் மில்ஸ் நிறுவேத்தின் 
துவணத் தவலவரோே இவர் ெமீபத்தில் ஸ்ரீதர் டவம்புவவச் ெந்தித்தது பற்றிச் செோன்ேோர். 
 

இரவு உணவுக்கு எங்கவள அவருவ ய டபட் ரி ஆட்ட ோவில் அவைத்துச் சென்றோர். ஆட்ட ோவவ 
அவடர ஓட்டும்டபோதும் எேக்கு தர்மெங்க மோக இருந்தது. எத்தவே சபரிய மேிதர், அவர் நமக்கு 
ஆட்ட ோ ஓட்டுகிறோடர என்பதுதோன் என் தர்மெங்க த்துக்குக் கோரணம். இரவு உணவவ எங்கவளச் 
ெோப்பி ச் செோல்லி பரிமோறியவர், அவர் இரவு ெோப்பி வில்வல. கோவல, மதியம் மட்டுடம அவர் 
ெோப்பிடுவோரோம். 
 

நோங்கள் ெோப்பிட்டுக்சகோண்டிருக்வகயில் நிவறய வி யங்கவளப் பற்றிப் டபெிேோர். ஆேோல், 

ஒருமுவறகூ  அவர் `நோன்', `எேது' என்கிற வோர்த்வதகவளப் பயன்படுத்தடவ இல்வல. அவர் டபெப் 
டபெ எதிர்கோல இந்தியோ எப்படி இருக்க டவண்டும் என்பது குறித்த அவருவ ய சதோவலடநோக்குப் 
போர்வவ மிகப் சபரிதோக இருப்பவதக் கண்டு ஆச்ெர்யப்பட்டுப் டபோடேன். ப்ளஸ் டூ படித்தவர்களுக்கு 
நன்றோகப் பயிற்ெி தருவதன்மூலம் அவர்கவளத் திறவமயோே ஊைியர்களோக மோற்றி வருவவதப் 
பற்றிச் செோன்ேோர். 
 

டஜோடஹோவில் செக்யூரிட்டியோக டவவலக்குச் டெர்ந்த ஒருவருக்கு நன்கு பயிற்ெி அளித்ததன்மூலம் 
இன்று அவர் ஒரு புசரோகிரோமரோக மோறியிருப்பவதப் பற்றிச் செோன்ேோர். நமது கல்விமுவறயில் 
நிவறய மோற்றங்கவளக் சகோண்டு வர டவண்டும். அறிவியல், சதோைில்நுட்பம் எே எந்தசவோரு 
வி யத்துக்கோகவும் நோம் சவளிநோட்வ  எதிர்போர்க்கக் கூ ோது. குறிப்போக, ஆர்&டி-யில் கவேம் 
செலுத்த டவண்டும்'' என்றோர் 

 

இரவு உணவு முடிந்து, தூங்கச் செல்லும்வவர சதோ ர்ந்தது எங்கள் டபச்சு. நோங்கள் தூங்கிய அவறயில் 
ஒரு ஃடபன் மட்டும் இருந்தது. ஏெி ெமோெோரங்கள் எல்லோம் எங்கும் இல்வல. டபருக்கு ஒரு சகோசுகூ  
கடிக்கவில்வல. நீண்  நோள்களுக்குப் பிறகு, நிம்மதியோே தூக்கத்வத நோன் அனுபவித்தது அன்றுதோன். 
 

முதல் நோள் இரவு தூங்கச் செல்லும் முன்பு, ``வோக்கிங் டபோகிற பைக்கம் இருக்கோ..? கோவலயில் 5.30 

மணிக்கு வோக்கிங் டபோகலோமோ?’’ எேக் டகட்டுவிட்டு தூங்கப்டபோேவர், மறுநோள் அதிகோவலயில் 
செோன்ே டநரத்துக்கு வந்தோர்.டஜோடஹோ அலுவலகத்வதச் சுற்றி அவமந்திருக்கும் டதோட் த்வதச் 
சுற்றிக் கோட்டிேோர். வோவை, சநல்லி, மோ என்று அவர் வவக்கோத மரம் அந்தத் டதோட் த்தில் இல்வல. 
தேியோக ஒரு மோட்டுப் பண்வணவயயும் வவத்திருக்கிறோர். 
                                            

நோன்  ு அணிந்திருந்டதன். ஆேோல், அவர் கோலில் சவறும் 120 ரூபோய் செருப்பு. ``வோங்கி ஒன்பது 
மோெம் ஆச்சு. இன்னும் ஆறு மோெம் வரும்டபோல’’ என்றோர். பலப்பல வி யங்கவளப் பற்றிப் டபெியபடி 
ஒரு ெிறிய மவலவய அவ ந்டதோம். அங்டக ெில நிமி ங்கள் உட்கோர்ந்து தியோேம் செய்தோர். 
அங்கிருந்த நோய் ஒன்று அவவரத் டதடிவந்து, ெில வரு ல்கவள வோங்கிவிட்டுச் சென்றது. 
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பின்ேர், ̀ `உங்களுக்கு ஓவ யில் குளிக்க விருப்பமோ அல்லது டகணியில் குளிக்க விருப்பமோ?’’ என்று 
டகட் ோர். அவர் சபோதுவோக, சபோதிவக மவலயில் இருந்துவரும் தண்ணரீ் ஓவ யில்தோன் 
குளிப்போரோம். நோங்கள் டகணியிடலடய குளிக்கலோம் என்டறோம். 
 

பக்கத்தில் இருந்த டகணிக்கு அவைத்துச் சென்றவர், உடுப்புகவளக் கைற்றிவிட்டு ` மோல்' என்று 
குதித்துவிட் ோர். டகணியில் குளித்தபடிடய பல டயோகோெேங்கவளச் செய்தவதப் போர்த்து 
எங்களுக்கு ஆச்ெர்யம். பிறகு, சூரிய நமஸ்கோரம் செய்து முடித்தபின், ெில நிமி ங்கள் தியோேமும் 
செய்தோர். 
 

`நம் டதவவகள் மிகக் குவறவு. அதற்கு ெம்போதித்தோல் டபோதும். சகளரவம் என்கிற வவலயில் 
மோட்டும்டபோதுதோன் நோம் மற்றவர்களுக்கோக ெம்போதிக்கிடறோம். பணம் மட்டுடம வோழ்க்வக இல்வல’ 
என்று அவர் செோன்ேவதக் டகட்க, ஆச்ெர்யமோக இருந்தது என்று பரவெத்து ன் டபெி முடித்தோர் 
டெோமசுந்தரம். ரஜிேிக்கு இமயமவலப் டபோல, டஜோடஹோ ஸ்ரீதர் டவம்புவுக்குப் சபோதிவக மவல 
டபோல. 
 

நன்றி:- ஏ.ஆர்.குேோர். 
 

ஸ்ரீதர் டவம்பு டபோன்றவர்கள் தோம் இவளஞர்களுக்கு 

வைிகோட்டியோக இருக்கத் தகுதியோேவர். 
 

ெில கோலங்களுக்கு முன்ேோள் டகோயம்டபட்வ  க ந்து செல்லும் டபோது அங்கு இருக்கும் 
திவரயரங்கத்தின் சவளிடய ஒரு பிரபல கதோநோயகேின் கட் அவுட்டிற்கு இவளஞர்கள் செய்து 
சகோண்டிருந்த போலோபிட கம் எேது மேநிவலவய சகோதி நிவலக்கு தள்ளி விட் து. எவ்வளவு 
அறிவோர்ந்த தமிைர் ெமூகம் அதுவும் கடிே உவைப்பிற்கும் புத்திெோலி தேத்திற்கும் சபயர் சபற்ற 
ெமூகத்தின் இன்வறய நிவல டவதவேக்குரியது.  

 

ஸ்ரீதர் டவம்பு டபோன்ற சவற்றியோளர்களின் வோழ்வியவல இன்வறய இவளஞர்களி ம் சகோண்டு 
டெர்க்க டவண்டிய க வம அவேவருக்கும் உண்டு. அவதப் படித்து ஒருவரோவது மோறிேோல் அது 
மிகப் சபரிய சவற்றியோகும். 
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Crows are Symbols of Pitrukkal 
Once a devotee asked Mahaswamigal, why do we keep food for Crows during Mahalayam? Are 

our ancestors taking forms of Crows? Why do they come as this low standard bird? Why not a 

high standard bird? With a gentle smile Mahaswamigal answered... We call the Crow Kaka in 

Tamil. Do we address any other creature by its sound? Do we call a Cat 'Meow?' Because, a 

Parrot says 'Kiki', do we call it a 'Kiki?' A Crow is called by its sound that makes it special. 

Ka means Kaapaathu or Protect me... So, when you keep food for a Crow and say "Kaa kaa," you 

are asking your ancestors to protect you! You say a Crow is lowly, because it is freely available 

and it eats anything! But let me tell you, a Crow is beautiful. Why? It wakes up at 'Brahma 

Muhurat'... 'Amrit Vela'... It caws and wakes you up... Even Cocks may not wake up on time 

many days as they are moody... but a Crow is on time... It says "Kaka" and wakes you up at 

'Brahma Muhurat' or 'Amrit Vela' which is apt to do Japam. It is such an amazing guide for Pooja. 

Is it not? Further, it calls other Crows when it gets food... Not seen in other creatures, teaching 

humans to share their food.  Then in the evening before it sleeps, it again says "Kaka" to thank 

God for all that happened that day! Also Crows don't eat after sunset which is according to 

shastras... How many people follow this? Hence, I feel a Crow is not lowly... It teaches us so 

much. Hence, Pitrus come as Crows. And one more... Keep food for Crows everyday not only 

during Mahalayam. Crow also teaches Advaitam! When a Crow sees the food you have kept, it 

gets happy and eats it. Seeing it eat, you get happy too. So, both of you get happy... Both of you 

are Bhagawan!  Are our sages mad? Why did they made us feed Crows, if we have to give it to 

our ancestors? The sages had strategic consideration. This is the real reason. Have you grown a 

Peepal or Banyan tree? Have you seen anyone grow it? Can you get seeds of Peepal or Banyan 

tree? The answer is a big 'No.' Peepal or Banyan tree will not grow out of sapling. Because nature 

has made a separate arrangement for growing these two useful trees. The seeds sprout only after 

they have been processed in the gastrointestinal tract of the Crows. These trees grow, wherever 

the Crows eat it and wherever it does its excretion. Peepal is the only tree in the world that releases 

oxygen round the clock and the medicinal qualities of Banyan Tree are also immense. If these 

two trees have to survive, it is not possible without the help of Crows. It is in this period, Crows 

do mating. To get healthy new generation of Crows, they need to get 

healthy food. Hence, our ancestors made a ritual to feed the Crows. 

Next time, you see Peepal or Banyan tree or a Crow remember the 

intention of our ancestors.  
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வோர்த்ணத விண யோட்டு 
போவமன்ேிப்புப் ப த்தில் “நடிகர் திலகம் சிவோஜி களைசன்” அவர்கள் முதன்முதலோக ப த்தில் 
டதோன்றும் கோட்ெியில் ஒரு அற்புதமோே போ வல வவத்தோல் நன்றோக இருக்கும் என்று விரும்பிேோர் 
ப த்தின் இயக்குேர் ஏ.பீம்சிங்.  சேல்லிணச ேன்னர்கள் விஸ்வநோதன்  ரோமமூர்த்தி இருவரும் 
கவியரெர் கண்ணதோெனு ன் அந்த அற்புதோே சூழ்நிவலக்கு அமர்ந்தோர்கள். ப த்தின் கவதப்படி 
ெிவோஜி கடணென் முஸ்லீமோக இருந்தோலும் பிறப்போல் ஒரு இந்து வடீ்டில் எம்.ஆர். ரோதோவுக்கு 
மகேோக பிறந்திருப்பர்.  
 
அதன்படி அந்த  நுட்பத்வத சவளிப்படுத்தும் விதமோக போட்டு அவமய டவண்டும் என்று விரும்பி 
இயக்குேர் ஏ.பமீ்ெிங் இவத கண்ணதோென் விஸ்வநோதன் ரோமமூர்த்தி அவர்களி ம் சதரிவித்தோர்.  
வைக்கம்டபோல் சமல்லிவெ மன்ேர்கள் சமட் வமக்க கவியரெர் கண்ணதோென் போ ல் எழுதி 
சகோடுத்தோர். போ வல படித்துப் போர்த்த ஏ.பமீ்ெிங்கிற்கும் விஸ்வநோதனுக்கும் முதலில் ஒன்றும் 
விளங்கவில்வல. இதில் என்ே புதுவம இருக்கிறது, நுட்பம் உள்ளது எே குைம்பிேோர்கள்.   
 
திரும்ப திரும்ப படித்துப் போர்த்துவிட்டு கவியரெர் கண்ணதோெேி ம் தயங்கிக்  டகட் ோர்கள். 
கவியரெர் கண்ணதோென் வைக்கமோே தன்னுவ ய குைந்வதப் புன்ேவகவய உதிர்த்துக் சகோண்ட  
போ வலப் படித்துக் கோட்டுங்கள் என்றோர். 
 
எம்.எஸ்.வி உ டே எல்டலோரும் சகோண் ோடுடவோம் எல்டலோரும் சகோண் ோடுடவோம் அல்லோவின் 
சபயவரச் செோல்லி எல்டலோரும் சகோண் ோடுடவோம் என்று டமட்டில் போடிேோர். 
 
கவியரெர்  கண்ணதோென் இன்னுமோ புரியவில்வல. இந்துவோக பிறந்து வோலிப வயவத எட்டிப் 
பிடித்தவன் ஒரு முஸ்லீமோக வளர்ந்திருந்தோலும் அவவே அறியோமல் இந்து மத தத்துவமோே ஓம் 
என்ற நோத மந்திரம் அவன் வோயிேில் இருந்து வருவது டபோல் போ வல அவமத்துள்டளன். 
 
இப்சபோழுது போருங்கள் என்று போடிக் கோட்டிேோர். எல்ளலோரும் சகோண்டோடுளவோம் (ஓம்) 
எல்ளலோரும் சகோண்டோடுளவோம் (ஓம்) என்று முடித்ததுடம சமல்லிவெ மன்ேர் அவவர 
கட்டிப்பிடித்து கவிஞடர இந்த உலகத்தில் உண்வம சஜயிக்க யோரய்யோ இருக்கிறோர் என்று உச்ெி 
முகர்ந்தோர் . 
 
கூ டவ இயக்குேர் ஏ.பமீ்ெிங்கும் தமக்கு டவண்டியது கிவ த்து விட் து என்று ெந்டதோ க் 
க லில் ஆழ்ந்தோர். அடதடபோல இந்த போ ல் முழுக்க முதலுக்கு அன்ணன என்ளபோம் (ஓம்) 
முடிவுக்கு தந்ணத  என்ளபோம் (ஓம்) எே வோர்த்வத விவளயோட்டு சதோ ர்ந்து நிகழ்ந்து நம்வம 
திக்குமுக்கோ  வவக்கும். 
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யோதவர் வர்த்தக சங்க துவக்க விழோ 

யோதவர் வர்த்தக ெங்கம் இரோமநோதபுரம் மோவட் ம்… மிக அவெியமோே ஒன்று… குறிப்போக இன்று 
நோ ோர் ெமுதோயம் வணிக ரீதியோக வளர்ந்து சபோருளோதோர ரீதியோக உயர்ந்து நிற்பதற்கு ஒடர 
கோரணம் அவர்கள் வியோபோர ரீதியோக ஒன்றுபட்டு செயல்பட் து தோன்... 
இரோமநோதபுரம் மோவட் ம் முழுவதும் உள்ள யோதவ கிரோமங்களில் அவேத்திலும் யோதவர் ெங்கம் 
ஊர் நன்வமக்கோக செயல்பட்டு வருவது டபோல மோவட்  வர்த்தக ெங்கமும் மோவட்  யோதவ 
வியோபோரிகளின் நலனுக்கோக செயல்ப  டவண்டும் என்பது எேது பலரது எண்ணம். 
02.10.2022 ஞோயிறு அன்று இரோமநோதபுரம் மோவட்  யோதவர் வர்த்தக சங்க துவக்க விழோ 
சத்திரக்குடி சஜயேைி சரஸ்வதி யோதவ் திருேை ே ோலில் நணடசபற்றது.... 
இந்நிகழ்விற்கு இரோமநோதபுரம் யோதவ மகோெவப தவலவர் டவலு மடேோகரன் அவர்கள் தவலவம 

தோங்கிேோர். 
திரு. KR. கோர்த்திடகயன் வரடவற்புவர நிகழ்த்திேோர்…!! விைோவில் ெமுதோய இவளஞர்கவள அதிக  
அளவில் சதோைில் முவேடவோர்களோகவும் சதோைில் அதிபர்களோகவும் உருவோக்க டவண்டும் என்றும், 

ெமுதோயத்தில்  நலிவவ ந்த பிரிவிேர்களுக்கு அதிக அளவில் உதவிகள் செய்ய டவண்டும் என்றும் 
கூட் த்தில் முடிசவடுக்கப்பட் து. 
டமலும் ரமநோதபுரத்தில் யோதவர்களுக்சகே தேியோக வங்கி உருவோக்கப்ப  டவண்டும் என்று 
கூட் த்தில் தீர்மோேம் நிவறடவற்றப்பட் து. இந்நிகழ்வில் ரோமநோதபுரம் மோவட்  வர்த்தக ெங்க 
சகௌரவ தவலவரோக டவலு மடேோகரன் டதர்ந்சதடுக்கப்பட் ோர். 
மோவட்  செயலோளரோக ரோமநோதபுரம் ஸ்ரீ போலோஜி ஆப்செட் பிரிண் ர்ஸ் உரிவமயோளர் ஜி 
பிரகலோதன், மோவட்  சபோருளோளரோக ஆர் எஸ் மங்களம் சபோய்யோசமோைி ெங்கர், மற்றும் துவண 
தவலவர்கள், துவண செயலோளர்கள், ெட்  ஆடலோெகர்கள், செயற்குழு, சபோதுக்குழு உறுப்பிேர்கள் 
மோவட்  செய்தி சதோ ர்போளர், IT WING சபோறுப்போளர் டதர்வு செய்யப்பட் ேர். 
இதில் பரமக்குடி யோதவர் வர்த்தக ெங்கத் தவலவர் ரோமு யோதவ் இரோமநோதபுரம் தோலுகோ யோதவ 
வர்த்தக ெங்க தவலவர் போலமுருகன் யோதவ், செயலோளர் சஜயக்குமோர் யோதவ், முதுகுளத்தூர் யோதவ 
வர்த்தக ெங்க தவலவர் சபருமோள் யோதவ், ெோயல்குடி வர்த்தக ெங்க தவலவர் முத்து செல்வம் 
யோதவ், தீவு யோதவ வர்த்தக ெங்க தவலவர் சுகநோதன் யோதவ், ஆர்.எஸ்.மங்களம் வர்த்தக ெங்க 
தவலவர் வட் ப்பன் யோதவ் மற்றும் போர்த்திபனூர் வர்த்தக ெங்கத்திேர், ரோமநோதபுரம் தோலுகோ 
வர்த்தக ெங்க நிர்வோகிகள், உறுப்பிேர்கள் ஏரோளமோடேோர் கலந்து சகோண் ேர். 

இறுதியோக இரோமநோதபுரம் தோலுகோ  வர்த்தக ெங்க செயலோளர் சஜயக்குமோர் யோதவ் நன்றி கூறிேோர்…  

இந்த நிகழ்வில் கலந்துசகோண்டு ெிறப்பித்த அவேத்து உறவுகளுக்கும் நன்றி !!! நன்றி !!! நன்றி!!!     
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தவலவம நிவலயச் செயலோளர்/சபோருளோளர் 
அலுவலக நிர்வோகச் செலவு கணக்குகள். 

 

 Sepember to October 2022 
HQ.Sec   Mr. Kothandaraman Yadav,  Cell: 94440 50110 

Treasurer    Mr. Jaikumar Yadav , Cell:93810 63565 

 
HQ.Secretary                                                                                                                                              Treasurer                                                                                                                                                             

Receipts 
 

S.No 
 

 
Name 

Receipt 
Book 

No. 

Receipt 
Voucher 

No 

 
Amount 

 
Date 

 
Payment  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Mr. Manoharan 
S. Ganesan 
Mr. RajaRamalingam 
Mr. S. Muthukrishnan 
Dr. B. Ramasamy 
Mrs. Padmini kanthaiah Yadav   
Mr. Aravinth Yadav  
Mr. Mohan  Yadav 
 

3 
3 
3 
3 
3 

95 
95 
95 

256 
    257 

258 
259 
260 

4715 
   4716 
   4717 

150 
     750 

150 
150 
150 

5000 
10000 

   20000 

18/09/2022 
01/10/2022 
12/10/2022 
12/10/2022 
12/10/2022 
27/08/2022 
27/08/2022 
27/08/2022 

 

OYM 
OYM 
OYM 
OYM 
OYM 

YP 
YP 
YP 

 

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

 
       
                                                                  Expenses                                             

 

S.No   Head of Accounts Amount 
1. 
 

2. 
 

3 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

Postage 
 
Stationery  
 
Salary  
 
Mr. Madhanagopal Yadav  
 
Ayudha Pooja Expenses 
 
Yadavar Peravai Registration Renewal  

300 
 

260 
 

12,000 
 

3,500 
 
             1,749 

 
989 
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BENEFICIARIES 2022 – 2023 
இந்த ஆண்டு கல்வி உதவி நிதி சபற்ளறோர் 

S.NO NAME INSTITUTION AMOUNT  
1 K. Suba Sri  Sri Saradha college for women 10,000 
2 M. Agalya Sarah Tucker (Autonomous) 10,000 
3 M. Malavika Sarah Tucker (Autonomous) 10,000 
4 K. P. Ragavendran Agni college of Technology 10,000 
5 P. Jeeva Suthanthira Polytechnic College 5000 
6 S. Nayaka Jegan Suthanthira Polytechnic College 5000 
7 S.  Balasankar Suthanthira Polytechnic College 10,000 
8 G. Sangareswari Texcity College of Nursing 10,000 
9 K. Srimathi Idhaya College of Arts and Science for Women 13,000 
10 M. Karthika Devi Velammal Medical College Hospital & Research Institute 18,000 
11 S. Snega Sonai Meenal Arts and Science College 10,500 
12 K. Ramani D.K.M College for Women 7,760 
13 M. Logesh Kanna IFET College of Engineering 10,000 
14 V.H. Ragavi Shri Krishnaswamy College for Women 15,000 
15 S. Ashwini S.I.V.E.T College 10,000 
16 K. Kavi Sri Saveetha Medical College 10,000 
17 V. Madheshwaran St. Joseph’s College (Autonomouc) 10,000 
18 S. Sharmila Shrimathi Devkunvar Nanalal Bhatt Vaishnav College for 

Women (Autonomous) 
10,000 

19 M.P. Esai Venkatesh Sastra College 5000 
20 T.K. Priya Womens Christian College 15,060 
21 K. Thanush Kumar Dhaanish ahmed Institute of Technology 10,000 
22 K. Kaviyasri   Sadakathulla Appa College 10,000 
23 S. Manimaran Government Arts and Science College 1585 
24 S. Sivapirthiga Sonai Meenal Arts and Science College 5000 
25 M. Divyapriyan  Yadava College 10,000 
26 G. Vishwarubini Alagappa University 10,000 
27 K. Devi Priya JP College of Engineering 10,000 
28 K. Kalaiselvi Vyasa Arts and Science Women’s College 10,000 
29 M. Mathankumar  Thiagarajar college of Engineering 17,000 
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தஞ்ணச சபரிய  ளகோயில் -  இணடச்சி கல் 

 
தஞ்வெ சபரிய டகோயில கட்டிேது யோரு?'ன்னு டகட் ோ.... எல்டலோரும் டயோெிக்கோமல் "ரோஜ ரோஜ 
டெோைன்னு..." பதில் செோல்லிடுவோங்க. ஆேோ, ரோஜ ரோஜ டெோைடேோ, 'அந்த டகோயில கட்டிேது நோன் 
இல்வல...'ன்னு செோல்றோடர! 
தஞ்வெ சபரிய டகோயில் கட்டி முடிக்க பட்டு கு  முழுக்கு கும்போபிட கத்துக்கு நோளும் 
குறிக்கப்பட்டு விட்  டநரம் அது... டகோயில் எதிர்போர்த்தபடி நல்லபடியோய் கட்டி முடிக்க பட்  
ெந்டதோெத்துல ரோஜ ரோஜ டெோைன் நிம்மதியோ தூங்கும் டபோது... கேவுல இவறவன் ஆே பரமெிவன் 
அவன் முன்டே எழுந்தருளிேோர்.   
'ரோஜோ ரோஜோ!' என்றவைக்க... 
ரோஜ ரோஜ டெோைன், "இவறவோ என் போக்கியம் என்ேசவன்று செோல்வது... தோங்கள் எேக்கு கோட்ெி 
தந்தது நோன் செய்த போக்கியம்... தங்களுக்கு நோன் கட்டிய டகோயில் எப்படி இருக்கிறது?... இந்த 
ஊரிடல எல்டலோரும் வியந்து போர்க்கும் மிக சபரிய டகோயிலோக கட்டியுள்டளன்... 
அதற்கு 'தஞ்வெ சபரிய டகோயில்' என்று சபயர் சூட்  டபோகிடறன்... மகிழ்ச்ெி தோடே தங்களுக்கு?" 
என்று டகட் ோன் ஆேந்தமோக. இவறவன் ெிரித்து சகோண்ட , "ம்ம்ம் மிகவும் ஆேந்தமோக 
இருக்கிடறோம்... ஒரு இவ ச்ெி மூதோட்டியின் கோலடி நிைலின் கீழ் யோம் மிகவும் ஆேந்தமோக 
இருக்கிடறோம்..." என்று கூறி மவறந்தோர். 
ரோஜ ரோஜேின் கேவும் கவலந்தது. 
விைித்சதழுந்த ரோஜரோஜன் தோன் கண்  கேவவ பற்றி மறுநோள் அரெவவயில் கூறி அந்த கேவுக்கு 
விளக்கம் டகட் ோன்.யோருக்கும் பதில் சதரியவில்வல. பின் டநரோக கட்டி முடிக்க பட்  தஞ்வெ 
சபரிய டகோயிலுக்கு சென்றோன். 
டகோயில் ெிற்பியி ம் தோன் கண்  கேவவ கூறி விளக்கம் டகட் ோன். ெிற்பி தயங்கியவோடற, 
"அரடெ க ந்த மூன்று மோதங்களோக டமோர் விற்கும் வயதோே ஒரு ஏவை இவ ச்ெி மூதோட்டி 
திேமும் மத்திய டவவளயில் இங்கு வருவோர்...  
ஏழ்வம நிவலயில் இருந்தோலும் தன் பங்குக்கு இந்த டகோயிலுக்கு ஏதோவது செய்யடவண்டும் என்று 
எண்ணி தோன் விற்கும் டமோரில் போதிவய கோசுக்கோகவும்,  போதிவய இந்த டகோயிலுக்கோக டவவல 
செய்யும் எங்களுக்கு குடிக்க இலவெமோக சகோடுப்போர்... 
நோங்கள் கோசு சகோடுத்தோலும் வோங்க மறுத்து விடுவோர். 
எடதோ இந்த ஏவை இவ ச்ெியோல் இந்த டகோயிலுக்கு செய்ய முடிந்த சதோண்டு என்று கூறி கோசு 
வோங்க மறுத்திடுவோர். 
இப்படி இருக்கும் டபோது டபோே வோரத்தில் ஒரு நோள், ஆலய ெிற்பங்களின் எல்லோ டவவலயும் 
முடித்த எங்களுக்கு இவறவேின் கருவவறயின் டமலிருக்கும் கல்வல மட்டும் ெரி செய்யடவ 
முடியவில்வல...  

நோங்களும் அதன் அளவவ எவ்ளடவோ முயற்ெி செய்து அளசவடுத்து வவத்தோலும் ஒன்று கல் 
அளவு அதிகமோக இருந்தது அல்லது குவறவோக இருந்தது. எங்டக ஆலய பணி ந க்கோமல் 
டபோய்விடுடமோ என்று நோங்கள் கவவலயு ன் இருந்டதோம்... அப்சபோழுது இந்த டமோர் விற்கும் 
இவ ச்ெி மூதோட்டி வந்து டமோர் சகோடுத்து சகோண்ட , 'ஏன் கவவலயோய் இருக்குறரீ்கள்?' என்று 
டகட் ோர்கள். 
 

நோங்களும் கல் ெரி ஆகோத விெயத்வத செோன்டேோம். 
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அதற்கு அவர்கள் என் வடீ்டு வோெற்படியில் சபரிய கல் ஒன்று உள்ளது... நோன் அவத தோன் என் 
வடீ்டுக்கு வோெற்படி டபோல் வவத்துள்டளன்.  அவத டவண்டுமோேோல் எடுத்து சபோருத்தி போருங்கள் 
என்றோர். நோங்களும் நம்பிக்வக இல்லோமல் அந்த இவ ச்ெி மூதோட்டி செோன்ே கல்வல எடுத்து 
வந்து சபோருத்திடேோம்... 
என்ே ஆச்ெிரியம்! கருவவறயின் டமற் கூவரக்கு அளசவடுத்து வவத்தது டபோல் மிக ெரியோக 
இருந்தது. அவததோன் இவறவன் தோங்களுக்கு உணர்த்தி இருப்போர் என்று அடிடயன் நிவேக்கிடறன்... 
என்றோன் ெிற்பி. 
இவத டகட் தும் ரோஜ ரோஜனுக்கு எல்லோம் புரிந்தது... 
எவ்வளவு சபோருள் செலவு செய்து டகோயில் கட்டிேோலும் இவறவன் டநெிப்பது அன்போே ஒரு 
ஏவையின் பக்திவய தோன். ஆரவோரமோக சபோருள் செலவு செய்து நோன் டகோயிவல கட்டிேோலும், 

அவமதியோக ஏழ்வம நிவலயிலும் அந்த இவ ச்ெி விற்க இருந்த டமோவர டகோயில் திருப்பணி 
செய்டவோருக்கு அர்ப்பணித்தோடர..." என்று கண்ணரீ் மல்கி... 
பின் சுதோரித்து தன் அவமச்ெவர அவைத்து, "அவமச்ெடர கும்போபிட கம் ந க்கும் நன்ேோளில் அந்த 
இவ யர்குல மூதோட்டிவய அரண்மவேக்கு அவைத்து வோருங்கள்... நோன் சவண்குவ  ஏந்தி அந்த 
அம்வமயோவர வவத்து கும்போபிட கம் ந த்த ஏற்போடு செய்யுங்கள்... 
இந்த டகோயில் கட்டியது அந்த மூதோட்டி இவ ச்ெி தோன்... நோன் அல்ல...  

இதற்கு இவறவடே ெோட்ெி என்றோன்...  

 

குறிப்பு: இவ ச்ெி என்றோல் எந்த ஜோதி குறிப்ப வில்வல..அது ஒரு ெங்க கோலச் செோல். 
 

இணடச்சி கல்".. தஞ்வெ சபரிய டகோயிலின் உச்ெியில் இருக்கும் கல்டல "இவ ச்ெி கல்". 
தஞ்வெ சபரிய டகோவில் கட்டுமோே பணி ந ந்து சகோண்டிருந்தது. அைகி என்னும் இவ யர் குல 
மூதோட்டி ெிவத்சதோண்டு செய்ய விரும்பிேோர். ஏவை மூதோட்டி தன்ேோல் இயன்ற சதோண் ோக 
டகோவில் கட்டி முடிக்கும் வவர டகோவில் கட்டும் ெிற்பிகளின் தோகத்வத டபோக்கும் சபோருட்டு 
திேமும் அவர்களுக்கு தயிர், டமோர் வைங்கி வந்தோர். இதவே அறிந்த மன்ேர் அருள்சமோைிவர்மன் 
(ரோஜரோஜடெோைன்) இவ யர் குல மூதோட்டியின் ெிவத்சதோண்வ  அவேவரும் அறியும் வண்ணம் 
80 ன் எவ  சகோண்  கல்லில் அைகி என்று சபயர் சபோறித்து, அதவே ரோஜடகோபுரத்தின் உச்ெியில் 
இ ம் சபற செய்தோர். அந்த கல் இவ ச்ெிக் கல் என்று அவைக்கப்படுகிறது. அந்த கல்லின் நிைடல 
பிரகதீஸ்வரர் டமல் விழுகிறது. 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                               

18 ||  அக்ட ோபர்  2022 || ஒலிக்கும் யோதவர் முரசு 



 
 

 
 
 

 

 

Borrower to Millionaire 

உணழப்ளப  உயர்வு தரும் 

From borrowing Rs 500 from a relative, to becoming a millionaire. 

This is the story of Krishna Yadav who sets an example for all the women out there to believe in 

themselves, work hard and never give up. 

Coming from Bulandshahr in UP, she and her family were facing acute financial crisis.  

Her husband was facing some major health issues which shifted major responsibilities to 

Krishna’s shoulders.  

She then decided to move to Delhi for better opportunities and borrowed a sum of Rs 500 from 

a relative. She tried hard to get a job but all her efforts met failure. 

She then decided to get into farming which she continued for a few years.  

In 2001 after attending a 3 month training in food processing, she invested a sum of Rs 3,000 and 

prepared 2 different types of pickles.  

She earned a profit of Rs 5,250 from selling the pickle. Although it wasn’t such a big amount, it 

was very encouraging for her. 

She then put all her energy into making pickles and her husband used to sell it on the streets. 

Krishna received a great response to her products which further boosted her confidence and she 

scaled up her production. 

Today, under the banner of Shri Krishna Pickles, she owns 4 companies and the turnover is more 

than 4 crore.  

She has also been awarded for her achievements in the field of women entrepreneurship. 
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இம்ேோத திருக்குறள் 
 
        
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

                              அன்பகத் தில்லோ உயிர்வோழ்க்வக வன்போற்கண்  
                              வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று 

 

சபோருள் 
 

அகத்தில் அன்பு இல்லோமல் வோழும் உயிர் வோழ்க்வக வளமற்ற போவலநிலத்தில் பட் மரம் 
தளிர்த்தோற் டபோன்றது. 

 
 
         Golden Saying Of Swami CHINMAYANANDA 

  
 
 
   
              
             Disappointment can come 
             Only to those who make 
            appointment with the future 
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பிற்படுத்தப்பட்ளடோரின் எழுச்சி 
அன்பிற்கிேிய உறவுகடள! 10% முன்டேறிய வகுப்பிேருக்கோே (EWS) இ  ஒதுக்கீட்டு வைக்கில், 

உச்ெநீதிமன்றத்தில், இன்று பிற்படுத்தப்பட்  அவேத்து ெமுதோயங்களின் ெோர்பில் மூத்த 
வைக்குவரஞர். திரு. சஜயந்த்  மற்றும் குழுவிேர் ெற்று ஏறத்தோை, அவர மணி டநரத்துக்கு டமல், 

மிக அருவமயோே வோதங்கவள முன்சேடுத்து வவத்து, அமர்வின் கவேத்வதக் கவர்ந்தடதோடு 
,இதுவவர யோரும் முன்வவக்கோத வோதங்கவளயும் எழுத்துப்பூர்வமோக தோக்கல் செய்துள்ளேர்.  

 

ஆக , முன்டேறிய வகுப்பு அதற்கோே பத்து ெதவதீ இ  ஒதுக்கீட்டில் ெமூக நீதி கோவலர்கள் என்று 
செோல்லிக் சகோள்ளும், திமுக அதிமுக ,போட் ோளி மக்கள் கட்ெி உட்ப  யோரும் தீவிரமோே எந்த 
ந வடிக்வககவளயும் எடுத்துக் சகோள்ளோத டபோது, அதிமுக, போமக, மற்றும் கட்ெிகள் குவறந்தபட்ெம் 
தங்கவள ஒரு போர்ட்டியோகக்கூ  இவணத்துக் சகோள்ளோத டபோது, புறக்கணிக்கப்பட்  ெமுதோய 
மக்களுக்கோக உறுதியு ன் டபோரோடும் நோம், மிக தீவிரமோே முயற்ெியில், மூத்த வைக்குவரஞர்கவள 
களத்தில் இறக்கி உறுதியோே வோதங்கவள நீதிமன்றத்தின் முன் வவத்தது ன், விரிவோே 
வோதங்கவள நீதிமன்றத்தில் தோக்கல் செய்துள்டளோம் .  

 

இது நமது  உள்ளோர்ந்த உறுதிப்போட்டின் ஓர் உதோரணம் என்றும், புறக்கணிக்கப்பட்  மக்களுக்கு -
அடித்தள மக்களுக்கு , நோம் என்றும் ஒடர டக யமோக இருப்டபோம் என்பவத அவேவரும் 
அறியடவண்டும் ,.வோழ்க நமது ஒற்றுவம ! வளர்க நமது உறுதிப்போடு! SFRBC தவலவம நிவலயம் 
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Know about RTI Act 

(1)- உறுதிச்ெோன்று அளிக்கப்பட்  நகல் சபறலோம் (பிரிவு - 2J(ii)                                     

(2)- பிரிவு 4(1) D, ன்படி, தகவல் அறியும் உரிவமச் ெட்  மனுவோல் போதிக்கப்பட் வர்களுக்கு 
உரிய கோரணங்கள் சதரிவிக்க டவண்டும்.                                    

(3)- பிரிவு 6(2)ன்படி தகவல் டகட்கும் விண்ணப்பதோரரி ம் மனு எதற்கு? என்கிற கோரணங்கள் 
டகட்க கூ ோது.                       

 (4)- பிரிவு 6(3)ன்படி டகட்கப்பட்  தகவல் டவறு அலுவலகத்தில் இருக்கின்ற டபோது உரிய 
அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி 5 நோட்களுக்குள் விண்ணப்பதோரருக்கு உரிய விபரத்வத 
சதரிவிக்க டவண்டும்.        

(5)- பிரிவு 7(1)ன்படி 30 நோட்களுக்குள் தகவவல அளித்தல் டவண்டும்.                       

(6)- பிரிவு 7(1)ன்படி உயிர் ெம்மந்தப்பட்  தகவல்கள் ஆேோல் 48 மணிடநரத்திற்குள் அளித்தல் 
டவண்டும்.                                         

(7)- டகட்கப்பட்  தகவல்கள் 30 நோட்களுக்குள் வந்து டெரவில்வல என்றோல், உங்கள் தகவல் 
மறுக்கப்படுவதோக அர்த்தம். பிரிவு 7(8)ன்படி மறுப்பதற்கோே கோரணம் சதரிவிக்க டவண்டும்.                                                             

(8)- பிரிவு 7(6)ன்படி 30 நோட்களுக்குள் தகவல் தரவில்வல என்றோல் கட் ணமின்றி தகவல் 
சதரிவிக்க டவண்டும்.                                       

(9)- பிரிவு 7(9)ன்படி நீங்கள் டகட்டுள்ளபடி தகவலும் அதுடபோல அளிக்கப்ப  டவண்டும்.  

உதோரணமோக ெிடியில் அல்லது நகல் எே எப்படி டகட் ோலும் தகவல் அளிக்கப்ப  
டவண்டும். (சரக்கோர்டுகளுக்கு குந்தகம் விவளவிக்கும் எே சபோது தகவல் அலுவலர் 
கருதிேோல் உரிய கோரணத்வத செோல்லி தர "இவ்வோறு இயலோது.... இவ்வோறு தரலோம்" எே 
கூற டவண்டும்.                                        

 (10)- பிரிவு 8(1)ன்படி நோ ோளுமன்றத்தில், ெட் மன்றத்தில் மறுக்க முடியோத தகவல்கவள 
அளிக்க டவண்டும்.                                                                                                                                 

 (11)- பிரிவு 19(8) B ன்படி தகவல் முழுவமயோக வைங்கப்ப ோததோல் இைப்படீ்வ  
டகோரலோம். இந்த இைப்படீு சகோடுக்க தகவல் ஆவணயத்திற்கு உரிவம உள்ளது                  

 

                                                                                           சதோடரும்…
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சபயர்-படிப்பு-சதோழில் 
                                    

நட்சத்திரம் ரோசி    தந்ணதசபயர் சதோணலளபசி 
 

           ேைேகன்  ளதணவ    

V.பிரியதர்ெிேி, B.E  
    

பூரோ ம் 
03.12.1997 

 
- 

M.சவங்கட ென் 
சென்வே 

9840432003 
9094799669 

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

சுவோதி 
17.03.1998 

துலோம் P.கிருஷ்ணமூர்த்தி 
சென்வே 

 
9884305201 

S.டஹமமோலிேி M.Sc.,   Data Entry 
Operater 

பூெம் 
10.02.1998 

க கம் D.ெீேிவோென் 
சென்வே 

 
93800 46432 

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

கோர்த்திவக 
25.08.1997 

ரி பம் 
 

G. அரிகிருஷ்ணன் 
டவளச்டெரி 

 

 
9444973852 

 
 

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

மகம் 3ம் போதம் 
03.04.1993 

 
ெிம்மம் 

 

 
S.சுப்ரமணியன் 

 

 
       9444939883 

9677219654 
 

K.விெோலி DCA  
HDFC 

டரோகிேி 
29.07.1997 

ரி பம் 
 

M.கிருஷ்ணமூர்த்தி 
சென்வே 

 
9841504512 

திவ்யோ MA Socialogy விெோகம் 
02.08.1998 

 S. செல்வரோஜ் 
அரியலூர் 

 

P.  டரோகிேி 
B.Com 
 

சுவோதி 
19/04/2000 

 
துலோம் 

பன்ேரீ் செல்வம் 
சென்வே 

6385103789 
7418362887 

N.  பிரியதர்ெிேி, 
10th  

மூலம் 
15.01.1999 

தனுசு நர்குணன் 
திருப்பத்தூர் 

6382734980 

Dr. R.B.  தோரடகஸ்வரி 

MBBS 

சுவோதி 
29.06.1993 

துலோம் போலோஜி 
செங்கல்பட்டு 

8680097440 
9840359593 

R. கீர்த்தேோ 

B.E  

   அவிட் ம் 
24.04.1995 

 ரோமெந்திரன்   9443333285 

S. பூர்ணிமோ (A பிரியங்கோ 

BCA, MBA (Corres)  
Capgemini Technology Service India Ltd 

   அஸ்தம் 
   18.03.1995 

 

கன்ேி 
டெகர் 

சென்வே 
8939210352 
7708907788 

M. வித்யோ சபடேோ 

B.Tech in Information Technology, 

SASTRA University. 
Capgemini Technology Service India Ltd, 
Chennai. 

 
மகம் 

21-05-1991 

 
 

ெிம்மம் 

முத்துகிருஷ்ணன் 
திருசநல்டவலி 

9150119371 
9150119381 
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               ேைேகள்    ளதணவ    
K.மணி (எ) 
போர்த்தெோரதி   
S.S.L.C SVS krisher & Earth Movers, 
Supervisor, Solinganallur. 

டரவதி-1-ம்             
போதம் 

16.11.1991 

மீேம் கிருஷ்ணமூர்த்தி 
 

திருவண்ணோமவல     
மோவட் ம் 

 
 

9790232061 

B.கிருஷ்ணகோந்த் 
MBA, Philips, Area Sales Manager 

திருவோதிவர 
24.11.1991 

மிதுேம் G.போலகிருஷ்ணன் 
சென்வே 

 
9789991871 
9789857266 

D.டலோடகஷ் ரோஜ் 
B.Com திருமண மண் பம் 
 ோப்பிங்கோம்ப்லஸ்    

பரணி 2-ம்   
போதம் 

25.04.1990 

 
 
- 

தீேதயோளன்(டலட்) 
சென்வே 

 

 
9176140014 

044 24342602 

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

உத்திரோ ம் 
17.03.1993 

 
தனுசு 

D. ஆறுமுகம் 
சென்வே 

98408 85527 
87547 74520 

G.போலகிருஷ்ணன் ஞோேடெகரன்   
B.E Geo Reliance Jio limited  
Project Manager  

 
பூரோ ம் 
10.03.1991 

 
 

தனுசு 

ஞோேடெகரன் 
சதன்கோெி 

 
7506940958 
9967163040 

S. டில்லி கடணஷ் 
MA, Bank  

   ஆயுள் 
28.07.1995 

 
க கம் 

சுந்தர டெகர் 
சென்வே 

 
9380507814 

 

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

அஷ்விேி 
08.09.1990 

 
டமெம் 

A.R. கடணென் 
பரமக்குடி 

 
9842221421 

  

EM. ரவிெங்கர் B.E 
(SVCE) Business 

உத்திர ோதி 
07.10.1995 

 
மீேம் 

V.முரளி (Rtd) 
டெத்பட் 

 
9710418129 

 

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

விெோகம் 
25-11-1992 

 
துலோம் 

C.V. போஸ்கர் 
சென்வே 

 
9841025406 

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

பூெம் 
13.04.1989 

 K. முத்துடவல் 
சென்வே 

9176406859 

R. டில்லி போபு(எ)அன்பைகன் 
B.E Auto Mobile khviraj motors (mount 
Road). 

ஆயில்யம் 
4ம் போதம் 
05-04-1990 

 
க கம் 

ரோடஜந்திரன் 
திருவள்ளூர். 

 
9840142486 
8056957745 

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

ஆயில்யம் 
24.06.1996 

 
க கம் 

ரோடஜந்திரன் யோதவ் 
சென்வே 

 
9383398889 

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

திருவோதிவர 
03.02.1985 

 
மிதுேம் 

முேிெோமி     
டவலூர் 

 
9578876242 

போஸ்கர்  12th   
Glacier Spring Aqua Service pvt ltd   உத்திரம்  

10.06.1986 கன்ேி 
கடணென் 
சென்வே 

9344693886 
9443216269 
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LK. பிரவனீ் யோதவ் B.Tech, 
IT(J.P.R College),Transution Global 
Technology Center 

மூலம் 
11.07.1995, 7:30pm 

 
தனுசு 

L.கண்ணன் 
திருசவோற்றியூர் 

 

9840063151 
9445397334 

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

ெித்திவர 
21.06.1991,11.17pm 

 
துலோம் 

L. கிருஷ்ணன் 
விழுப்புரம் 

 

9942081291 
8861034249 

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

புேர்பூெம் 
4-ம் போதம் 
15.11.1992 

 
க கம் 

 
M. குணடெகரன் 
மடிப்போக்கம் 

 

 

89391 27748 
 

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

ஆயில்யம் 3ம்     
போதம் 

30.04.1993 

 
   க கம் 

 
J.ஸ்ரீதரன் 

 

 

9791556328 
9176382244 

J. பரத் MCA 
Zebronics India pvt ltd  

    டகட்வ  

       10.10.1994 

 

தனுசு சஜகதீென் 
சென்வே 

9840419256 
9444906885 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சபயர்- படிப்பு- சதோழில் நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணதசபயர் சதோணலளபசி 
 

            ேறுேைம் ேைேகள் ேற்றும் ேைேகன் விபரம் 
Dr.PE.முகுந்தன் BDS., MDS., (Endo.,) 
Family    

 
19-08-1981 

 

 ப.இளங்டகோவன் 
IRS ஒய்வு சபற்ற 
அரசு ஊைியர் 

 
9443334558 
7305706445 

 

T.விஜயபோலு B.com 
ஓட்டுநர் பயிற்ெி பள்ளியில் 
டவவல குறிப்பு:(10 வயது,  8 
வயதில்) 2 இரண்டு மகன்கள் 
உள்ளேர் 

 
டரோகிேி 
26.07.1981 

 

 
 

ரி பம் 
 

 
 

J. திருமவல 
 

 
 
 

94442 12851 

K. டலோடகஸ்வரி MCA 
 

 
பரணி 

29.09.1988 

 

  
 

கன்ேியப்பன் 

 
 

     8668169295 
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சதோணலளபசி 
 

R. டமோேி ோ,  M.Phil    

Preparing for Group I 

ஆயில்யம் 

08.01.1996 
க கம் 

R.ரவிச்ெந்திரன் 

சென்வே 
9367660766 

ரோ.விடநோதிேி BE 

Software Eng. TCS P.  
மூலம் 

24.05.1997 

தனுசு K. ரோமமூர்த்தி 
சென்வே 

9840630540 

P.விடநோதிேி B.E.(IT) 

Automation Testing 
டரோகிேி 
12.11.1992 

- M. புருட ோத்தமன் 

சென்வே 

7299677878 

M.R. சஜயந்தி Ms.W 
   20.08.1993 

- S.போபு 

சென்வே 

9789859675 

Dr.செௌமியோ 

ESI( Govt) 
பூரட் ோதி 06.11.1992 

மீேம் Dr. PV. தயோளன் 

திருவள்ளுர் 

9894466599 

D டஹமலதோ BE,  Vipro புேர்பூெம்  

1.03.1996 

- P.துவரெோமி  
சென்வே 

9443467337      
8870720209 

Dr. B முத்தமிழ்செல்வி  BDS மகம் 

17.03.1992 

ெிம்மம் பூபதி 
கல்போக்கம் 

9600894337 

S. விஷ்ணுப்ரிய தர் ிேி. BBA டரோகிணி 
15.04.1994 

ரி பம் R. செல்வதுவர 

டக.டக.நகர் 

9941524749 

P. கிர்த்திகோ, M.Sc.,IT 

Tata Consultancy Services Bangalore 
21.08.1995 

 A. பிச்வெமுத்து 

டகோயம்புத்தூர் 

9600267470 

Dr. M. ெந்திரடலகோ, M.B.B.S மூலம் 

 26.08.1993 

தனுசு A.மூர்த்தி 
செய்யோறு 

8220064801 

D. பத்மோவதி 
B.EH.R.C.T.S. Ltd 

அவிட் ம் 
ரோகு, டகது  

உள்ளது 

D தோடமதரன் 

சென்வேS 

8220064801 

Dr.K. அருணோ,  B.D.S 

 

டகட்வ  

10.10.1994 

விருச்ெிகம் கன்ேியப்பன் 9486106627 

R. பிரியதர் ிேி 
BEECE  

மூலம்   

 

தனுசு G.ரவிச்ெந்திரன் 9841375798 

S. தமிழ்ச்செல்வி 
SSL0. 

சுவோதி  
09.07.1992 

துலோம் R.ெீேிவோென் 

ஊரப்போக்கம் 

9962895139 

S. திவ்யோ 

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

28.01.1994 

க கம் R. சுந்தரமூர்த்தி 
குடரோம்டபட்வ    

9884779553 

A.சுப ிேி 
MBA 

பரணி  
15-08-1987 

டம ம் A. ெரஸ்வதி 
ரோமோபுரம் 

9884191464 

கோயத்ரி 

BE MBA 
அவிட் ம். 

 24-07-1994 

மகரம் ES. ரோஜஸ்வரி 

முகப்டபர் 

9600049256 

திவ்யோ கமலகண்ணன் MBA  Private 

Banking Process Associate 
விெோகம்  08.03.1999 துலோம் 

கமலகண்ணன் 
வமலோப்பூர், 
சென்வே 

9444475652 
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U. ெந்தியோ ரோணி B.E.,     Software 

Testing 
டரவதி 
27.03.1990 மீேம் E.உத்தமன் 

சென்வே 9176276427 

Dr.S. செௌமியோ MBBS,      Software 

Texting 
டரவதி 
28.06.1997 மீேம் M.V.சுதர்ென் 

இரோயப்டபட்வ , சென்வே 9962063617 

M. கிருத்திகோ B.Tech. HR,    Private 

concern 
அவிட் ம்  

28.06.1997 மகரம் 
M. மணிவண்ணன் 
சகோளத்தூர், சென்வே. 9444340116 

K.அபிநயோ 

EEE 
அனு ம் 
22.12.1992 விருச்ெிகம் K.கவலடவந்தர் சென்வே 9444315386 

R. பவித்ரோ 

B.Tech,MBA 
உத்திரோ ம்  

11-01-1996 கன்ேி J.ரோமணி 
புதுச்டெரி 9994250216 

S. டயோகலட்சுமி B.E 

 

மூலம் 
27.05.1996 - R.சுகுமோர் 

டெப்போக்கம் 9710472102 

ஏ. அஷ்விதோ B.E.(ECE) 

Process Associatev 

உத்திரம் 
27.05.1996 கன்ேி 

A.விஜயகுமோர் 

சென்வே 9789854577 

K.கற்பகப்ரியோ M.B.A 

 

அசுபதி 
08.06.1991 டம ம் G.கிருஷ்ணெோமி தூத்துக்குடி 9944063603 

G.கிர்த்திகோ, M.Com 

 

மிருகெீரி ம் 
31.01.1996 மிதுேம் D.கடண ன் 

சென்வே 
9884148315, 
8072993124 

V.சுஜோதோ, ME.Ph.D.. 

 

பூரோ ம் 
22.05.1985 தனுசு R.விஜயரோகவன் (late) 

விழுப்புரம் 
9942556118 
9952130118 

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

Design Eng. Bengaluru 

அஸ்விேி 
03.10.1993 டம ம் 

A.P. டெகர் 

டகரளோ 9447025013 

L. டஹமலதோ, BCA, MBA, (B.Ed) 

Teacher (Private School) 

புேர்பூெம் 
03.10.1993 க கம் P.டலோகநோதன் சென்வே 9385309387 

N. நோகலட்சுமி, B.E. 

Software Engineer (Mind Tree) 

அனு ம் 
04.03.1994 - நித்யோேந்தம் சபங்களூரு 8123356887 

S. விஷ்ணு பிரியதர் ிேி, B.B.A 
டரோகிணி 
15.04.1994 - R.செல்வதுவர 

சென்வே 
9941524749 
6381261037 

S. திவ்யோ,B.Com 
புரட் ோதி 
27.12.1995 

 

கும்பம் 
G.சுடரஷ்குமோர் 

சென்வே 
9840398018 
9841553559 

S. பவோேி ெத்யன் B. Arch மகம் 01.06.1998 ெிம்மம்  M. ெத்யன் (Late) 

சென்வே 
9941591581 
8668029932 

N. நந்திேி, B.Com., M.Com. பூெம் 17.01.1995 க கம் A.நோகரோஜன் டகோயம்பத்தூர் 9865855763 
9965075396 

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

advisor 

அசுவிேி 
03.07.1994 டம ம் ெந்திரடெகரன் 

சென்வே 9444006639 

R. டமோகேலக்ஷ்மி BE      Tata 

Communications Transformation Service 
Limited 
 

ெிம்மம்  
05.08.1997 

 
- M.ரோஜோரோம் 9444006639 
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சபயர் - படிப்பு - சதோழில் நட்சத்திரம் ரோசி தந்ணத சபயர் சதோணலளபசி 
A. வவஷ்ணவி, B.E., ECE. ஆயில்யம் 

11.10.1993 க கம் அைகப்பன் 

சென்வே 
9444069698 
9840925562 

G. கல்பேோ, B.Sc.,  

(Computer Science) 

திருவோதிவர 

01.06.1995 மிதுேம் 
டகோவிந்தரோஜ் 

சென்வே 

9940457787 
9790963033 

S.வர் ோ                           

 ASVA Cool Solution pvt.Ltd 

அஸ்தம் 

12.01-.1996 கன்ேி ெங்கரன் 

சென்வே 
98412 98421 

ெோரு மணிவண்ணன் 

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

சுவோதி 
07.07.1995 துலோம் மணிவண்ணன்   

செங்கல்பட்டு 
94454 40974 

S. டமோேி ோ B.opto., FBV.,  

Optometrist 

தேசு 

24.09.1993 பூரோ ம் S.N.சுந்தர்ரோஜ் 
டகோயம்புத்தூர் 

8524002127 

R.M. ெங்கீதோேோ B.C.A.,  

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

உத்திரட் ோதி 
01.12.1995 மீேம் 

முத்துடவலன்  
வில்லிவோக்கம் 

சென்வே 

8056050034 

Dr. டரகோ M.B.B.S., M.S.,  

OGSRM Medical College,  
Chennai 

திருவோதிவர 

10.01.1990 மிதுேம் 
அன்பு 

திருப்பதி 
 

9894119084 

டஸோபேோ (எ) வோ. ெரண்யோ 

 B.Tech 

பூரம் 

 
25.04.1995 

கும்பம் 
பூரட் ோதி 

P.வோசுடதவன் 

சென்வே 

7358601197 
8056188081 

R. வவஷ்ணவி B.Tech, IT 

டகட்வ  

 
6.11.1994 

விருச்ெிகம் M.ரவி 
சென்வே 

8056188081 

Dr.R. ெித்ரோ, M.B.B.S 
அஸ்விேி 

16.08.1995 டம ம் ரோமகிருஷ்ணன் 
தோம்பரம் 

9381088833 

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

குைந்வதகள் நலமருத்துவம்  

அப்டபோடலோ ஹோஸ்பிட் ல் 

விெோகம் 

06.5.1993 துலோம் 
K.ஏழுமவல 

சென்வே - 100 

 

9444291063 

வவஷ்ணவமூர்த்தி  
M.Tech,Ph.D 

சுவோதி 
12.10.1998 துலோம் 

S.S.மூர்த்தி 
சென்வே 

 

9952040058 
9003281662 

விஷ்ணுப்ரியோ 

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

மகம் 

03-04-1993 ெிம்மம் S.சுப்ரமணியன் 

சென்வே 

9444939883 
9677219654 

S.ஸ்ரீலஷ்மி  M.E. (Ph.D) 
பரணி 

20-01-1994 - ெரவணபோஸ்கரன் 

நோகப்பட்டிேம் 
7908393189 

K.டமோகே அக்ஷயோ MBBS., MD., 

Surgeon 

பூரம் 

11.11.1990 
ெிம்மம் 

 

முத்து, 

டகோயம்புதூர் 

 

9842154310 

K.வி ோலி  DCA (HDFC) 

 

டரோகிேி 
29.07.1997 ரி பம் M.கிருஷ்ணமூர்த்தி 

திருவோன்மியூர் 
9841504512 
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R. கோளிதோஸ், M.E. 

Assistant Professor 

பூெம் 

25.03.1991 
க கம் 

R.அனுசுய  

 க லூர் 
9943884388 

 

C. செல்வலிங்கம், M.E.O. 

 Amet University 

மூலம் 

19.09.1988 தனுசு S.செல்லபோண்டி 

மதுவர 

9940920147 
9360845141 

போர்த்திபன்,  M.E.,VLSI Design 

(சதலுங்கு யோதவர்) Infosys, Chennai 

மூலம் 

07.07.1990 தனுசு G. பரிமளோ 

சென்வே 
9489189193 

 

S.  கோர்த்திவக டவலு,  B.Sc.,  Senior 

Infra Developer 

திருவோதிவர 
23.06.1990 மிதுேம் T.சுந்தரமூர்த்தி  

இரோமநோதபுரம்  
9841730115 

 

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

Management,  Kumbakarai, Restaurant 

அனு ம் 

07.01.1986 விருச்ெிகம் C. யோதவன்  

சென்வே 

9841730115 
9884132194 

 

P. அறிவைகன், DME                        Jothi 

Traders (Own Business) 

பூரோட் ோதி 
29.9.1993 கும்பம் A சபோன்னுெோமி  

வோேகரம் 
9976496621 

 

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

(Dubbing & Acting) 

ெித்திவர 
14.08.1991  D. மணிவண்ணன் 

ஸ்ரீசபரும்புத்தூர் 
9940390678 

 

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

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

பூெம்   17.07.1977 க கம் சபருமோள்     

மதுவர 
9524539849 

 

E. நந்தடகோபோல்,  DEE,     Business, 

Chennai 

அனு ம் 

14.05.1987 விருச்ெிகம் N. ஏழுமவல  

சென்வே 
 

E.   

பிரெோத் B.E.(EEE)           

Assit. Engineer Gestamp Auto Mative 
Pvt,Ltd. Chennai 

அஸ்தம் 
28.12.1991 கன்ேி 

P. ஏழுமவல  

சென்வே 
6382090312 

 

B. டகோபோல் கிருஷ்ணன் (எ) 
செல்வகுமோர்,  M.Sc.,           

 Botany Scientific Business Manager 

ஆயில்யம் 
22.04.1991 க கம் L. போஸ்கரன்  

டவளச்டெரி 

6379949740 
9962897594 

 

G. டயோகநரெிம்மன் M.Tech..(IT), L.L.B 

Advocate 

டகட்வ  

29.05.1991 விருச்ெிகம் 
C. கடணென்  

சென்வே 
 

R.K.பிரதீப் B.E. CSE 

(Associate Systems Analyst) 

மூலம் 

19.05.1992 தனுசு 
D.குமோர் 

சென்வே 
9841165799 

M. ெந்டதோஷ் 

D.A.E (TVS Technical, Manager) 
 

சுவோதி 
25.05.1991 துலோம் S.முரளி 

சென்வே 
9840277641 
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R.S. அருண்முருகன் B.E., M.B.A (AD 

Operation) 
திருவோதிவர 
01.09.1994 மிதுேம் ரோஜோெந்திரடெகர் 

ெோலிகிரோமம்,  

9841032766 
 

R.அடெோக்குமோர் M.Sc in Leed: 

University, UK 
Data Analyst in Outplay Entertainment, UK 

பரணி 
02.04.1995 டம ம் 

ரவிச்ெந்திரன் 

புதுச்டெரி ெோலிகிரோமம், 

சென்வே 

9488275923 

S. செல்வகுமோர், 10th, Diploma திருடவோணம் 

11-04-1988 மகரம் A.டெது 

மதுவர 
9047847444 

T.சுகுமோர் DCE 

civil.eng 
அசுவிேி 
25.06.1992 டம ம் 

V.துளெி 
செங்கல்பட்டு 

9976420556 
8122962430 

M.D. ரங்கநோதன் 

B.E., (Junior Asst.) 
சுவோதி 
26.10.1992 துலோம் M.K.டதவரோஜ் 

சென்வே 
9283213140 

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

Electrical) 
அஸ்விேி 
09.08.1993  டம ம் G.முரளி 

ஆவடி, சென்வே 
7338993639 

B. கிட ோர் ரோஜ் B.Sc., (Viscom) அவிட் ம் 
08.01.1992  மகரம் 

S. போபு (Central Govt.). 

சென்வே 

9841078855 
044-26633333 

V.போலோஜி, 12th டகட்வ      09-

06-1990 விருச்ெிகம் R.வரதன் 

சென்வே 
9445234561 

N.ஏழுமவல. IT சவல் ர் பரணி 28-06-

1989 டம ம் 
நோரோயணன் 

 மண்வம 
9025157345 

R.நித்திஷ் 

DIHM & Catering Technology அனு ம் விருச்ெிகம் ரோதோகிருஷ்ணன் 

முகப்டபோர் 
9444414439 

T. போலடகோபோல் (ரோகு.டகது உள்ளத] 
B.E., (Consultant sof.eng) 

விெோகம் 
24.12.1989 துலோம் தோரங்கன்  

சென்வே 
9894815015 

K.ெந்தீப் என்கிற போல்ரோஜ் 

B.Com 
டரவதி 
14.4.1991 மீேம் 

கன்கோ 

சென்வே 

9960684205   
9176078791 

S.டகோவிந்தரோஜ் 

12th 
டரோகிேி 
01.07.1989 - டெர்முகம் சென்வே 9840177944 

S.R. அக்ஷோய் பிரபு  B.E. (CSE) 

PGPDSE (Data Consultant) 
கோர்த்திவக 

20.4.1996 ரி பம் ரடமஷ் 9842848062 

D. பிரபோகரன் B.Tech., (Mech.) 

KSR Enterprises (Supervisor),   TNEB 
பூரோட் ோதி 
08.06.1996 கும்பம் A. தேபோலன் சென்வே 

9444077230 
9952068230 

K. டதவரோஜ் D.M.E.B.E., (Own Business) 
புேர்பூெம் 
08.04.1995 மிதுேம் K.விஜயோ 

திருமிைிவெ.  சென்வே 
9952068230 

R. மணிகண் ன் ITI (Welter) (Own 

Business) 

புேர்பூெம் 
08.04.1995 ெிம்மம் B.இரோடஜந்திரன் 

திருவள்ளூர் 
8220578765 

R. துளெிங்கம் M.Com.. தமிழ்நோடு 
கோவல்துவற 

மகம் 07.07.1992 மீேம் 
M.ரோமலிங்கம் (SI Rtd..) 

சென்வே 
8754123646 

J. விடேோத்குமோர், B.Com., Working in 

Amazon 

டரவதி 
20.02.1988 மீேம் J.சுெிலோ 9092295393 

R.பிரவின்குமோர் 

B.Sc, Actor 

உத்திரம்  

10.08.1994 ெிம்மம் 
R. ரவிச்ெந்திரன் 

சென்வே 

 

9367660766 
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சதோணலளபசி 
 

T. போலெந்தர் (அ)போலோஜி, B.Com. Basket 
Ball Coach, Hosur 

திருடவோணம் 
13.12.1988 

- K. திருப்பதி 
கரூர் 

9486753182 
8940381918 

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

பூரட் ோதி 
11.03.1994 கும்பம் 

Y. வோசுடதவன் 
தஞ்ெோவூர் 

8056554301 
9944215122 

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

டரோகிேி 
24.06.1987 ரி பம் E.டகோலோகிருஷ்ணன் 

க லூர் 8608961611 

H. திவோகர் (சமன்சபோருள் சபோறியோளர்) 
B.E.E.E.E., 

ஆயில்யம் 
24.11.1994 

க கம் ஹரி (Late) 9962139741 
9787351013 

V. தரணி குமோர்  B.E (Mech) 
 (Manager JC Valvulas India) 

பூரோ ம் 
24.11.1987 தனுசு டவலுெோமி (BDO Rtd.) 9843167060 

A. ரோம்பிரகோஷ் 
B.E. (Dyanamik computer service 

மூலம் 
19.05.1992 தனுசு RM.ஐயப்பன் 9843167060 

8939820118 

M. ெதிஷ்குமோர், thiru guni food pvt.ltd உத்திரோட் ோதி 
26.11.1982 

மீேம் N.டமோகன்போபு   
டகோயம்டபடு 9841322043 

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

பூரோட் ோதி 
18.03.1996 கும்பம் 

G.புருட ோத்தமன் 
சகோட்டிவோக்கம் 

9094566092 
9094896913 

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

உத்திரோ ம் 
28.04.1989 மகரம் V.டகோவிந்தெோமி 

சென்வே 
9498312988 
9789427019 

G சவங்க கிருஷ்ணன், 
BEME City Union Bank 

டரவதி   
07.01.1987 

மீேம் V.டகோவிந்தெோமி 
சென்வே 

9498312988 
9789427019 

M.N. சுதந்திரரோஜன்   M.Sc 
 

ெித்திவர 
15.08.1991 துலோம் 

Dr.M.C.நவநீதகிருஷ்ணன் 
சென்வே 6382129311 

V. மதிவோணன் ITI மகம் 
21.11.1988 ெிம்மம் K.விஜயகுமோர் 

விருதுநகர் 
9344784492 
9095714909 

G.K. விக்டேஷ். 
B.E (M.E) 

பரணி 04.07.1994 டம ம் G. குமோரடவலு (டலட்) 
திருவல்லிக்டகணி 

9445123384 
9841815244 

R. போலசுப்பிரமணியன் 
B.E, Federal bank 

ஆயில்யம் 
24.5.1996 க கம் 

ரோடஜந்திரன் 
வெதோப்டபட்வ  

9383398889 
9600097798 

V. போலோஜி B.Tech., 
 Software Engineer 

பூெம் 
10.10.1993 க கம் விஜயோ 

ரோணிப்டபட்வ  
9383398889 
6383793631 

E.வெந்தகுமோர் 
B.Com., University of madras 

அஸ்தம் 
 
14.04.1995 

கன்ேி 
E.உ ோ 
பவைய பல்லோவரம் 

8754544234 
9380733821 

N. ெந்டதோஷ்குமோர் B.Tech I.T. 
 (சதலுங்கு யோதவ) 

புேர்பூெம் 
04.05.1987 மிதுேம் 

D. ந ரோஜன் 
ஆவடி 

9962785214 
8939778408 

E. பிரகோஷ் 
M.BA., Deputy manager 

அவிட் ம் 
22.02.1982 மகரம் P.S. ஏகோம்பரம் 

சென்வே 
9382868013 
9841908262 

G. விக்டேஷ் 
B. Com .Muthoot finance 

பூரோ ம் 
04.10.1992 தனுசு 

V. கடணென்  
டக. டக. நகர் 
 

9094570435 
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“ளகோவிலில் ணசவ முதணல” 

வருத்தமோே செய்தி ஆேோல் ஆச்ெரியமோே உண்வம டகரளத்தின் கோெர்டகோடு மோவட் ம் 
அேந்தபுரம் ஸ்ரீ அேந்தபத்மநோபசுவோமி திருக்டகோவில் குளத்தில் வெித்த முதவலயோழ்வோர்"பபியோ"... 
 

பூவஜ டநரங்களில் குளத்திலிருந்து டகோவிலுக்கு வந்து ஸ்வோமிவய தரிெித்து விட்டு ப்ரஸோதம் 
சபற்றுவிட்டு பக்தர்களுக்கு எந்த வித இவ யூறும் ஏற்படுத்தோது அவமதியோக குளத்திற்கு 
திரும்பிவிடுவோர்! என்ேதோன் குளத்தில் வெித்தோலும் குளத்திலுள்ள மீன்கவள உட்சகோள்ளோது 
டகோவில் ப்ரஸோதத்வத மட்டுடம உண்டு வோழ்ந்து வந்ததோல் இவருக்கு "வெவ முதவல" என்ற 
மற்சறோரு சபயருண்டு... 
 08/10/2022 இந்த முதவலயோழ்வோர் உ ல்நலக் குவறவோல் வவகுந்த ப்ரோப்தம் அவ ந்தோர்                                                  
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யோதவர் டபரவவயின் ஆயுள் உறுப்பிேர்கள் அவேவருக்கும் நிழ்றப த்து ன் கூடிய அவ யோள அட்வ டபரவவயோல் 
வைங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆயுள் உறுப்பிேர்களோக டெர விரும்புடவோர் மற்றும் இதுவவரயில் உறுப்பிேர் அவ யோள 
அட்வ  சபறோதவர்கள் கீடை உள்ள படிவத்திவே பூர்த்தி செய்து, அத்து ன் Passport / Stamp Size மூன்று வண்ண 
புவகப்ப ங்கவள அனுப்பி வவக்குமோறு டகட்டுக்சகோள்கிடறோம். இவவகள் வரப்சபற்ற பின் யோதவர் டபரவவயின் 
அவ யோள அட்வ  வைங்கப்படும். Aadhar Card / ID Proof அனுப்பி வவக்கவும். 

 

 
 

             (உறுப்பினர் பதிவு படிவம்) 
 

 
 

 

சபயர் / Name :    .................................................................................................................................................... 

த.சப  /  க.சப          :   .................................................................................................................................................... 

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

போலிேம், Gender ஆண் / Male – சபண் / Female : ................................................................................................... 

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

பணியோற்றும நிறுவேம் / Occupation :  ............................................................................................................. 

சதோவலடபெி / Phone No. :  .................................................................................................................................. 

வகடபெி  / Mobile No. :  ............................................................................................................................................ 

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

மின் அஞ்ெல் / Email ID :  .......................................................................................................................................... 

மோநகரம் / City : மோநிலம் / State :  .......................................................................................................................... 

டமற்கண்  முகவரியில் தங்கள் குடும்பத்ணதச் சோர்ந்த யோளரனும் உறுப்பினரோ? ஆம் எனில் அதன் விவரம் 

: .................................................................................................................................................................. 

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

தங்கவளப் பற்றிய ஒரு ெிறு குறிப்பு : (A small note about yourself & Yadav Community) Attached Separate Sheet 

Membership Free:  1. No fees Ordinary Member 2. Rs. 110/- Life Member   3. Rs 510/- Hereditary Member:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Membership Fee 
1.  Ordinary Member: No Fees (For Data Purpose) 
2.  Life Member: Fee Rs. 110/- (Can contest in District Body Elections) 
3.  Hereditary Member: Free Rs. 560/- (Can contest in District & State Body Elections) Refundable, if removed / 
resigned    
 4.  Mode of Payment டநரில் அல்லது Bank a/c Transfer to Bank: Indian Bank, 
      A/c No. 701412555, East Abiramapuram Branch, IFC Code: IDIB000E013 
ஆம் நோன் யோதவர் இேத்வதச் ெோர்ந்தவர்  

                   உறுதியளிக்கிடறன்.                             
 
வகசயோப்பம்  / Signature 

ஆயுள் உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு 

         அளவுள்ள 

மூன்று (3) 

புவகப்ப ங்கள் 

அனுப்பவும் 
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OBITUARY 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Shri. Karuppiah yadav New Delhi, a close associate of Shri Mulayam Singh Yadav feels sad 

on his death 

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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NIV’S HOME AWAY FROM HOME for the students and working women 
@ Royapettah near Express Avenue & Clock Tower  
Deluxe A/C rooms with attached Rest Room for Rs.7,500 per month along 
with Electricity Charges. 
No: 27, Second Street,  Pycroft Road, Roypettah,  Chennai-600 014. 
  94455 73750 

 
 

OYM IT Team  
 

Mrs & Mr.Venkatramanujam’s son  
Mr. Soorya Venkatramanujam won 🥇 Medal in inter college competition 
& cash prize held at Loyola college, chennai on 06/10/2022 
YP, YPWT, YB , OYM Takes pride in congratulate the young dynamic IT 
student 
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Posted at Patrika Channel, Egmore RMS, Chennai - 600 008.Posted on 18.10.2022 Registered with 
Register of Newspaper for India REGD. No. / TNBIL / 2006 / 19414. 

 

If not Delivered Please Return to 

YADAVAR PERAVAI 
No. 27, Second Street, Pycrofts Road, 
Royapettah, Chennai - 600 014. 
Post Box No. 666 



 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


