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யோதவர் ளபரணவ தணைவர் திரு. 

G.G.கண்ைன் யோதவ் அவர்களின் மகள் 
செல்வி ஸ்ளவதோ கண்ைன் மற்றும் PPS 

Group ளெர்ேன் திரு செல்வம் யோதவ் 
அவர்களின் மகன் செல்வன் ெந்ளதோஷ் 
செல்வம் அவர்களின் இல்ல திருமண விழா 
01/09/2022 அன்று சகோடிெியோ ஹோைில் 
நடைபெற்றது. யோதவர் ளபரணவ, யோதவ் 
பவன், யோதவ நை அறக்கட்டண   
ேைேோணை சார்ொக வாழ்த்துகிறறாம். 

 
திரு.போல்ெோேி  யோதவ் அவர்களின் மகன்  
செல்வன்  ரோேமூர்த்தி மற்றும்  திரு 
நவநீதகிருஷ்ைன்  செயைோ ர் YP நை 
அறக்கட்டண  ேற்றும்  தணைவர் ளஹோட்டல் 
போர்க் பி ோெோ மதுடை, பசன்டை அவர்கள் மகள்  
செல்வி ளேோகன பிரியோ ஆகிற ாைது இல்ல 
திருமண விழா 01/09/2022 அன்று துவோரகோ 
ளபைஸில் நடைபெற்றது. யோதவர் ளபரணவ, 

யோதவ் பவன், யோதவ நை அறக்கட்டண   
ேைேோணை சார்ொக வாழ்த்துகிறறாம்.      

ஒைிக்கும் யோதவர் முரசு 
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திரு. பிரதோப் குேோர் Commissioner – Tamil Nadu State 

Information Commission (RTI) அவர்களின் மகள்  செல்வி  
ஐஸ்வர்யோ மற்றும் திரு. ேைிவண்ைன் Asst. 

Executive Engineer – PWD அவர்களின் மகன்  செல்வன் 
நிரஞ்ென் கிருஷ்ைோ ஆகிற ாைது இல்ல திருமண 
விழா 29/08/2022 அன்று கான்பவன்சன் பசன்ைர்  

(AMRK Banquet Hall) நடைபெற்றது. யோதவர் ளபரணவ, 

யோதவ் பவன், யோதவ நை அறக்கட்டண   
ேைேோணை சார்ொக வாழ்த்துகிறறாம்      

                                                                                   
 
 
 
 

  
 
 

தமிழ்நாடு மின்வாரி  மின் குடறதீர்ப்ொளர் 
முன்ைாள் தடலடம பொறி ாளர் திரு 
ந.கண்ைன் இல்ல திருமண விழா 24/08/2022  
அன்று மாண்புமிகு ெிற்ெடுத்தப்ெட்றைார் 
நலத்துடற அடமச்சர் திரு R.S.ரோஜகண்ைப்பன் 
அவர்கள் நைத்தி டவத்து மணமக்கடள 
வாழ்த்திைார்கள். யோதவர் ளபரணவ, யோதவ் 
பவன், யோதவ நை அறக்கட்டண   ேைேோணை 
சார்ொக வாழ்த்துகிறறாம்      
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ஒைி   12   

ஒைிக்கும்          
யோதவர் முரசு 

 

 ாதவர் றெைடவ ின் பசய்தி மாத இதழ் 

          செப்டம்பர் - 2022 

Yadava Philanthropists 
 

 “காலத்தி ைாற்பசய்த நன்றி சிறிபதைினும் 

 ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது”. 
YPWT Education support for the year 2022-23 
 
எங்கள் றவண்டுறகாடள ஏற்று நம் சமூகத்தில் ெடிக்க 
பொருளாதாை வசதி இல்லார்க்கு ₹ ஆ ிைம் முதல் ₹ ஒரு 
லட்சம் வடை பகாடுத்து உதவி   அடி ரீ் கண்ை  நல் 
உள்ளங்களுக்கு நன்றி  

 
Received with Thanks from  

 

1.Mr. Vasanth kumar yadav KEH, chennai  ₹ 1.00,000/-  
2.Mr. Solaimalai @ Pitchai yadav, Solaimalai Group Madurai  
₹ 25,000/- 
3..Prof.Alagar yadav Director Anna University, chennai  
₹ 25,000/-  
4.Dr Mehalai Arivoli USA 🇺🇸 ₹ 21,500/- 
5.Dr. Kanthaiah Yadav, chennai ₹ 20,000/- 
6.Mrs. & Mr Rajan yadav Ohio, USA 🇺🇸 ₹ 20,000/- 
7.Mr. Appadurai yadav, Salem ₹ 15,000/-  

8.Mr. Jagan Ramaiah yadav ( Mrs. Valliammal Ramaiah ) New 
Jersey USA 🇺🇸 ₹ 15,000/- 
9. Mr. Sekar yadav Kovai ₹ 15,000/- 
10. Mr. Venkat Pachaiappan yadav, Houston, USA 🇺🇸 ₹ 10,000/- 
11. Dr. Nagendira Bhoopathy yadav, SRMC , Chennai ₹ 10,000/-                                                                                                                         

Editorial Board 

ஆசிரி ர் 

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

 
இடண ஆசிரி ர் 

   திரு.ஜி.உைகநோதன் யோதவ், 

எம்.ஏ.,ெி.எல்,   (வைக்கு) 

  திரு.ஆர்.ரோஜோரோேைிங்கம்யோதவ் 

          எம்.ஏ., PGDJMC   (பதற்கு) 
     திருேதி. சேய்ஸ்ரீ யோதவ் 
      B.sc,, MA,,(Ph.d)   (றமற்கு) 

 
உறுப்ெிைர்கள் 

         திரு. ளவலுெோேி யோதவ் 

                       (றகாடவ) 
      திரு. G. G. கண்ைன் யோதவ் 
 (றசலம்) 
 

                 IT CONSULTANT  
       திருேதி. ஷர்ேி ோ யோதவ் 

                                                            (பசன்டை) 

                    

Photographer 
திரு.   ரங்கநோதன் யோதவ் 

 
DESIGNER 

செல்வி. பவித்ரோ 

                                                          (பசன்டை) 

 

ெதிவு அலுவலகம் 

யோதவர் ளபரணவ 

No. 27/11, டெகிைாப்ட்ஸ்றைாடு 

2 வது பதரு, இைா ப்றெட்டை 
பசன்டை. 600 014. 

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

அலுவலக றநைம் 

11am to 5pm 
 

ெதிப்ெகம் 

Seaman Graphics 
                                                         (பசன்டை)                                                                                                    
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12. Dr. Damodharan yadav, Apollo Hospital, chennai ₹10,000/- 
13. Dr. Jaganathan yadav, chennai ₹ 10,000/- 
14. Mr. Vinodh yadav Mc Rennett & Co Chennai ₹ 10,000/- 
15. Mr. Ramalingam yadav Muscut, ₹ 10,000/- 
16. Dr. Srinivasan yadav, Neurosurgeon, Apollo Hospital, chennai ₹10,000/- 
17. Mr. Hariharan yadav & sons ( Dr. Narayanamurthy yadav & Dr. Muthukrishnan yadav) ₹10,000/- 
18. Mr. Alagarsamy yadav MD Chendur Hotel Madurai. ₹ 10,000/ 
19. Mr. Pal Pandian yadav MD PP Residency, chennai ₹ 10,000/- 
20. Mr. Senguttuvan yadav Educationist, Chennai ₹ 10,000/- 
21. Mr. Manimaran yadav MD Sri Nallamani Group of Educational institutions , Tenkasi ₹ 10,000/- 
22.Dr. Mohankrishna yadav Prof. Of Plastic Surgery Osmania Universty, Hydrabad ₹ 10,000/- 
23. Mr. Gunasekaran yadav, Noolamboor,  chennai ₹ 6,000/-  
24. Mr. Murugaiah yadav, Thoothukudi₹ 5,000/-                                                                                   
25. Mr. Alagarsamy yadav, Gokul Travels, chennai ₹ 5,000/- 
26. Mrs. Devaki Krishnan  yadav, Bangalore ₹ 5,000/- 
27. Er. Ayeratharasu Rajasekaran yadav, chennai ₹ 5,000/- 
28. Mr. Subburaj yadav, Tondiarpet, Chennai ₹ 5,000/- 
29. Dr. Muthukrishnan yadav, Dean Ariyalur Med. College, ₹ 5,000/- 
30. Mr. Rajendiran yadav, Pondicherry ₹ 5,000/- 
31. Mr. Annamalai yadav, Neyveli ₹ 5,000/- 
32. Mr. V. Kuppan yadav, chennai ₹ 5,000/- 
33. Mr. Muthukumar yadav, National Travels, chennai ₹ 5,000/- 
34. Mr. Gopinath yadav, chennai₹ 5,000/- 
35. Mr. Bharath yadav ( Mr. Bapu ), chennai ₹ 5,000/- 
36 Mr. Manivannan yadav Tiruchi ₹ 5,000/- 
37. Mr. Ravindran yadav India cements, chennai ₹ 5,000/- 
38.Mr. Jayagopal yadav, chennai ₹ 5000/- 
39. Mr. Shyam Sunder Yadav, Chennai ₹ 5,000/- 
40. Mr.Velu yadav ,ONGC ,Chennai ₹ 5,000/- 
41. Mr. Murugesan yadav , Chennai ₹ 5,000/- 
43. Dr. Radhakrishnan yadav, Doha , Qator  ₹ 5,000/- 
44. Mr.Suresh yadav ,Kovilambakkam, chennai₹ 5,000/- 
45. Mr. Ganesh Subramaniam yadav, chennai ₹ 5,000/- 
46. Dr. P. Kasinatha Pandian chennai ₹ 5,000/- 
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47. Dr Yuvaraj yadav , chennai ₹ 5,000/-  
48. Mr.Premier Prabakaran yadav ( Kovai ) ₹ 5000/- 
49. Mr. Radhakrishnan yadav, chennai ₹ 5,000/- 
50. Mr. Bhaskaran yadav Retd. DTC, chennai  ₹ 5,000/- 
51. Mr. Kanagaraj yadav Prop. Kathir Sweets Paramakudi Ramanathapuram  ₹ 5000/- 
52. VKR Ranganathan yadav, Kovai ₹ 5,000/- 
53. Dr. Kathiresan Gopalan yadav ₹ 5,000/- 
54. Mr. Gopal Yadav, kotturpuram, Chennai ₹ 5,000/- 
55. Mrs. Nalini yadav, Bangalore ₹ 3,000/-  
56.Dr. Mrs. Muthulakshmi yadav, chennai ₹ 3,000/-  
57.Dr. Bheeshma Yadav, chennai ₹ 3,000/-  
58.Mr. Murugesan Yadav, chennai ₹ 3,000/-   
59.Er. Periyakaruppan yadav, chennai ₹ 3,000/-  
60.Mr. Balakrishnan yadav, Nanganallore, chennai ₹ 2,000/-  
61.Mr.T.Balakrishnan yadav, Ramanathapuram ₹ 2,000/-  
62.Mr. Shanthi yadav, Ramanathapuram ₹ 2,000/-  
63.Mr. Ganesan yadav, Chennai ₹ 2,000/-  
64.Mr. Anandan Prakash Yadav, chennai ₹ 2,000/-  
65.Mr. Raj Mohan yadav Madurai ₹ 2,000/-  
66.Mrs & Mr. Perumal yadav, chennai ₹ 2,000/- 
67.Mr. Bhoopalan Yadav, Chennai ₹ 2,000/- 
68.Mr. Santhanam yadav Perambur chennai₹ 2,000/-  
69.Mr. A. Murugan Yadav, thambaram, Chennai₹ 2,000/-  
70.Mr. Sankaran yadav, chennai ₹ 1,000/-  
71.Er. Esaki yadav, Ramanathapuram ₹ 1,000/-  
72.Mr. Sampath yadav , Nellai ₹ 1,000/- 
73.Prof. Kannan yadav, chennai ₹ 1,000/- 
74.Mr. Govindaraj yadav, chennai ₹ 1,000/- 
75.Dr. Balaji yadav, chennai ₹1,000/- 
76.Dr. Selvaraj yadav₹ 1,000/- 
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Total number of Donors: 76 
Total amount collected:  ₹ 5,78,500/- 
Regards 
Thank you Sir/Madam   
WithRegards  
Dr. Kanthaiah Yadav Founder  

Team YPWT ( Education Wing)   
 
 

ேண் வோெம், பூவோெம் 
மண் வாசம், பூவாசம் – கண்ணதாசன் 

இைண்டு சு சரிடத புத்தகங்கடள பவளி ிட்டு இருக்கிறார். 

 ஒன்று வனவோெம்.  

திைாவிை இ க்கங்களில் இருந்தது சம்ெந்தமாக எழுதி து. அதாவது காட்டு வாழ்டக. 

 இரண்டோவது புத்தகம், ேனவோெம்.  

திைாவிை இ க்கங்களில் இருந்து தன்டை விடுவித்துக் பகாண்ை ெிறகு எழுதி து. 

அப்றொது மைபமல்லாம் பூவைசம் றொன்று மணமாக இருந்திருக்கும் றொல! 

வாசத்திற்கு இைண்டு பொருள்;  

            1) மணம்  

            2) வாழ்க்டக. 

புத்தகத்திற்கு பெ ர் டவப்ெதில் கூை தன் தமிழால் விடள ாண்டிருக்கிறார்! 
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                                               யோதவ ேஹோல் கிரஹப்பிரளவெ  ணவபவம் 
 

 ாதவ மஹால் கிைஹப்ெிைறவச டவெவத்டத சமுதா த்திற்றக பெருடம றசர்க்கின்ற 
வடக ில் சிறப்ொக நைத்த ஒத்துடழத்த நமது பசாந்தங்களுக்கும், வருடக தந்து 
வாழ்த்தி  பசாந்தங்களுக்கும், உரி  றநைத்தில் நன்பகாடை அளித்து உதவி  
உறவுகளுக்கும் நன்றி கூறுகிறறாம். ஒரு விழாவில் ெிைதாைமாக மணமகன் மணமகள் 
தான் இருப்ொர்கள் ெின்ைால் அதற்காக ொடுெட்ை மணமக்களின் பெற்றறார்கள், 

உறவிைர்கள், உண்டம ாக உடழத்த ெலர் முகம் பதரிவறத இல்டல. அடதப்றொல் இந்த 
விழாவுக்கு கட்டுமாைத்தில் பதாய்வு இருக்கின்றது என்ற சூழ்நிடல ில் எத்தடை பதாடக 
றவண்டுமாைாலும் தருகிறறாம் காலதாமதம் கூைாது என்று உதவு முன்வந்த திரு. துடை. 
ைாமலிங்கம் திரு. A.சண்முகம் ஆகிற ாரும் இந்த றததி ில் நைத்திற  தீை றவண்டும் 
என்று அதற்கு முன் ெணிகடள நான் துரிதமாக நைத்தித் தருகிறறன் என்று முன்வந்த 
*பொறி ாளர் V. K. ைங்கநாதன்*, தமது இல்ல விழாக்களில் எந்த அளவுக்கு ஈடுொட்டுைன் 
பச ல்ெடுவார்கறளா அந்த அளவுக்கு தங்கடள முழுடம ாக ஈடுெடுத்திக் பகாண்டு 
உடழத்த பசாந்தங்கள், *திரு.துடை. ைாமலிங்கம்,திரு சண்முகம், திரு. மாரிமுத்து, திரு. 
VKN.வைதைாஜ்,  திரு. முருகைாசு, வணிகவரி நைைாஜன் திரு. ெழைிசாமி (ொைத வங்கி),திரு. 
நாகைாஜ்குமார், திரு. ைாஜு, திரு. அஸ்வத்தாமன், திரு. சுறைஷ்குமார்,பைய்லர் திரு. நைைாஜ், 

திரு. தாமடைகண்ணன்,ொலும், நீரும் தந்த திரு. றகாெி மற்றும் றகாகுல் வாட்ைர், நமது 
மஹாலின் விளம்ெைத்திற்காக றொஸ்ைர்களும் றெைர்களும் தங்களது பசாந்த பசலவில் 
அடமத்த *ெிரீமி ர் ெிைொகைன், குைி முத்தூர் மற்றும் மாச்சம்ொடள ம் இடளஞர் 
அணி ிைர், விழாவுக்கு முத்தாய்ப்ொக சிறப்புடை ஆற்றி  திருக்றகாஷ்டியூர் மாதவன் 
சுவாமிகள் அவர்களுக்கும் நமது ஜு ர் பஜகநாத சுவாமிகள் அவர்களுக்கும் 
நீலிறகாைாம்ொடள ம்  ெஜடை குழுவிைருக்கும், மசக்காளிொடள ம் பசாந்தங்கள் 
உறுதுடண ாக இருந்த பகாங்கு  ாதவ நல சங்க நிர்வாகிகள் இைவு ெகல் ொைாமல் 
உடழத்த றமலாளர் சண்முகைாஜ், மற்றும் சூப்ெர்டவசர் அருண், றமலும் பதாைர்ந்து 
பதாடலறெசி ிலும் வடலதளங்களிலும் றநரிலும் வாழ்த்தி  ெகிர்ந்த அடைவருக்கும் 
பநஞ்சார்ந்த நன்றிட  எைது சார்ொகவும் றகாடவ மாவட்ை  ாதவர் ெண்ொட்டு கழகத்தின் 
நிர்வாகிகள் சார்ொகவும் பதரிவித்துக் பகாள்கிறறன். நன்றி வணக்கம். 
இப்ெடிக்கு, 

பச லாளர் 

S.றவலுசாமி 
 

குறிப்பு -  விரிவாை விவைங்கள் விழா மலரில் பவளி ிைப்ெடும்.  ாறைனும் பெ ர்கள் 
விடுெட்டிருந்தால் மன்ைிக்கவும். விழா நன்பகாடை ாளர்கள் எண்ணிக்டக அதிகமாக 
உள்ளதால் ெட்டி லில் இைம்பெறவில்டல                                                  

 (சதோடர்ச்ெி Pg. 35) 
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இணறவன் விரும்பும் வடீு 

ொண்ைவர்களும், கவுைவர்களும் ஒன்றாக இருந்த காலகட்ைம் அது.  

 

தன் உறவுகள் கூடி ிருந்த அஸ்திைாபுைத்திற்கு வருடக தந்திருந்தார், கிருஷ்ணன்.  

 

அவடை நகரின் எல்டலக்றக பசன்று அடழத்து வை றவண்டும் என்று ெலரும் நிடைத்தைர்.  

 

அதைால் அஸ்திைாபுைத்டத நிறுவி வைாை ெஷீ்மர், ொண்ைவர்களுக்கும், கவுைவர்களுக்கும் 
ெல றொர் ெ ிற்சிகடள வழங்கி  துறைாணர், அவைது மகன் அஸ்வத்தாமன், கிருெர், விதுைர் 
எை பெருந்தடலகள் ெலரும் பசன்று கண்ணடை வைறவற்று அடழத்துக் பகாண்டு, 

ஊர்வலமாக வந்தைர். 
 

கிருஷ்ணடை வைறவற்ெதற்காக வதீி பநடுகிலும் அலங்காை வடளவுகள் 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்டிருந்தை.  

 
மக்கள் அடைவரும் சாடல ின் இருபுறமும் நின்று பூக்கள் தூவி வைறவற்றைர். பெண்கள் 
ெலரும் கண்ணனுக்கு பூைணகும்ெ மரி ாடத பசலுத்திைர்.  

 

வரும் வழி ிறலற  ெஷீ்மர், கண்ணைிைம் “நீங்கள் தங்க ஏதுவாை இைத்டத றதர்வு பசய்து 
டவத்துள்றளாம்.  

 

உங்களுக்கு விருப்ெமாை இைம் எது என்று பசான்ைால் அடத தருவதற்கும் நாங்கள் 
த ாைாக இருக்கிறறாம்'' என்றார். 
 
அப்றொது கண்ணெிைான், தன் கண்ணுக்குத் பதன்ெட்ை ஒரு கட்டிைத்டத சுட்டிக்காட்டி 
“ெச்டச வர்ணம் பூசப்ெட்டு, ெிைள  காலத்தில் நீரில் மிதந்து வரும் ஆல் இடல றொல 
நிற்கிறறத. அது  ாருடை  வடீு?” என்றார். 
 

“இடறவா. அது என்னுடை  வடீு” என்று துறைாணரிைம் இருந்து ெதில் வந்தது. 
 

கண்ணன் அடுத்ததாக ஒரு கட்டிைத்டத றநாக்கி டகநீட்டி, “சிவப்பு நிறம் பூசப்ெட்டு, 

பசம்மாந்த றகாலத்றதாடு கம்ெைீமாய் நிற்கும் இது  ாருடை  வடீு?” என்று றகட்ைார். 
 
இப்றொது கிருெர் ெதில் கூறிைார். “மாதவா.. அது என்னுடை  வடீு” 
 
கண்ணன் மறுெடியும் ஒரு கட்டிைத்டத றநாக்கி, “மஞ்சள் வண்ணம் பூசப்ெட்டு, மகாறமரு 

 
குன்று றொல நிற்கும் இது  ாருடை  வடீு?” என்றார்.                   
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அஸ்திைாபுைத்தின் ெிதாமகைாை ெஷீ்மர், “அச்சுதா.. அது என்னுடை  வடீு. அதில் நீங்கள் 
தாைாளமாக தங்கிக்பகாள்ளலாம்” என்றார். 
 
அடதயும் தாண்டிச் பசன்ற கண்ணன், “நீல நிறத்தில் கைல் றொன்று நீண்டு விரிந்து 
காட்சி ளிக்கும் இது  ாருடை  வடீு?” என்று றகட்ைார். 
அதற்கு துறைாணரின் மகைாை அஸ்வத்தாமன், “ெைம்பொருறள, அது என்னுடை  வடீு” 
என்று ெதிலளித்தான். 
 
கண்ணன் புன்ைடகற ாறை மீண்டும் நைக்கத் பதாைங்கிைார். அப்றொது அவர் கண்ணின் 
மற்பறாரு கட்டிைம் பதன்ெட்ைது. “சிறி  அளவில் பவள்டள நிறத்றதாடு, ொற்கைடலப் 
றொலவும், க ிடலட ப் றொலவும் சாத்வகீம் பொருந்தி நிற்கும் இது  ாருடை  வடீு?” 
என்றார். 
 
“அன்புக்குரி  கைவுறள.. அது உன்னுடை  வடீு” என்று விதுைரிைம் இருந்து ெதில் வந்தது. 
“என்னுடை  வைீா?.. அஸ்திைாபுைத்தில் எைக்பகன்று அடை டி மண்கூை இல்டல என்று 
நிடைத்றதன். இத்தடை பெரி  வடீு எைக்கு இருக்கிறறொது, நான் எதற்காக ெஷீ்மர், 
கிருெர், துறைாணர் றொன்றறாைது வடீுகளில் றொய் தங்க றவண்டும். நான் என் வடீ்டிற்குப் 
றொகிறறன்” என்றெடி, விதுைரின் வடீ்டிற்குள் நுடழந்தார் கண்ணன். 
 
‘நான்’, ‘என்னுடை து’ என்ெபதல்லாம் அகந்டத ின் உருவம். ‘எல்லாறம 
இடறவனுடை து’ என்ெறத பசருக்டக அழிக்கும் சக்தி ெடைத்தது. அந்த ஆணவத்டத 
அழிக்கும் மைடதற , இடறவன் எப்றொதும் விரும்புகிறான் அந்த மைதிற்குள் குடிபுகறவ 
அவன் நிடைக்கிறான்.                                                                                       
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நிழலும் நிஜமும் 
இந்த ெதிவு மருத்துவைாக றவண்டும் என்று கைவுகள் சுமக்கும் சிலருக்கும்.. நீ மருத்துவைாக 
ஆகிற  தீைறவண்டும் என்று கணுவுகடள சுமக்கும் சிலருக்கும்.. NEET (நீட்) றதர்வு காைணமாக 
மைறசார்வில் இருப்றொர்க்கு.. கீழ் கண்ை 10 வாசகங்கடள ெடியுங்கள், ெடித்துவிட்டு இந்த மருத்துவ 
ெடிப்ெிற்காகவா தற்பகாடல வடை மைம் சிந்தித்தது என்று சிந்தியுங்கள்  
 
1.இளடம பதாடலத்து முதுடம வடை ெடிப்பு..  
2. ெடிப்பு காலம் என்ெறதா.. வகுப்ெடற, புத்தகம் என்று இல்லாமல், மைஅழுத்தம் மற்றும் 
றவடலப்ெளு இைண்டையும் சுமக்க, வார்டுகளில் நகரும்.. 
3. இறுதி ஆண்டு ெ ிற்சி மருத்துவர் முதல் PG(MS/MD) எை அடுத்த 3 ஆண்டுகள் ஏறத்தாழ அந்த 4 
ஆண்டுகள் அடிடமகளாகறவ, பவட்கம் மாைம் றைாஷம் இல்லாமல்.. மாைாய் பதாைர் றவடல தான் 
ெடிப்றெ!! 
4. ஒரு வழி ாய் ெட்ை றமற்ெடிப்பு றசை இ லாது றொைால் கிடைத்த கிைாம புறங்களில் PHC  ில் 
இல்டல GH  ில் அறத அடிடம தைமாை றவடல. அங்றக றமல் அதிகாரி மட்டுமில்லாமல் ஊர் 
பெரி வர்கள், ெஞ்சா த்து தடலவர் வடை கட்ைடள வரும். 
5. ெட்ைறமற்ெடிப்டெ முடித்து.. அப்ொ ெட்ைது றொதும் என்று தைி ாரிறலா இல்டல அைசு 
றவடல ிறலா றசர்ந்தால், அறத மைஅழுத்தம் பைட்டிப்ொய் உன்டை பதாைை தான் றொகுது. 
6. றநா ாளி ின் உ ிர் உன் டக ில் ஒரு ெக்கம்.. றவடல ெிடி ில் சுழலும் வாழ்க்டக சக்கைத்தில் 
உன் உ ிர் ஊசலாடுவது மறுெக்கம். 
7. இத்தடை இன்ைல்கள் தாண்டியும் இந்த சமுதா த்தில் உைக்கு கிடைக்க றொகும் பெ றைா "ெணம் 
ஈட்டும் இ ந்திைம்" "பகாடலகாை ைாக்ைர்" "டக ெிடிச்சு ொத்து காசு வாங்குறான்".. என்ெது.. றநாய் 
நிவர்த்தி ஆைால் "டக ைாசி" றநாய் வரீி ம் கூை றநா ாளி இறந்தால் "பகான்னுப்புட்ைான்" என்ற 
வார்த்டதகள் உன் காதுகளில் றகட்டுக்பகாண்றை இருக்கும்.. 
8. இந்த சமுதா ம் உன்டை றசடவ பசய்  மட்டும் ெிறந்த ஒரு ஆளாகறவ ொர்த்திடும்.. நீயும் ஒரு 
சைாசரி மைிதன் என்று ொர்த்திைாது. உன்டை அடிக்கவும் டக ஓங்கும்.. 
9. இறுதி ில் உன் குடும்ெம் குட்டி என்று ெந்தம் ொைாட்ைாமல், மகிழிச்சி ில் பசாந்தம் சீைாைாமல்.. 
நா ா றெ ா இைாப்ெகலாக உடழத்து.. நானும் ஒரு மருத்துவன் என்று நீற  உன்டை உ ர்வாய் 
எண்ணி.. இறுதி ில் றொய் றசைப்றொகிறாய்.. 
10. உன் இறப்பு நீ ாய் றவடலப்ெளு (Stress) காைணமாக றதடி தாய் தான் இருக்கும்  

As a Medico myself my appeal to the young aspirants who 
want to become a medico, "Please understand studying 
medicine is not that much worthwhile than your life and soul"     
Thank you                            
Dr.G.Aravindhan....  
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ேீனவனின் ஒரு வரம் 
 
ஒரு கைற்கடை ஊரில் ஒரு ஏடழ மீைவன் மிகவும் வறுடம ில் வாழ்ந்து வருகிறான். 
அவனுக்கு திருமணமாகி 5 வருைமும் குழந்டத இல்டல, அறதாடு அவன் தா ாரும் 
மஞ்சள்காமாடள றநா ிைால் கண் ொர்டவ இழந்து டவத்தி  பசலவிற்கு ெணம் இன்றி 
தவித்துவருகிறான்,  
 
வழக்கம்றொல் குடறவாை மீனுைன் கடை திரும்ெி வன் கடை ில் ஏறதா ஒரு உருவம் 
பநளிவது றொல கண்டு அருகில் பசன்று ொர்க்கிறான், அப்ெடிற  ஆச்சரி த்தில் 
உடறந்றத றொகிறான், அங்றக  மீன்களின் றதவடத கடைற ாைமாக ஒதுங்கி இருந்தது... 
 
"மீைவறை நான்தான் மீன்களின் றதவடத, இ ற்டக சீற்றத்தால் கடை ஒதுங்கிறைன், நீ 
எைக்பகாரு உதவி பசய் றவண்டும் என்டை ெைகில் ஏற்றிக்பகாண்டு கைலில் விட்டுவிடு, 
அதற்கு நன்றி ாய் உைக்கு ஒரு வைமும் தருகிறறன் என்றது,  
 
மீைவனும் சரி இதன் மூலமாவது ஏதாவது நல்லது நைந்தால் சரி, என்ற எண்ணத்தில் 
றதவடதட  தூக்கிக்பகாண்டு ெைகில் டவத்து நடுகைலில் இறக்கிவிட்ைான், மீைவைின் 
றசடவ ில் ஆைந்தம் பகாண்ை றதவடத... 
 
"நன்றாக ற ாசித்து றகள் மீைவறை! ஏறதனும் ஒரு வைம் தான் றகட்கறவண்டும்!" என்றது, 
 
குழப்ெத்தில் இருந்தவன் "நாறைா ஒரு சாதாைண மீைவன், எைக்றகா ெல றதடவகள் 
இருக்கிறது, நீற ா ஒரு வைம்தான் றகட்கறவண்டும் என்கிறாய்,... சரி நான் வடீ்டிற்கு 
பசன்று கலந்து றெசி நாடள வந்து வைத்டத பெற்றுக்பகாள்கிறறன்!" என்றான். 
 
அதன்ெடி வடீ்டிற்கு வந்தவன் தைது குடும்ெத்தாரிைம் கைலில் நைந்தடத கூறிைான், 
எல்றலாரும் சிரித்து முதலில் நம்ெ மறுத்தவர்கள் ெிறகு ஒவ்பவாருவரும்... 
 
தந்டத கூறுகிறார்... 
 
மகறை நாம் பவகுநாட்களாக இந்த குடிடச வடீ்டிறல வாழ்கிறறாம், அந்த றதவடத ிைம் 
ஒரு சிபமண்ட் வடீு கட்ைறவண்டும் என்று வைம் றகளுப்ொ! என்கிறார்... 

11||  September 2022 || Olikkum Yadavar Murasu 



 
 

 
 
 

 

அடுத்து தா ார் கூறுகிறார்... 
 
மகறை நீ பசால்வது உண்டம என்றால் கண் பதரி ாத எைக்கு கண் ொர்டவ 
கிடைக்கறவண்டும் என்று வைம் றகளப்ொ! என்கிறார்... 
 
கடைசி ாக அவன் மடைவி பசால்கிறாள்... 
 
ஏனுங்க நாம் பவகுநாட்களாக குழந்டத இல்லாமல் தவிக்கிறறாம் நமக்கு குழந்டத வைம் 
றவண்டும் என்று றகளுங்கறளன் என்கிறாள்... 
 
பொழுது விடிந்தது கைலுக்கு பசல்ல த ாைாைான், கடை ில் நின்று தைது 
குடும்ெத்திைடை ொர்த்தான் எல்றலாரும் ஆைந்தமாய் டக அடசத்து புன்ைடகத்தைர். 
நடுகைலுக்கு பசன்றவுைன் மீன்களின் றதவடத திடீபைை றதான்றி... 
 
"பசால் மீைவறை என்ை வைம் றவண்டும்!" என்றது... 
 
அவன் நிடைத்த அந்த ஒரு வைத்டத றகட்டுவிட்ைான், அந்த வாைத்டதயும் றதவடத 
நிடறறவற்றிவிட்ைது, அப்ெடி அந்த மீைவன் என்ை வைம் றகட்டிருப்ொன்!!! ??? 
 
#விடை;- எைது குழந்டதகள் வதீி ில் விடள ாடுவடத என் தா ார் என் வடீ்டின் 
பமாட்டை மாடி ில் நின்று காணறவண்டும்". 
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The more you let Ayurveda and Yoga become the basis for your living,             
the easier living gets. 

Here are Some Ancient Indian Health Tips. - quotes in Sanskrit 
 

1. Ajeerne Bhojanam Visham 
If previously taken Lunch is not digested, taking Dinner will be equivalent to taking Poison. 

Hunger is one signal that the previous food is digested 

 

2. Ardharogahari Nidhraa 
Proper Sleep cures half of your Diseases 

 

3. Mudhgadhaali Gadhavyaali 
Of all the Pulses, Green grams are the best. It boosts Immunity. Other Pulses all have one or the 

other side effects. 

 

4. Bagnaasthi Sandhaanakaro Rasonaha 
Garlic even joins broken Bones. 

 

5. Athi Sarvathra Varjayeth 
Anything consumed in Excess, just because it tastes good, is not good for Health. Be moderate. 

 

6. Naasthimoolam Anoushadham 
There is No Vegetable that has no medicinal benefit to the body. 

 

7. Na Vaidhyaha Prabhuraayushaha 
No Doctor is Lord of our Longevity. Doctors have limitations. 

 

8. Chinthaa Vyaadhi Prakaashaya 
Worry aggravates ill health. 

 

9. Vyayaamascha Sanaihi Sanaihi 
Do any Exercise slowly. Speedy exercise is not good. 

 

10. Ajavath charvanam Kuryaath 
Chew your Food like a Goat. Never Swallow food in a hurry. Saliva aids first in digestion. 

 

11. Snaanam Naama Manahprasaadhanakaram Dhuswapna Vidhwasanam 
Bath removes Depression. It drives away Bad Dreams. 
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12. Na Snaanam Aachareth Bhukthvaa 
Never take Bath immediately after taking Food Digestion is affected. 
 

13. Naasthi Meghasamam Thoyam 
No water matches Rainwater in purity. 
 

14. Ajeerne Bheshajam Vaari 
Indigestion can be addressed by taking plain water. 
 

15. Sarvathra Noothanam Sastham Sevakaanne Puraathanam 
Always prefer things that are Fresh. Old Rice and Old Servant need to be replaced with new. 

(Here what it actually means in respect of Servant is: Change his Duties and not terminate.) 
 

16. Nithyam Sarvaa Rasaabhyaasaha 
Take complete Food that has all tastes viz: Salt, Sweet, Bitter, Sour, Astringent and Pungent). 

 
17. Jataram Poorayedhardham Annahi 
Fill your Stomach half with Solids, a quarter with Water and rest leave it empty. 
 

18. Bhukthvopa Visathasthandraa 
Never sit idle after taking Food. Walk for at least half an hour. 
 

19. Kshuth Saadhuthaam Janayathi 
Hunger increases the taste of food. In other words, eat only when hungry. 
 

20. Chinthaa Jaraanaam Manushyaanaam 
Worrying speeds up ageing. 
 

21. Satham Vihaaya Bhokthavyam 
When it is time for food, keep even 100 jobs aside. 
 

22. Sarvaa Dharmeshu Madhyamaam 
Choose always the middle path. Avoid going for extremes in anything. 
 

This is Ayurveda a simple way of living a healthy life 

 

Breathe in calmness, Breathe out stress and anxiety. 
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தடலடம நிடல ச் பச லாளர்/பொருளாளர் 
அலுவலக நிர்வாகச் பசலவு கணக்குகள். 

 

August to Sepember  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 
 
 

    

Priyanka Sekar 
Mrs. Kamala Sekar Yadav   
Mr. Ramesh Kumar Yadav  
Mr. Radha Krishnan Yadav 

3 
95 
95 
95 

 

 

255 
4712 

   4713 
   4714 

150 
5000 

10000 
   20000 

30/09/2022 
26/08/2022 
26/08/2022 
26/08/2022 

 

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  
 
Krishna Jayanthi Expenses  
 
Azhagumuthokon Aniversary  Expenses  
 
Salary  
 
Mr. Madhanagopal Yadav  

1,000 
 

910 
 

415 
 

800 
 

12,000 
 

3,500 
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ஸ்ரீ கிருஷ்ைரின் புல்ைோங்குழல் குறித்து சதரியோத அழகோன ஒரு குட்டி கணத !! 
 
ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்றொதும் தன் டக ில் ஒரு புல்லாங்குழல் டவத்திருப்ொர் என்ெது நாம் அறிந்தறத; 
அதற்குப் ெின் ஒரு பெரி  கடத இருக்கிறது. 
கிருஷ்ணர் திைந்றதாறும் றதாட்ைத்திற்குச் பசன்று எல்லா பசடி பகாடிகளிைமும், “நான் உங்கடள 
றநசிக்கிறறன்” எைக் கூறுவார். பசடிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சி டைந்து “நாங்களும் உங்கடள 
விரும்புகிறறாம்” எைக் கூறுவதுண்டு. ஒரு நாள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சற்றுக் கலவைத்துைன் அவசைமாகத் 
றதாட்ைத்திற்குள் நுடழந்தார். மூங்கில் பசடி ிைம் அவர் றநைாகச் பசன்றார். 
மூங்கில் பசடியும் அவரிைம், “என்ைவா ிற்று? ஏன் கலவைமாக இருக்கிறரீ்கள்” எைக் றகட்ைது. 
 
அதற்குக் கிருஷ்ணர், “எைக்கு உன்ைிைம் ஏறதா றகட்க றவண்டும்; ஆைால் அது மிகவும் 
கஷ்ைமாைது” எைக் கூறிைார். மூங்கில் பசடியும், “எதுவாைாலும் பகாடுக்கத் த ார்” எை ெதில் 
கூறி து. உைறை கிருஷ்ணர், “எைக்கு உன் உ ிர் றவண்டும்.அதற்கு நான் உன்டை பவட்ை 
றவண்டும்” என்றார். மூங்கில் சற்று றநைம் ற ாசித்த ெின், “றவறு வழி ஏதும் இல்டல ா?” எைக் 
றகட்ைது. 
 
கிருஷ்ணர் றவறு வழி இல்டல என்றதும், மூங்கில் சைணாகதி அடைந்து தன்டை அர்ப்ெணித்தது. 
கிருஷ்ணர் மூங்கிடல பவட்டி, அதனுள் துடளகள் பசய்தார். வலி தாங்க முடி ாமல், மூங்கில் 
அழுது பகாண்றை சகித்துக் பகாண்ைது. எல்லா றவதடைகடளயும், வலிகடளயும் சகித்த ெின், ஒரு 
அழகாை புல்லாங்குழலாக மாறிற்று. இந்தக் குழடல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நாள் முழுவதும், 24 மணி 
றநைமும் தன்ைிைறம டவத்திருந்தார். 
 
கிருஷ்ணர் றவறு வழி இல்டல என்றதும், மூங்கில் சைணாகதி அடைந்து தன்டை அர்ப்ெணித்தது. 
கிருஷ்ணர் மூங்கிடல பவட்டி, அதனுள் துடளகள் பசய்தார். வலி தாங்க முடி ாமல், மூங்கில் 
அழுது பகாண்றை சகித்துக் பகாண்ைது. எல்லா றவதடைகடளயும், வலிகடளயும் சகித்த ெின், ஒரு 
அழகாை புல்லாங்குழலாக மாறிற்று. இந்தக் குழடல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நாள் முழுவதும், 24 மணி 
றநைமும் தன்ைிைறம டவத்திருந்தார். 
 
றகாெி ர்கள் இடதக் கண்டு பொறாடம அடைந்தைர். அவர்கள் புல்லாங்குழலிைம், “கிருஷ்ணர் 
எங்கள் கைவுள்; ஆைால் எங்களுக்கு அவருைன் சிறிது சம ம் தான் கழிக்க முடிகிறது. ஆைால் 
அவர் உன்னுைன் தூங்கி, எழுந்து, எப்பொழுதும் உன்னுைன் இருக்கிறார்” எைக் கூறிைார்கள்; ஒரு 
நாள் புல்லாங்குழலிைம் அந்த ைகசி த்டதக் றகட்ைைர். புல்லாங்குழல்,எைக்குள் ஒன்றுறம இல்டல 
என்ெது தான் அந்த ைகசி ம். கைவுள் என்டை என்ை றவண்டுமாைாலும், எப்ெடி றவண்டுமாைாலும், 
எப்பொழுது றவண்டுமாைாலும் மாற்றிக் பகாள்வார்” எைக் கூறி து. 
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இது தான் பூைண சைணாகதி. கைவுள் நம்டம எப்ெடி றவண்டுமாைாலும் மாற்றுவதற்குத் த ாைாக 
இருக்க றவண்டும். அதற்காக ெ ப்ெை றவண்டி  அவசி ம் இல்டல. அதற்கு, நாம் நம்டம 
அவரிைம் ஒப்ெடைக்க றவண்டும். உண்டம ில் “நான்” என்ெது என்ை? எல்லாறம அவறை ஆகும். 
 
கணதயின் நீதி: 
 
நமக்கு எது நல்லது எைக் கைவுளுக்குத் தான் பதரியும். அவர் நமக்காகத் திட்ைம் றொட்டு 
டவத்திருக்கிறார். நம் காரி த்டத நாம் சிறந்த முடற ில் பசய்து, மற்றடவ அடைத்டதயும் 
கைவுளிைம் விட்டு விை றவண்டும். நம் ொர்டவ வடை றுக்கப் ெட்ைது.                    
 
ெின்ைால் எல்லாம் நம் நன்டமக்றக எை உணைாமல், றசாதடைகடள எதிர்பகாள்ள 
ெ ப்ெடுகிறறாம். கைவுளிைம் சைணாகதி அடைந்து விட்ைால், அவர் நம்டம ஏற்று, எப்பொழுதும் 
நல்லடதற  பசய்வார். 
 
ெர்வம் கிருஷ்ைோர்ப்பைம்!                                         
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போரதப் பிரதேரின் ரூபோய் 10,00,000 ைட்ெத்திற்கோன 

விபத்து கோப்பீடு திட்டம்( TATA AIG & Post Office ) 

 

திட்டத்தின் குறிக்ளகோள்  

01. ஆெத்து காலத்தின் ஏற்ெடும் நிதிநிடல சரி பசய்வதற்கும்  

02.காப்ெடீு முக்கி த்துவத்துவம்  

03. குடும்ெ உறுப்ெிைர்கள் ொதுகாப்ெிற்காக  

தகுதி 18 வ து முதல் 65 வ து உள்ள ஆண் பெண் இருொலரும் எடுத்துக் பகாள்ளலாம். 
வருைத்திற்கு ரூொய் 399 சந்தாவாக பசலுத்த றவண்டும்.                  
 

திட்டம் எடுக்கும் முணற 

தொல் நிடல த்திற்கு பசன்றறா அல்லது உங்கள் ெகுதி ில் தொல்காைர் வரும்றொறதா 
இத்திட்ைத்டத எடுத்துக் பகாள்ளலாம். 
திட்ைம் எடுக்கும் பொழுது ஸ்மார்ட் றொன் அவசி ம். 
டகவிைல் றைடக மூலம் திட்ைம் உருவாக்கப்ெடும். 
 

திட்டத்தின் நன்ணேகள் 

01. விெத்திைால் ஏற்ெடும் இறப்புக்கு ரூொய் 10,00,000 லட்சம்  

02. விெத்து மூலம் ஏற்ெடும் ெகுதிறநை முைக்கத்திற்கு ரூொய் 10,00,000 லட்சம்  

03. விெத்திைால் ஏற்ெடும் முழு உைல் முைக்கத்திற்கு ரூொய் 10,00,000 லட்சம்  

04. ெக்கவாதம் ஏற்ெட்ைால் ரூொய் 10,00,000 லட்சம் 

05. விெத்து மூலம் ஏற்ெடும் உள் றநா ாளி சிகிச்டச ெிரிவுகளுக்கு ரூொய் 60 ஆ ிைம் வடை மற்றும் 
புறறநா ாளி றநா ாளி ெகுதிக்கு ரூொய் 30 ஆ ிைம் வடை காப்ெடீ்டுத் பதாடக பெற்றுக் 
பகாள்ளலாம்.  

06. விெத்து மைணம் அல்லது ெக்கவாதம் ஏதும் ஏற்ெட்ைால் அவர்களுக்கு குடும்ெத்தில் உள்ள 
குழந்டதகளின் ெடிப்பு பசலவுக்காக ரூொய் 1,00,000 வடை பெற்றுக் பகாள்ளலாம் ( இைண்டு 
குழந்டதகளுக்கு )  

07. விெத்துக்குப்ெின் சிகிச்டச பெறும்றொது திைமும் ரூொய் 1,000 வதீம் 9 நாட்களுக்கு பெற்றுக் 
பகாள்ளலாம்.  

08. விெத்திைால் ஏற்ெட்ை குடும்ெத்திைர் வரும் ெ ண பசலவுக்கு ரூொய் 25,000 வடை பெற்றுக் 
பகாள்ளலாம்.  

09. விெத்து மைணம் ஈமச்சைங்குக்காக ரூொய் 5000 பெற்றுக் பகாள்ளலாம் ொலிசி எடுத்த ெிறகு 
ஏறதனும் எதிர்ொைாத சம்ெவம் ஏற்ெட்ைால் அருகில் உள்ள அஞ்சல் துடறட  அணுகவும்.  

 

றமலும் தகவல்களுக்கு, N.சைவணன் MBA, 

மாநில பச லாளர், மத்தி  அைசு நலத்திட்ைங்கள் ெிரிவு, கரூர் மாவட்ைம் 

 

சதோடர்புக்கு  

R.ெரண் 

9345703018 

ேத்திய அரசு நைத்திட்டங்கள் பிரிவு, கரூர் ேோவட்டம் 

18 || பசப்ைம்ெர்  2022 || ஒலிக்கும்  ாதவர் முைசு 



 
 

 
 
 

 

 

ஏளதோ செோல்ைறத செோல்ைி ணவப்ளபோம்! அப்புறம் அவுங்க போடு!! 

சுகர்னு Docter கிட்ை றொைாங்க .. அவரும் பசக் ெண்ணிட்டு 1 mg tablet பகாடுக்கிறார்.ஒரு வருஷம் 
கழிச்சு சுகர் ஏறிடுச்சுனு 2 mg tablet பகாடுக்கிறார். மறுெடியும் சுகர் ஏறிடுச்சுனு பைண்டு combination tablet 

பகாடுக்கிறார். மறுெடியும் சுகர் ஏறிடுச்சுனு இன்சுலின் றொை பசால்றார். 

அப்புறம் சுகர் கூை BP றசர்ந்திடுச்சுனு PRESSURE மாத்திடை றொை பசால்றார். அப்புறம் பகாலஸ்ட்ைால் 
றசர்ந்திடுச்சுனு அதுக்கு ஒரு மாத்திடை றொை பசால்றார்.  

அப்புறம் கால்ல புண்ணு வந்திடுச்சுனு காடல பவட்டி எடுக்க பசால்லுறார். காடல பவட்டி 
எடுத்ததும் ஒரு வருஷத்துல உ ிர் றொய்டுது.இதுல எந்த இைத்துலயும் அவன் DOCTER டை 
திட்டுவறதா, குடற பசால்வறதா இல்டல. 

1. தான் சாப்ெிைற றைப்பலட் றமல சந்றதகம் வைல. 

2. மாத்திடை சாப்ெிட்டும் றநாய் அதிகமாகிட்றை றொகுறதனு அவன் ற ாசிக்கல. 

3. ஒரு றநாய் வந்து அப்புறம் மூணு றநாய் ஆகிடுச்றசனு அவன் சிந்திக்கவில்டல. 

4. வாைம் 500 ரூொய்க்கு மாத்திடை சாப்ெிட்ைா றொதும்னு நம்புறான். 

TABLET சாப்ெிட்ைா கிட்ைி FAILURE ஆகும்னு அந்த அட்டை ில் ஓைமா எழுதி இருக்கிறடத அவன் 
ெடிக்கிறது இல்டல. அந்த மாத்திடைற ாை ெக்க விடளடவ ெத்தி அவன் சிந்திக்கிறதும் இல்டல. 

வடீ்டுல இருக்கிற பவந்த த்டத, காய்கறிகடள பவத்றத இடத சரி பசய் லாம்னு ஒருத்தன் 
பசான்ைா, அவடை கிறுக்கன்னு பசால்லுவான். 

ொடை ில றொகற வடைக்கும் அக்கு ெிைஷர், இ ற்டக மருத்துவம், சித்தா, ற ாகா இபதல்லாம் 
றவடலக்கு ஆகாதுன்னு ஏறதா நிபுணர் மாதிரிற  றெசிட்டு, தானும் பசத்தது இல்லாம, தன்றைாடு 
றமலும் நாலு றெை கூட்டிட்டு றொக பைடி ா இருப்ொன்.  

இந்த ெதிவு நடகசுடவ ாகவும் ,  தார்த்தமாை உண்டமட  பவளிப்ெடுத்தி தால் ெதிவிடுகிறறன். 

மைம் பகட்ைால் உைல் பகடும், உைல் பகட்ைால் மைம் பகடும். அதைால் மைதுக்கும், உைலுக்குமாை, 

முடற ாை மை அடமதிக்காை தி ாைமும், உைல் நலனுக்காை உைற்ெ ிற்சியும் பதாைர்ந்து 
பசய்து வந்தாறல தன்டை றநா ிலிருந்து தற்காத்துக் பகாள்ள முடியும். 

சிந்திப்ெவர்கள் மட்டுறம அடைத்து றநாய்களில் இருந்தும் விடுெடுவர்.. ஒருவர் தவறாை உணடவ 
உட்பகாண்ைார் என்று டவத்துக் பகாள்றவாம். 

பதாண்டை வடைக்கும் அவர் கட்டுப்ொட்டில் நஞ்சு இருப்ெதால் அது உள்றள பசன்றுவிடும்! 

அதற்குப் ெின் அடத மூடள கவைித்துக்பகாள்ளும்.❗ 
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1. உைம்புக்குக் கூைாத இந்த நஞ்டச வாந்தி மூலம் பவளிற ற்றுமாறு இடைப்டெக்குப் ெணிக்கும். 
2. இடைப்டெ வாந்தி மூலம் பவளிற ற்றித் தள்ளும் றொது அவர் உைறை ைாக்ைடை நாடி 
"பைாம்பெரிைன்" (Domperidone) ஒன்டறப் றொட்டு நிறுத்தி விடுவார். 
3. இன்னும் உள்ளுக்குள் நஞ்சு இருப்ெதால் இடைப்டெ ிைம் மூடள விசாரிக்கும். 
4. நான் என்ை பசய்  அைறச, இவன் விைவில்டலற  என்று இடைப்டெ ஒதுங்கி விடும். 
5. ஆைால் மூடள இடறவன் பகாடுத்த பொறுப்டெ சரி ாக நிடறறவற்ற றெதி ாக தள்ளுமாறு 
குைடலப் ெணிக்கும். 
6. உைறை மூடள ின் பசால்லுக்குக் கட்டுப்ெட்டு குைல் வ ிற்றுப்றொக்காக அனுப்ெ எத்தைிக்கும். 
7. வ ிறு கலக்கிக்பகாண்டு வைறவ மீண்டும் ைாக்ைடை நாடிச் பசல்வார். அவரும் ஒரு " 
றலாெிைடமட் " (Loperamide) ஐக் பகாடுத்து நிறுத்திவிடுவார். 
8. உைலில் மீண்டும் அறத நஞ்டசக் கண்ை மூடள குைலிைம் விசாரிக்க இடைப்டெ பசான்ை அறத 
ெதிடல குைல் பசால்லும். 
9. மூடள அடுத்து சளி ாக மாற்றி பவளிற ற்றுமாறு நுடை ைீடல ெணிக்கும். 
10. அப்றொது இருமல் வைறவ ெடழ ெடி டவத்தி டை நாடி "இருமல் மருந்து" (Cough Syrup) 

ஒன்டற சாப்ெிடுவார். 
11. நான்காவதாக அடத பவளிற ற்ற மூடள றதாடல நாடும். 
12. பசாறி சிறங்கு முலம் றதால் பவளிற ற்ற முடையும் றொது "றதால் மருந்து" (Anti Allergic 

medicines) வடககடள ொவித்து அடதயும் நிறுத்தி விடுவார்.பவளிற றும் அடைத்து வழிகளும் 
அடைெட்ை நிடல ில் நஞ்டச பவளிற ற்றும் வடை மூடள ஓ ாது என்ெதால் றவறு வழிட த் 
றதடும். 
13. உைம்புக்குள் ஒரு குப்டெத்பதாட்டிட  (கட்டி) உருவாக்கி அதில் நஞ்டச றசமிக்கும். 
பகாஞ்ச நாளில் நம்மவர் ஸ்றகன் ெண்ணிப் ொர்த்து அடதயும் பவட்டி வசீி விைறவ மூடள ”இைி 
 ாடையும் நம்ெி ெிைற ாஜைம் இல்டல” என்று நஞ்டசத் தைது கட்டுப்ொட்டுக்குள் பகாண்டு வரும். 
அது "மூடள றகன்சர் கட்டி" (Brain Tumour) ஆக மாறும் அொ ம் உண்டு. 
 

எமது உைலுக்கு எது றதடவற ா அடத நீங்கள் பதளிவாகப் புரியும் ொடஷ ில் மூடள பசால்லும். 
உைலுக்குத் தண்ணரீ் றதடவ என்றால் அது தாகம் என்ற ொடஷ ில் உங்கறளாடு றெசும். 
வாய்பமாழிட க் கூை நாம் கவைிக்காது விட்டு விடுறவாம் என்ெதாறலா என்ைறவா எந்றநைமும் 
கவைிக்க ஏதுவாை உணர்ச்சி பமாழி ால் மூடள றெசுகிறது. உைலுக்கு சக்தி றதடவப்ெட்ைால் ெசி 
எனும் உணர்ச்சி பமாழி ால் மூடள றெசும். குளிர் வந்தால் றொர்த்தச் பசால்லும். பவப்ெம் வந்தால் 
குளிக்கச் பசால்லும். இப்ெடி உைலுக்குத் றதடவ ொைவற்டற உணர்டவ பமாழி ாக்கி மூடள 
பசால்லும்றொது அதற்பகல்லாம் டவத்தி டை நாடி நாம் றொவதில்டல. 
 

ெசிக்கிறது மருந்து தாருங்கள் என்று டவத்தி சாடல றொறவாமா? அல்லது சிற்றுண்டிச் சாடல 
றொறவாமா? இடத றநாய் என்று அறிமுகப் ெடுத்தி து  ார்? வ ிற்றுறொக்கு உணர்டவ மூடள 
ஏற்ெடுத்தி து நஞ்டசக் கழிக்கறவ. 
 
இடதயும் றநாய் என்று அறிமுகப் ெடுத்தி து  ார்? 
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பசாறி என்று பசான்ைாறல பசாறிந்து விடு என்று தாறை அர்த்தம்! 

டகட க் கூை நம்டம அறி ாமல் மூடள பசாறி டவக்கிறது என்றால் இடத றநாய் என்று 
அறிமுகப்ெடுத்தி து  ார்? 

மூக்கு ஒழுகுதல் சளி ெிடித்தல், இருமல், காய்ச்சல், இடவகடள றநாய்கள் என்று நிடைப்ெது 
அறி ாடம! 

இதற்கு மருத்துவம் பசய்து இைசா ை வில்டலகடள விழுங்குவது அறி ாடம ின் உச்சம்! 

இடவகள் நம் உைல் முழு ஆறைாக்கி ம் நிடல ில் உள்ளடத காட்டுகிறது! 

இடவகள் நம் உைல் கழிவுகடள பவளிற ற்றும் அற்புத இடற பச ல்! 

மருத்துவம், உைல் சுத்திகரிக்கும் பச டல தடுத்து, கழிவுகடள உைலிறலற  தங்கடவத்து, றமலும் 
றசர்த்து, றநாய்கடள பெரிதாக்கி புற்று றநாய்வடை பகாண்டு பசல்லும்! 

உடல் சேோழிணய புரிந்துக்சகோள்ளுங்கள்! 

ஆளரோக்கியம் அனுபவியுங்கள்....... 

 

            திருக்குறள் 
சகோன்றன்ன இன்னோ செயினும் அவர்செய்த 
ஒன்றுநன்று உள் க் சகடும்.  

   
சபோருள் : ஒருவர் நம்டமக் பகான்றாற்றொன்றபதாரு துன்ெத்டதச் பசய்தாலும், அவர் 
முன்பு பசய்த நன்டம ஒன்டற நிடைத்தாலும் அத் துன்ெம் பகடும்.  
 

     Golden Saying Of Swami CHINMAYANANDA  

       Comfort comes as guest, lingers to 

        become host and stays to 

       ENSLAVE us  
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றகாடவ ில் EWS-10% க்கு எதிைாக SFRBC  16/09/2022  அன்று  எழுச்சிமிகு 

ஆர்ப்ொட்ைம்.   திரு. ளவலுெோேி யோதவ் தடலடம ில்  ாதவர்கள் பெருமளவில் 

கலந்துபகாண்ைைர்.  
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சபயர்-படிப்பு-சதோழில் 
                                    

நட்ெத்திரம் ரோெி    தந்ணதசபயர் சதோணைளபெி 
 

           ேைேகன்  ளதணவ    

V.ெிரி தர்சிைி, B.E  
    

பூைாைம் 
03.12.1997 

 
- 

M.பவங்கறைசன் 
பசன்டை 

9840432003 
9094799669 

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

சுவாதி 
17.03.1998 

துலாம் P.கிருஷ்ணமூர்த்தி 
பசன்டை 

 
9884305201 

S.றஹமமாலிைி M.Sc.,   Data Entry 
Operater 

பூசம் 
10.02.1998 

கைகம் D.சீைிவாசன் 
பசன்டை 

 
93800 46432 

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

கார்த்திடக 
25.08.1997 

ரிஷெம் 
 

G. அரிகிருஷ்ணன் 
றவளச்றசரி 

 

 
9444973852 

 
 

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

மகம் 3ம் ொதம் 
03.04.1993 

 
சிம்மம் 

 

 
S.சுப்ைமணி ன் 

 

 
       9444939883 

9677219654 
 

K.விசாலி DCA  
HDFC 

றைாகிைி 
29.07.1997 

ரிஷெம் 
 

M.கிருஷ்ணமூர்த்தி 
பசன்டை 

 
9841504512 

திவ் ா MA Socialogy விசாகம் 
02.08.1998 

 S. பசல்வைாஜ் 
அரி லூர் 

 

P.  றைாகிைி 
B.Com 
 

சுவாதி 
19/04/2000 

 
துலாம் 

ென்ைரீ் பசல்வம் 
பசன்டை 

6385103789 
7418362887 

N.  ெிரி தர்சிைி, 
10th  

மூலம் 
15.01.1999 

தனுசு நர்குணன் 
திருப்ெத்தூர் 

6382734980 

Dr. R.B.  தாைறகஸ்வரி 

MBBS 

சுவாதி 
29.06.1993 

துலாம் ொலாஜி 
பசங்கல்ெட்டு 

8680097440 
9840359593 

R. கீர்த்தைா 

B.E  

   அவிட்ைம் 
24.04.1995 

 ைாமசந்திைன்   9443333285 

S. பூர்ணிமா (A ெிரி ங்கா 

BCA, MBA (Corres)  
Capgemini Technology Service India Ltd 

   அஸ்தம் 
   18.03.1995 

 

கன்ைி 
றசகர் 

பசன்டை 
8939210352 
7708907788 

M. வித் ா பெறைா 

B.Tech in Information Technology, 

SASTRA University. 
Tata Consultancy Services, Chennai. 

 
மகம் 

21-05-1991 

 
 

சிம்மம் 

முத்துகிருஷ்ணன் 
திருபநல்றவலி 

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

றைவதி-1-ம்             
ொதம் 

16.11.1991 

மீைம் கிருஷ்ணமூர்த்தி 
 

திருவண்ணாமடல     
மாவட்ைம் 

 
 

9790232061 

B.கிருஷ்ணகாந்த் 
MBA, Philips, Area Sales Manager 

திருவாதிடை 
24.11.1991 

மிதுைம் G.ொலகிருஷ்ணன் 
பசன்டை 

 
9789991871 
9789857266 

D.றலாறகஷ் ைாஜ் 
B.Com திருமண மண்ைெம் 
ஷாப்ெிங்காம்ப்லஸ்    

ெைணி 2-ம்   
ொதம் 

25.04.1990 

 
 
- 

தீைத ாளன்(றலட்) 
பசன்டை 

 

 
9176140014 

044 24342602 

A. பஜ றகாொல் B.E.,  
Caresoft Global Private Ltd 

உத்திைாைம் 
17.03.1993 

 
தனுசு 

D. ஆறுமுகம் 
பசன்டை 

98408 85527 
87547 74520 

G.ொலகிருஷ்ணன் ஞாைறசகைன்   
B.E Geo Reliance Jio limited  
Project Manager  

 
பூைாைம் 
10.03.1991 

 
 

தனுசு 

ஞாைறசகைன் 
பதன்காசி 

 
7506940958 
9967163040 

S. டில்லி கறணஷ் 
MA, Bank  

   ஆயுள் 
28.07.1995 

 
கைகம் 

சுந்தை றசகர் 
பசன்டை 

 
9380507814 

 

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

அஷ்விைி 
08.09.1990 

 
றமசம் 

A.R. கறணசன் 
ெைமக்குடி 

 
9842221421 

  

EM. ைவிசங்கர் B.E 
(SVCE) Business 

உத்திைைாதி 
07.10.1995 

 
மீைம் 

V.முைளி (Rtd) 
றசத்ெட் 

 
9710418129 

 

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

விசாகம் 
25-11-1992 

 
துலாம் 

C.V. ொஸ்கர் 
பசன்டை 

 
9841025406 

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

பூசம் 
13.04.1989 

 K. முத்துறவல் 
பசன்டை 

9176406859 

R. டில்லி ொபு(எ)அன்ெழகன் 
B.E Auto Mobile khviraj motors (mount 
Road). 

ஆ ில் ம் 
4ம் ொதம் 
05-04-1990 

 
கைகம் 

ைாறஜந்திைன் 
திருவள்ளூர். 

 
9840142486 
8056957745 

R.  ொலசுப்ைமணி ம்  B.E., 
Federal Bank. Chennai   

ஆ ில் ம் 
24.06.1996 

 
கைகம் 

ைாறஜந்திைன்  ாதவ் 
பசன்டை 

 
9383398889 

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

திருவாதிடை 
03.02.1985 

 
மிதுைம் 

முைிசாமி     
றவலூர் 

 
9578876242 

ொஸ்கர்  12th   
Glacier Spring Aqua Service pvt ltd   உத்திைம்  

10.06.1986 கன்ைி 
கறணசன் 
பசன்டை 

9344693886 
9443216269 

 

 



 
 

 
 
 

 

25 || September 2022 || Olikkum Yadavar Murasu 

 
சபயர்-படிப்பு- சதோழில் நட்ெத்திரம் ரோெி தந்ணதசபயர் சதோணைளபெி 

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

மூலம் 
11.07.1995, 7:30pm 

 
தனுசு 

L.கண்ணன் 
திருபவாற்றியூர் 

 

9840063151 
9445397334 

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

சித்திடை 
21.06.1991,11.17pm 

 
துலாம் 

L. கிருஷ்ணன் 
விழுப்புைம் 

 

9942081291 
8861034249 

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

புைர்பூசம் 
4-ம் ொதம் 
15.11.1992 

 
கைகம் 

 
M. குணறசகைன் 
மடிப்ொக்கம் 

 

 

89391 27748 
 

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

ஆ ில் ம் 3ம்     
ொதம் 

30.04.1993 

 
   கைகம் 

 
J.ஸ்ரீதைன் 

 

 

9791556328 
9176382244 

J. ெைத் MCA 
Zebronics India pvt ltd  

    றகட்டை 

       10.10.1994 

 

தனுசு பஜகதீசன் 
பசன்டை 

9840419256 
9444906885 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சபயர்- படிப்பு- சதோழில் நட்ெத்திரம் ரோெி தந்ணதசபயர் சதோணைளபெி 
 

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

 
19-08-1981 

 

 ெ.இளங்றகாவன் 
IRS ஒய்வு பெற்ற 
அைசு ஊழி ர் 

 
9443334558 
7305706445 

 

T.விஜ ொலு B.com 
ஓட்டுநர் ெ ிற்சி ெள்ளி ில் 
றவடல குறிப்பு:(10 வ து,  8 
வ தில்) 2 இைண்டு மகன்கள் 
உள்ளைர் 

 
றைாகிைி 
26.07.1981 

 

 
 

ரிஷெம் 
 

 
 

J. திருமடல 
 

 
 
 

94442 12851 

K. றலாறகஸ்வரி MCA 
 

 
ெைணி 

29.09.1988 

 

  
 

கன்ைி ப்ென் 

 
 

     8668169295 
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சதோணைளபெி 
 

R. றமாைிஷா,  M.Phil    

Preparing for Group I 

ஆ ில் ம் 

08.01.1996 
கைகம் 

R.ைவிச்சந்திைன் 

பசன்டை 
9367660766 

ைா.விறநாதிைி BE 

Software Eng. TCS P.  
மூலம் 

24.05.1997 

தனுசு K. ைாமமூர்த்தி 
பசன்டை 

9840630540 

P.விறநாதிைி B.E.(IT) 

Automation Testing 
றைாகிைி 
12.11.1992 

- M. புருறஷாத்தமன் 

பசன்டை 

7299677878 

M.R. பஜ ந்தி Ms.W 
   20.08.1993 

- S.ொபு 

பசன்டை 

9789859675 

Dr.பசௌமி ா 

ESI( Govt) 
பூைட்ைாதி 06.11.1992 

மீைம் Dr. PV. த ாளன் 

திருவள்ளுர் 

9894466599 

D றஹமலதா BE,  Vipro புைர்பூசம்  

1.03.1996 

- P.துடைசாமி  
பசன்டை 

9443467337      
8870720209 

Dr. B முத்தமிழ்பசல்வி  BDS மகம் 

17.03.1992 

சிம்மம் பூெதி 
கல்ொக்கம் 

9600894337 

S. விஷ்ணுப்ரி  தர்ஷிைி. BBA றைாகிணி 
15.04.1994 

ரிஷெம் R. பசல்வதுடை 

றக.றக.நகர் 

9941524749 

P. கிர்த்திகா, M.Sc.,IT 

Tata Consultancy Services Bangalore 
21.08.1995 

 A. ெிச்டசமுத்து 

றகா ம்புத்தூர் 

9600267470 

Dr. M. சந்திைறலகா, M.B.B.S மூலம் 

 26.08.1993 

தனுசு A.மூர்த்தி 
பசய் ாறு 

8220064801 

D. ெத்மாவதி 
B.EH.R.C.T.S. Ltd 

அவிட்ைம் 
ைாகு, றகது  

உள்ளது 

D தாறமதைன் 

பசன்டைS 

8220064801 

Dr.K. அருணா,  B.D.S 

 

றகட்டை 

10.10.1994 

விருச்சிகம் கன்ைி ப்ென் 9486106627 

R. ெிரி தர்ஷிைி 
BEECE  

மூலம்   

 

தனுசு G.ைவிச்சந்திைன் 9841375798 

S. தமிழ்ச்பசல்வி 
SSL0. 

சுவாதி  
09.07.1992 

துலாம் R.சீைிவாசன் 

ஊைப்ொக்கம் 

9962895139 

S. திவ் ா 

B.Tech,ECE & MB HR (Wipro)  
ஆ ில் ம் 

28.01.1994 

கைகம் R. சுந்தைமூர்த்தி 
குறைாம்றெட்டை   

9884779553 

A.சுெஷிைி 
MBA 

ெைணி  
15-08-1987 

றமஷம் A. சைஸ்வதி 
ைாமாபுைம் 

9884191464 

கா த்ரி 

BE MBA 
அவிட்ைம். 

 24-07-1994 

மகைம் ES. ைாஜஸ்வரி 

முகப்றெர் 

9600049256 

திவ் ா கமலகண்ணன் MBA  Private 

Banking Process Associate 
விசாகம்  08.03.1999 துலாம் 

கமலகண்ணன் 
டமலாப்பூர், 
பசன்டை 

9444475652 
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U. சந்தி ா ைாணி B.E.,     Software 

Testing 
றைவதி 
27.03.1990 மீைம் E.உத்தமன் 

பசன்டை 9176276427 

Dr.S. பசௌமி ா MBBS,      Software 

Texting 
றைவதி 
28.06.1997 மீைம் M.V.சுதர்சன் 

இைா ப்றெட்டை, பசன்டை 9962063617 

M. கிருத்திகா B.Tech. HR,    Private 

concern 
அவிட்ைம்  

28.06.1997 மகைம் 
M. மணிவண்ணன் 
பகாளத்தூர், பசன்டை. 9444340116 

K.அெிந ா 

EEE 
அனுஷம் 
22.12.1992 விருச்சிகம் K.கடலறவந்தர் பசன்டை 9444315386 

R. ெவித்ைா 

B.Tech,MBA 
உத்திைாைம்  

11-01-1996 கன்ைி J.ைாமணி 
புதுச்றசரி 9994250216 

S. ற ாகலட்சுமி B.E 

 

மூலம் 
27.05.1996 - R.சுகுமார் 

றசப்ொக்கம் 9710472102 

ஏ. அஷ்விதா B.E.(ECE) 

Process Associatev 

உத்திைம் 
27.05.1996 கன்ைி 

A.விஜ குமார் 

பசன்டை 9789854577 

K.கற்ெகப்ரி ா M.B.A 

 

அசுெதி 
08.06.1991 றமஷம் G.கிருஷ்ணசாமி தூத்துக்குடி 9944063603 

G.கிர்த்திகா, M.Com 

 

மிருகசீரிஷம் 
31.01.1996 மிதுைம் D.கறணஷன் 

பசன்டை 
9884148315, 
8072993124 

V.சுஜாதா, ME.Ph.D.. 

 

பூைாைம் 
22.05.1985 தனுசு R.விஜ ைாகவன் (late) 

விழுப்புைம் 
9942556118 
9952130118 

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

Design Eng. Bengaluru 

அஸ்விைி 
03.10.1993 றமஷம் 

A.P. றசகர் 

றகைளா 9447025013 

L. றஹமலதா, BCA, MBA, (B.Ed) 

Teacher (Private School) 

புைர்பூசம் 
03.10.1993 கைகம் P.றலாகநாதன் பசன்டை 9385309387 

N. நாகலட்சுமி, B.E. 

Software Engineer (Mind Tree) 

அனுஷம் 
04.03.1994 - நித் ாைந்தம் பெங்களூரு 8123356887 

S. விஷ்ணு ெிரி தர்ஷிைி, B.B.A 
றைாகிணி 
15.04.1994 - R.பசல்வதுடை 

பசன்டை 
9941524749 
6381261037 

S. திவ் ா,B.Com 
புைட்ைாதி 
27.12.1995 

 

கும்ெம் 
G.சுறைஷ்குமார் 

பசன்டை 
9840398018 
9841553559 

S. ெவாைி சத் ன் B. Arch மகம் 01.06.1998 சிம்மம்  M. சத் ன் (Late) 

பசன்டை 
9941591581 
8668029932 

N. நந்திைி, B.Com., M.Com. பூசம் 17.01.1995 கைகம் A.நாகைாஜன் றகா ம்ெத்தூர் 9865855763 
9965075396 

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

advisor 

அசுவிைி 
03.07.1994 றமஷம் சந்திைறசகைன் 

பசன்டை 9444006639 

R. றமாகைலக்ஷ்மி BE      Tata 

Communications Transformation Service 
Limited 
 

சிம்மம்  
05.08.1997 

 
- M.ைாஜாைாம் 9444006639 
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A. டவஷ்ணவி, B.E., ECE. ஆ ில் ம் 

11.10.1993 கைகம் அழகப்ென் 

பசன்டை 
9444069698 
9840925562 

G. கல்ெைா, B.Sc.,  

(Computer Science) 

திருவாதிடை 

01.06.1995 மிதுைம் 
றகாவிந்தைாஜ் 

பசன்டை 

9940457787 
9790963033 

S.வர்ஷா                           

 ASVA Cool Solution pvt.Ltd 

அஸ்தம் 

12.01-.1996 கன்ைி சங்கைன் 

பசன்டை 
98412 98421 

சாரு மணிவண்ணன் 

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

சுவாதி 
07.07.1995 துலாம் மணிவண்ணன்   

பசங்கல்ெட்டு 
94454 40974 

S. றமாைிஷா B.opto., FBV.,  

Optometrist 

தைசு 

24.09.1993 பூைாைம் S.N.சுந்தர்ைாஜ் 
றகா ம்புத்தூர் 

8524002127 

R.M. சங்கீதாைா B.C.A.,  

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

உத்திைட்ைாதி 
01.12.1995 மீைம் 

முத்துறவலன்  
வில்லிவாக்கம் 

பசன்டை 

8056050034 

Dr. றைகா M.B.B.S., M.S.,  

OGSRM Medical College,  
Chennai 

திருவாதிடை 

10.01.1990 மிதுைம் 
அன்பு 

திருப்ெதி 
 

9894119084 

ற ாெைா (எ) வா. சைண் ா 

 B.Tech 

பூைம் 

 
25.04.1995 

கும்ெம் 
பூைட்ைாதி 

P.வாசுறதவன் 

பசன்டை 

7358601197 
8056188081 

R. டவஷ்ணவி B.Tech, IT 

றகட்டை 

 
6.11.1994 

விருச்சிகம் M.ைவி 
பசன்டை 

8056188081 

Dr.R. சித்ைா, M.B.B.S 
அஸ்விைி 

16.08.1995 றமஷம் ைாமகிருஷ்ணன் 
தாம்ெைம் 

9381088833 

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

குழந்டதகள் நலமருத்துவம்  

அப்றொறலா ஹாஸ்ெிட்ைல் 

விசாகம் 

06.5.1993 துலாம் 
K.ஏழுமடல 

பசன்டை - 100 

 

9444291063 

டவஷ்ணவமூர்த்தி  
M.Tech,Ph.D 

சுவாதி 
12.10.1998 துலாம் 

S.S.மூர்த்தி 
பசன்டை 

 

9952040058 
9003281662 

விஷ்ணுப்ரி ா 

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

மகம் 

03-04-1993 சிம்மம் S.சுப்ைமணி ன் 

பசன்டை 

9444939883 
9677219654 

S.ஸ்ரீலஷ்மி  M.E. (Ph.D) 
ெைணி 

20-01-1994 - சைவணொஸ்கைன் 

நாகப்ெட்டிைம் 
7908393189 

K.றமாகை அக்ஷ ா MBBS., MD., 

Surgeon 

பூைம் 

11.11.1990 
சிம்மம் 

 

முத்து, 

றகா ம்புதூர் 

 

9842154310 

K.விஷாலி  DCA (HDFC) 

 

றைாகிைி 
29.07.1997 ரிஷெம் M.கிருஷ்ணமூர்த்தி 

திருவான்மியூர் 
9841504512 
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R. காளிதாஸ், M.E. 

Assistant Professor 

பூசம் 

25.03.1991 
கைகம் 

R.அனுசு   

 கைலூர் 
9943884388 

 

C. பசல்வலிங்கம், M.E.O. 

 Amet University 

மூலம் 

19.09.1988 தனுசு S.பசல்லொண்டி 

மதுடை 

9940920147 
9360845141 

S. பசந்தில்நாதன், B.E. 
சத ம் 

24.07.1986 கும்ெம் S. சைறகாென் 

பசன்டை 
9840877752 

ொர்த்திென்,  M.E.,VLSI Design 

(பதலுங்கு  ாதவர்) Infosys, Chennai 

மூலம் 

07.07.1990 தனுசு G. ெரிமளா 

பசன்டை 
9489189193 

 

S.  கார்த்திடக றவலு,  B.Sc.,  Senior 

Infra Developer 

திருவாதிடை 
23.06.1990 மிதுைம் 

T.சுந்தைமூர்த்தி  

இைாமநாதபுைம்  
9841730115 

 

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

Management,  Kumbakarai, Restaurant 

அனுஷம் 

07.01.1986 விருச்சிகம் 
C.  ாதவன்  

பசன்டை 

9841730115 
9884132194 

 

P. அறிவழகன், DME                        Jothi 

Traders (Own Business) 

பூைாட்ைாதி 
29.9.1993 கும்ெம் 

A பொன்னுசாமி  

வாைகைம் 
9976496621 

 

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

(Dubbing & Acting) 

சித்திடை 
14.08.1991  

D. மணிவண்ணன் 
ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் 

9940390678 

 

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

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

பூசம்   17.07.1977 கைகம் 
பெருமாள்     

மதுடை 
9524539849 

 

E. நந்தறகாொல்,  DEE,     Business, 

Chennai 

அனுஷம் 

14.05.1987 விருச்சிகம் 
N. ஏழுமடல  

பசன்டை 
 

E.   

ெிைசாத் B.E.(EEE)           

Assit. Engineer Gestamp Auto Mative 
Pvt,Ltd. Chennai 

அஸ்தம் 
28.12.1991 கன்ைி 

P. ஏழுமடல  

பசன்டை 
6382090312 

 

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

 Botany Scientific Business Manager 

ஆ ில் ம் 
22.04.1991 கைகம் L. ொஸ்கைன்  

றவளச்றசரி 

6379949740 
9962897594 

 

G. ற ாகநைசிம்மன் M.Tech..(IT), L.L.B 

Advocate 

றகட்டை 

29.05.1991 விருச்சிகம் 
C. கறணசன்  

பசன்டை 
 

R.K.ெிைதீப் B.E. CSE 

(Associate Systems Analyst) 

மூலம் 

19.05.1992 தனுசு D.குமார் 

பசன்டை 
9841165799 

M. சந்றதாஷ் 

D.A.E (TVS Technical, Manager) 
 

சுவாதி 
25.05.1991 துலாம் 

S.முைளி 
பசன்டை 

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

Operation) 
திருவாதிடை 
01.09.1994 மிதுைம் ைாஜாசந்திைறசகர் 

சாலிகிைாமம்,  

9841032766 
 

R.அறசாக்குமார் M.Sc in Leed: 

University, UK 
Data Analyst in Outplay Entertainment, UK 

ெைணி 
02.04.1995 றமஷம் 

ைவிச்சந்திைன் 

புதுச்றசரி சாலிகிைாமம், 

பசன்டை 

9488275923 

S. பசல்வகுமார், 10th, Diploma திருறவாணம் 

11-04-1988 மகைம் A.றசது 

மதுடை 
9047847444 

T.சுகுமார் DCE 

civil.eng 
அசுவிைி 
25.06.1992 றமஷம் 

V.துளசி 
பசங்கல்ெட்டு 

9976420556 
8122962430 

M.D. ைங்கநாதன் 

B.E., (Junior Asst.) 
சுவாதி 
26.10.1992 துலாம் M.K.றதவைாஜ் 

பசன்டை 
9283213140 

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

Electrical) 
அஸ்விைி 
09.08.1993  றமஷம் G.முைளி 

ஆவடி, பசன்டை 
7338993639 

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

S. ொபு (Central Govt.). 

பசன்டை 

9841078855 
044-26633333 

V.ொலாஜி, 12th றகட்டை     09-

06-1990 விருச்சிகம் R.வைதன் 

பசன்டை 
9445234561 

N.ஏழுமடல. IT பவல்ைர் ெைணி 28-06-

1989 றமஷம் 
நாைா ணன் 

 மண்டம 
9025157345 

R.நித்திஷ் 

DIHM & Catering Technology அனுஷம் விருச்சிகம் ைாதாகிருஷ்ணன் 

முகப்றொர் 
9444414439 

T. ொலறகாொல் (ைாகு.றகது உள்ளத] 
B.E., (Consultant sof.eng) 

விசாகம் 
24.12.1989 துலாம் தாைங்கன்  

பசன்டை 
9894815015 

K.சந்தீப் என்கிற ொல்ைாஜ் 

B.Com 
றைவதி 
14.4.1991 மீைம் 

கன்கா 

பசன்டை 

9960684205   
9176078791 

S.றகாவிந்தைாஜ் 

12th 
றைாகிைி 
01.07.1989 - றசர்முகம் பசன்டை 9840177944 

S.R. அக்ஷாய் ெிைபு  B.E. (CSE) 

PGPDSE (Data Consultant) 
கார்த்திடக 

20.4.1996 ரிஷெம் ைறமஷ் 9842848062 

D. ெிைொகைன் B.Tech., (Mech.) 

KSR Enterprises (Supervisor),   TNEB 
பூைாட்ைாதி 
08.06.1996 கும்ெம் A. தைொலன் பசன்டை 

9444077230 
9952068230 

K. றதவைாஜ் D.M.E.B.E., (Own Business) 
புைர்பூசம் 
08.04.1995 மிதுைம் K.விஜ ா 

திருமிழிடச.  பசன்டை 
9952068230 

R. மணிகண்ைன் ITI (Welter) (Own 

Business) 

புைர்பூசம் 
08.04.1995 சிம்மம் B.இைாறஜந்திைன் 

திருவள்ளூர் 
8220578765 

R. துளசிங்கம் M.Com.. தமிழ்நாடு 
காவல்துடற 

மகம் 07.07.1992 மீைம் 
M.ைாமலிங்கம் (SI Rtd..) 

பசன்டை 
8754123646 

J. விறைாத்குமார், B.Com., Working in 

Amazon 

றைவதி 
20.02.1988 மீைம் J.சுசிலா 9092295393 

R.ெிைவின்குமார் 

B.Sc, Actor 

உத்திைம்  

10.08.1994 சிம்மம் 
R. ைவிச்சந்திைன் 

பசன்டை 

 

9367660766 
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சபயர் - படிப்பு - சதோழில் நட்ெத்திரம் ரோெி தந்ணத சபயர் 

 

சதோணைளபெி 
 

T. ொலசந்தர் (அ)ொலாஜி, B.Com. Basket 
Ball Coach, Hosur 

திருறவாணம் 
13.12.1988 

- K. திருப்ெதி 
கரூர் 

9486753182 
8940381918 

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

பூைட்ைாதி 
11.03.1994 கும்ெம் 

Y. வாசுறதவன் 
தஞ்சாவூர் 

8056554301 
9944215122 

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

றைாகிைி 
24.06.1987 ரிஷெம் E.றகாலாகிருஷ்ணன் 

கைலூர் 8608961611 

H. திவாகர் (பமன்பொருள் பொறி ாளர்) 
B.E.E.E.E., 

ஆ ில் ம் 
24.11.1994 

கைகம் ஹரி (Late) 9962139741 
9787351013 

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

பூைாைம் 
24.11.1987 தனுசு றவலுசாமி (BDO Rtd.) 9843167060 

A. ைாம்ெிைகாஷ் 
B.E. (Dyanamik computer service 

மூலம் 
19.05.1992 தனுசு RM.ஐ ப்ென் 9843167060 

8939820118 

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

மீைம் N.றமாகன்ொபு   
றகா ம்றெடு 9841322043 

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

பூைாட்ைாதி 
18.03.1996 கும்ெம் 

G.புருறஷாத்தமன் 
பகாட்டிவாக்கம் 

9094566092 
9094896913 

S நாதன், B.E, சத ம் 
24.07.1986 கும்ெம் S. சைறகாென் 

பசன்டை 9840877752 

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

உத்திைாைம் 
28.04.1989 

மகைம் V.றகாவிந்தசாமி 
பசன்டை 

9498312988 
9789427019 

G பவங்கைகிருஷ்ணன், 
BEME City Union Bank 

றைவதி   
07.01.1987 மீைம் 

V.றகாவிந்தசாமி 
பசன்டை 

9498312988 
9789427019 

M.N. சுதந்திைைாஜன்   M.Sc 
 

சித்திடை 
15.08.1991 துலாம் Dr.M.C.நவநீதகிருஷ்ணன் 

பசன்டை 6382129311 

V. மதிவாணன் ITI மகம் 
21.11.1988 

சிம்மம் K.விஜ குமார் 
விருதுநகர் 

9344784492 
9095714909 

G.K. விக்றைஷ். 
B.E (M.E) ெைணி 04.07.1994 றமஷம் 

G. குமாைறவலு (றலட்) 
திருவல்லிக்றகணி 

9445123384 
9841815244 

R. ொலசுப்ெிைமணி ன் 
B.E, Federal bank 

ஆ ில் ம் 
24.5.1996 கைகம் ைாறஜந்திைன் 

டசதாப்றெட்டை 
9383398889 
9600097798 

V. ொலாஜி B.Tech., 
 Software Engineer 

பூசம் 
10.10.1993 

கைகம் விஜ ா 
ைாணிப்றெட்டை 

9383398889 
6383793631 

E.வசந்தகுமார் 
B.Com., University of madras 

அஸ்தம் 
 
14.04.1995 

கன்ைி E.உஷா 
ெடழ  ெல்லாவைம் 

8754544234 
9380733821 

N. சந்றதாஷ்குமார் B.Tech I.T. 
 (பதலுங்கு  ாதவ) 

புைர்பூசம் 
04.05.1987 மிதுைம் D. நைைாஜன் 

ஆவடி 
9962785214 
8939778408 

E. ெிைகாஷ் 
M.BA., Deputy manager 

அவிட்ைம் 
22.02.1982 

மகைம் P.S. ஏகாம்ெைம் 
பசன்டை 

9382868013 
9841908262 

G. விக்றைஷ் 
B. Com .Muthoot finance 

பூைாைம் 
04.10.1992 தனுசு 

V. கறணசன்  
றக. றக. நகர் 
 

9094570435 
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                                   OBITUARY 

                                                                       
                                                                              

Tmt.Ulaganayaki Murugan(79years),Eldest Sister of Tmt.R.RajaRajeswari,wife of  
Thiru.R.RajaRamalingam Yadav,our Joint Editor, expired on 4-9-22 at her residence 
at Palayamkottai. Our heartfelt condolences to the bereaved family. 

                                                                                                     
                                                                 

🙏🏻பவள்ளலூர் தச்சன் றதாட்ைம் மடறந்த V. P. ெழைிச்சாமிக்றகாைார் மடைவியும் 
Er. றகாவிந்தைாஜ் அவர்களின் தா ாரும் Er. V. K. ைங்கநாதன் அவர்களின் 
சித்தியுமாை திருமதி. சா ம்மாள் இன்று அதிகாடல இடறவைடி றசர்ந்தார் 
என்ெடத ஆழ்ந்த வருத்தத்துைன் பதரிவித்துக்பகாள்கிறறாம், அன்ைாைது 
ஈடமகாரி ங்கள் றமற்ெடி தச்சன்றதாட்ைத்தில் நடைபெறும். 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 
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 ாதவர் றெைடவ ின் ஆயுள் உறுப்ெிைர்கள் அடைவருக்கும் நிழ்றெைத்துைன் கூடி  அடை ாள அட்டைறெைடவ ால் 
வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. ஆயுள் உறுப்ெிைர்களாக றசை விரும்புறவார் மற்றும் இதுவடை ில் உறுப்ெிைர் அடை ாள 
அட்டை பெறாதவர்கள் கீறழ உள்ள ெடிவத்திடை பூர்த்தி பசய்து, அத்துைன் Passport / Stamp Size மூன்று வண்ண 
புடகப்ெைங்கடள அனுப்ெி டவக்குமாறு றகட்டுக்பகாள்கிறறாம். இடவகள் வைப்பெற்ற ெின்  ாதவர் றெைடவ ின் 
அடை ாள அட்டை வழங்கப்ெடும். Aadhar Card / ID Proof அனுப்ெி டவக்கவும். 

 

 
 

             (உறுப்பினர் பதிவு படிவம்) 
 

 
 

 

பெ ர் / Name :    .................................................................................................................................................... 

த.பெ  /  க.பெ          :   .................................................................................................................................................... 

ெிறந்த றததி (ம) வ து / Age & D.O.B : ............................................................................................................... 

ொலிைம், Gender ஆண் / Male – பெண் / Female : ................................................................................................... 

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

ெணி ாற்றும நிறுவைம் / Occupation :  ............................................................................................................. 

பதாடலறெசி / Phone No. :  .................................................................................................................................. 

டகறெசி  / Mobile No. :  ............................................................................................................................................ 

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

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

மாநகைம் / City : மாநிலம் / State :  .......................................................................................................................... 

றமற்கண்ை முகவரியில் தங்கள் குடும்பத்ணதச் ெோர்ந்த யோளரனும் உறுப்பினரோ? ஆம் எனில் அதன் விவரம் 

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

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

தங்கடளப் ெற்றி  ஒரு சிறு குறிப்பு : (A small note about yourself & Yadav Community) Attached Separate Sheet 

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

                   உறுதி ளிக்கிறறன்.                             
 
டகப ாப்ெம்  / Signature 

ஆயுள் உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு 

         அளவுள்ள 

மூன்று (3) 

புடகப்ெைங்கள் 

அனுப்ெவும் 
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பசன்டை ைா ப்றெட்டை ஏழுமடல ெிள்டள அவர்களின் மகனும் திருமதி சுசிலா 
வசந்தகுமார் அவர்களின் தந்டதயும் திரு வசந்தகுமார் (YP welfare trust) துடணத் 
தடலவர். அவர்களின் மாமைாரும் ஆகி  திரு பஜகநாதன்  ாதவ் இன்று 
சிவறலாக ெதவி அடைந்தார் அன்ைாரின் இறுதிச்சைங்கு நாடள மாடல4 மணிக்கு 
33/12 அம்டம ப்ென் பதரு ைா ப்றெட்டை ில் நடைபெறும் எை மிகுந்த 
வருத்தத்துைன் பதரிவித்துக் பகாள்கிறறாம் அன்ைாரின் ஆத்மா சாந்தி டை  
எல்லாம் வல்ல இடறவடை றவண்டி றகட்டுக்பகாள்கிறறாம் இவன்  ாதவர் 
றெைடவ மற்றும் டிைஸ்ட் உறுப்ெிைர்கள் 

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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யோதவ ேஹோல் கிரஹப்பிரளவெ  ணவபவம் 

                                 

 
    திரு ளவலுெோேி யோதவ்                                       திரு அழகு சஜயபோைன்                                                                  
 உ ர்மட்ை குழு தடலவர் றெைடவ                    முன்ைாள் தடலவர் அறங்காவலர் குழு    
                     அருள்மிகு ெட்டீஸ்வைர் திருக்றகா ில்  
                                                                றெரூர், றகாடவ 
                                                                  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
யோதவர்  ேடேோக இருந்து நம் ணகணய விட்டு இழக்க இருந்த நிணையில்  
அதணன ேீட்டு யோதவ ேஹோைோக ேோற்றிய யது குை சபோறுப்போ ர்கள்   
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நம்ேவர் பள் ியின் ெோதணன 

                                                   
 

நீட்  என்றால் Coaching Centre  எை நிடைக்கும் பெற்றறார்களின் கவைத்திற்கு   

        

          
 

YP, YPWT, YB   சார்ொக வாழ்த்துகிறறாம் 

 
 
If not Delivered Please Return to 

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



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


