தமிழகக் கல்வி ஆராய்ச்சி வளர்ச்சி நி�வனம
9444251395, 9444494839, 9840308855
ஆசிாியர் ெசமமல் வி�� ெப� வா�க்� �க்கிய அறிவிப்்.
22.08.2018
05-09-2018 ்தன் கிழைம காைல 8.30 மணிக்� மயிலாப்�ர் ஏ.வி.எம. இரா �ஸ்வாி கல்யாண மண்டப
வி�தியி��ந்� ஆசிாியர் ஊர்வலம இைச�ழக்கத்�டன் ெதாடங்�ம.
அ�வலக �கவாி,
ஏ.வி.எம. இரா �ஸ்வாி கல்யாண மண்டபம
டாக்டர் இராதாகி�ஷ்ணன் சாைல
மயிலாப்�ர், ெசன்ைன – 600004
{New No.97, Old No.55, Dr Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004)
காைல 7.30 மணிக்�

மற்�றித்த �கவாியில் சிற்�ண்� வழங்கப்ப�ம. சிற்�ண்� ��ந்த பின்னர் �றித்த

நரத்தில் (8.30) ஊர்வலம ெதாடங்�ம. விழா 8.55க்�த் ெதாடங்�ம. �றித்த
கலந்�ெகாண்� விழாைவச் சிறப்பிக்க அன்்டன்

நரத்தில் வந்� ஊர்வலத்தில்

கட்�க்ெகாள்கி றாம. விழாவிற்� தங்கள் வாழ்க்ைகத்

�ைண�டன் வர வி�ம்கி றாம.இந்த அறிவிப்பிைன ய அைழப்பாகக் க��க.

வி�� ெப�ம ஆசிாியர்கள்

அைனவ�க்�ம பாராட்�க்கள்.நன்றி , வணக்கம
2018 ஆண்� ஆசிாியர் ெசமமல் வி�� ெப� வார்
1.

ர�கா தவி வி.

15.10.1966

16

2.

ெபாற்ெசல்வி எஸ்

10.05.1966

3.

இராமகி�ஷ்ணன் ந.

20.07.1970

17

திலகம ந.

14.04.1963

18

நரசிமமன் க.

06.05.1968

19

ெவள்ைளச் சாமி மா.

24.10.1968

20

ெசந்தில் �மார் ஆர்

25.06.1971

21

சாந்தி ெச. �ைனவர்

13.02.1967

22.

தவிகாராணி ச.

21.07.1963

�ைனவர்
4.

ெவங்க டஷ் ஆர்.

29.07.1974

5

�மிதா

31.05.1971

காபாலகி�ஷ்ணன்
6.

பாரதி ெசா. க.

01.06.1973

7

வசந்தி பா.

06.06.1961

8.

�னார்த்தன�மார் ெரட்�

05.08.1964

9

சிங்கார வ�

07.03.1962

10

கசவன் கி.

11

கா.

�ாஸ்மின் ��ாதா

ட

வ� காபால் �

20.05.1967

23

அ�தா ெபா.

26.04.1963

24

திலகவதி �.

15.05.1963

15.04.1962

25

சாய்லதாராஜ் த.

29.07.1970

22.04.1970

26

�ைனவர்
12.

சாரதா �.

25.07.1967

13

ெ�யசங்கர் க.

12.04.1971

14

சாவித்திாி ஆ.

03.05.1970

15

சற்�ணவதி �.

23.09.1961

காபாலகி�ஷ்ணன் வ.

27.03.1970

27

சிவக்�மார் ப.

10.05.1968

28

கண்ணன் க. �ைனவர்

10.05.1966

29

ெசௗந்தரபாண்�யன் ர.

30.07.1963

30

�ப்பிரமணியன் க.

05.06.1970

31.

ெ�ய பிரபா இல.

15-04-1969

�ைனவர்

55

பன்னீர்ெசல்வம

12.05.1969

56.

பாண்�யன் ைவ.

15.04.1962

ெ�யராஜ்

15.05.1972

32

ெ�ய பாரதி இல

15.02.1971

57

33

அம்�ஜம்

18.09.1962

58.

34

நிர்மலா பா.

28.02.1970

59

அன்்ச்ெசல்வன் த.

08.07.1966

35

காளி�த்�. க

04.04.1967

64

கார்த்திகாராணி பா.

22.12.1968

36

�மதி

14.05.1968

66

லாறன்ஸ்

13.06.1963

37

நித்தியானந்தம க.

05.05.1972

67

நடரா�ன் ஆ.

05.06.1962

68

மாி கற்பகம

03.03.1962

ே

க.வி.

�ைனவர்

அ.

மாகன் சா.

15.07.1971

38

உஷா �மாாி. க

30.05.1967

69

�ழந்ைத தி ரஸா S. Sr.

22.12.1965

39

ராதா எஸ்

15.03.1972

71.

காளியப்பன் ெச.

92.06.1959

40

ரா�லட்�மி ரா.

01.10.1963

72

41

ரவி �

02.01.1967

73

ெசௗந்தர பாண்�யன்.ர

30.07.1963

42

�ான்சன் நீ.

18.03.1971

74

ஆ��கம பி.

26.04.1969

43

்வ ன�வாி கி.

06.06.1960

75

�மார் சி. �ைனவர்

15.08.1970

44.

ெவங்கடெப�மாள் �.ப.

20.08.1964

76

க �ந்திரராஜ் ச

31.07.1969

சகர் கி.

05.02.1970

45

ஹமலதா D.

28.09.1973

77

ஷிாில் டவிட்

09.05.1963

46

பழனி வல் த.

27.04.1970

78

வி�யா �.

19.05.1969

47.

ெசல்வி இரா.

02.06.1967

79

காளி�த்:� க.

04.04.1964

48

க�ணாநிதி

22.03.1961

80

ெவற்றிச்ெசல்வி இரா.

10.06.1969

49

சகர் கி.

05.02.1970

81.

ந.லதா

03.01.1966

82.

ெ�யா ெப. � ைனவர்

12.02.1965

83.

கமலா ��கன் க.இரா.

02.06.1971

வ.

50

சரவண�மார் ஆ�.

10.02.1969

51

ஞான சகரன் சா.

18.03.1969

53

ெசௗந்தரரா�ன் �.

02.04.1964

54

ந டசன் ெபா.

02.07.1963

�ைனவர்
84.

15.03.1962
ெகௗாி ெப. �ைனவர்

எண்கள் 52, 60, 61, 62, 63, 65, 70 ஆகிய ஏ� எண்கள் நீக்கப்பட்டைவ.

ஆற்�நர்
தர்�க்�� உ�ப்பினர்கள் :

இயக்�நர்
1. �ைனவர் இர. இ ர�பத்மா,

தர்ந்ெத�க்கப்பட்டவர்கள் 77 மட்�ம.

வல்�நர்
2.�ைனவர் �.வி�யா 3. தி� காவி.பழனி

