PR/23102019/04/E

23 October 2019
Chennai

Greetings!
Our party, Makkal Needhi Maiam, received widespread support and appreciation from the
people of Thamizh Nadu, when we contested in the Parliamentary elections just 14 months
after it was formed.
Having said that, there is a strong need to change the political dynamics of the State ,
especially with the Assembly elections coming up in 2021.
With a clear narrative of giving the people a government that exudes integrity and honesty,
there is a definite need to strengthen our party further .
With that in mind, the structure of Makkal Needhi Maiam has been altered in order to give
it a facelift for a better performance.
This structure has been designed to facilitate each and every cadre to reach and
communicate with each and every voter of Thamizh Nadu.
As a first step towards that expansion, I am happy to induct the following administrators
of our party in the State level.
I request the party cadres to kindly co-operate with them and stand with me in my
objective to form a government that is truly for the people .

Yours,

Kamal Haasan,
President,
Makkal Needhi Maiam.
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Mr. A. Arunachalam, M.A,B.L
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Mr. C K Kumaravel
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Mr. A Sowrirajan
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Ms. V. Umadevi B.Sc

General Secretary, Frontals
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Mrs Sugashini Kandasamy
Mr. C. Kirubakaran

Media
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Mr Gandhi Kannadhasan
Mr Sathyamoorthy

Data and Research
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Mrs Kameela Nasser
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Mr SKP B Gopinath
Dr. S. Vaitheeswaran
Mr Dharmapuri Rajasekar
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Mr. G. Myilsamy
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Mr. T.P.S. Pon Kumaran
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அக்ட ோபர் 2019
சென்னை

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெியின் புதிய சபோறுப்போளர்கள் நியமை அறிவிப்பு.
வணக்கம்.
நமது மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெி க ந்த நோ ோளுமன்றத் டதர்தலில் கட்ெி துவங்கிய 14
மோதங்களில் அனைத்துத் சதோகுதிகளிலும் நின்று அனைவரும் போரோட்டும் வனகயில்
சபரும் மக்கள் ஆதரவினைப் சபற்றது நம் அனைவருக்கும் சபரும் உற்ெோகம் அளித்தது.
அடத டநரம், தமிழக அரெியனை மோற்றியனமக்க, வருகின்ற 2021 ெட் மன்றத் டதர்தலில்,
மக்களுக்கோை

உண்னமயோை, டநர்னமயோை

அரசு

அனமந்தி ,

நோம்

இன்னும்

வலினமடயோடு களத்தில் இறங்க டவண்டும் என்பனத உணர்ந்து, தமிழகம் முழுவதும் நமது
கட்ெியின் கட் னமப்பு மோற்றியனமக்கப்படுகிறது.
ஒவ்சவோரு வோக்கோளனரயும் நமது கட்ெியின் செயல் வீரர்கள் டநரடியோக களத்தில் ெந்திக்க
டவண்டும் என்கின்ற விருப்பத்தின் கோரணமோக நமது கட்ெி கட் னமப்பு விோிவு
படுத்தப்படுகிறது.
அதன்படி முதல் கட் மோக நமது கட்ெியின்
விோிவுபடுத்தி அறிவிக்கப்படுகிறோர்கள்.

மோநிை

நிர்வோகிகள்

கீழ்கண் வோறு

கட்ெியின் சதோண் ர்கள் இவர்கடளோடு ஒத்துனழத்து, மக்களுக்கோை அரசு அனமய
டவண்டும் என்கின்ற எைது ைட்ெியத்திற்கு உறுதுனணயோக இருந்தி
டகட்டுக்சகோள்கிடறன்.

நோனள நமடத.
உங்கள் நோன்

கமல் ஹோென்
தனைவர்
மக்கள் நீதி மய்யம்.

டவண்டுசமைக்

சபோதுச்செயைோளர்கள்
திரு. A.அருணோச்ெைம் MA. BL

சபோதுச்செயைோளர் - தனைவர் அலுவைகம்.

திரு. A.G சமௌர்யோ I.P.S (Rtd)

சபோதுச்செயைோளர் – அனமப்பு (வ க்கு & கிழக்கு)

திரு. C.K. குமரடவல்

சபோதுச்செயைோளர் – அனமப்பு (சதற்கு & டமற்கு)

திரு. A. செளோிரோஜன்

சபோதுச்செயைோளர் – ஒருங்கினணப்பு

திருமதி. V. உமோடதவி B.Sc

சபோதுச்செயைோளர் - அணிகள்
மோநிைச் செயைோளர்கள்

திரு. முரளி அப்போஸ்

ஊ கம் மற்றும் செய்தித் சதோ ர்பு

திருமதி. சுகோெிைி கந்தசாமி

ஊ கம் மற்றும் செய்தித் சதோ ர்பு

திரு.C. கிருபோகரன்

சதோழில்நுட்பம் மற்றும் ெமூகவனைத்தளம்

திரு. கோந்தி கண்ணதோென்

தரவுகள் மற்றும் ஆய்வுகள்

திரு.G. ெத்யமூர்த்தி

தனைனம அலுவைகம்.

மோநிைச் செயைோளர்கள் - மண் ைம் (அனமப்பு)
திருமதி. கமீைோ நோெர்

சென்னை

திரு. SKP B டகோபிநோத்

கோஞ்ெிபுரம்

Dr. S. னவத்தீஸ்வரன்

விழுப்புரம்

Adv. தருமபுாி D. ரோஜடெகர்

டெைம்

திரு. G. மயில்ெோமி

டகோயம்புத்தூர்

திரு. T.P.S. சபோன்குமரன்

திருசநல்டவலி

