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சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக, து்ைமுகம் பகுதி ொர்பில் சகார�ானைா ச�ாற்று நிவா�ணப் பணிகளுக்காக 
சென்னை சபருநக� மாநக�ாடசி்ைச் ொர்்ந� தூய்ம பணியி்னை ரமற்சகாள்ளும் ஊழிைர்கள் சுமார் 1050 
ரபருக்கு உண்டானை முகக்கவெம், ்கயு்ைகள், உணவு சபாருடகள் உள்ளிட்ட்வக்ை சென்னை சபருநக� 
மாநக�ாடசி அதிகாரிகளி்டம் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செைலாைரும் து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு  அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.  உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள்,  
திரு.எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் ஆகிரைார்.

மார்ச் 30, 2020

கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னை �ாஜீவகா்நதி அ�சினைர்  
சபாது மருத்துவம்னைக்கு து்ைமுகம் ெட்டமனை 

உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
செனறு, கிருமி நாசினி பாடடில்க்ையும், 
ஆயி�க்கணக்காண முகக்கவெங்க்ையும் 

மருத்துவம்னைத் �்லவர் மருத்துவர்  
திருமதி.சஜை்நதி அவர்களி்டம் வழங்கிைரபாது.

பா�திை ஜனை�ா கடசியின பா�ாளுமனை உறுப்பினைர்  
திரு.எஸ்.எஸ்.அலுவாலிைா அவர்கள் என்னை ச�ா்டர்பு 
சகாண்டதின ரபரில் ரமற்கு வங்கத்்� ொர்்ந� கடடி்ட 
ச�ாழிலாைர்களுக்கு, சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செைலாைர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எம்.எல்.ஏ அவர்களின வாயிலாக 
பைனைாளிகளுக்கு அரிசி, பருப்பு, காயகறிகள் 
வழங்கிை நிகழ்வில்.

ஏப்ரல் 2, 2020

ஏப்ரல் 2, 2020

சென்னை கிழக்கு மாவட்டம் ொர்பில் து்ைமுகம் அணணா பிள்்ை ச�ரு மற்றும் ரபார்சிகீஸ் ச�ருவில் 
�ங்க்வக்கப்படடுள்ை சவளிமாநில ச�ாழிலாைர்களுக்கு உணவுசபாருடக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களின ஏற்பாடடில் வழங்கிை ரபாது. உ்டன து்ைமுக பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்கள் திரு எஸ்.மு�ளி, திரு.எஸ்.�ாஜரெகர் உள்ளிடர்டார்.

ஏப்ரல் 1, 2020
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சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், வில்லிவாக்கம் பகுதி  
திமுக ொர்பில்  ஆடர்டா ஓடடுநர்களுக்கு, முகக்கவெங்கள், 
கிருமிநாசினி மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு ர�்வைானை 
உணவுப் சபாருடகள் அ்டங்கிை ் ப ஆகிைவற்்ை  
அைனபு�ம் பகுதியில் 300 ஆடர்டா ஓடடுநர்களுக்கும்,  
பினனைர் சிடரகா நகர் பகுதியில் 300 ஆடர்டா  
ஓடடுநர்களுக்கும் மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு.ப.�ங்கநா�ன ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிைரபாது. சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் விைக்கு பகுதியில் 

அ்ம்நதுள்ை புஷபா நகர் குடியிருப்புக்ை சுற்றி சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுத்தி்ட கிருமி நாசினி மரு்ந்� 
ச�ளிக்கும் பணிக்ை துவக்கி ் வத்� ரபாது.

சென்னைக் ரமற்கு மாவட்ட இ்ைஞ�ணியின ொர்பில் 
ஆயி�ம் விைக்கு பகுதியில் சகார�ானைா ச�ாற்று 
நிவா�ணப் பணிகளில் பணிைாற்றி வரும் தூய்ம 
பணிைாைர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபக�ணங்கள் மற்றும் 
அவர்கள் குடும்பங்களுக்கு ர�்வப்படும் உணவு 
சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. மா.பா.அனபுது்� அவர்கள், மாவட்ட 
இ்ைஞ�ணி அ்மப்பாைர் திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள். 

ஏப்ரல் 5, 2020

ஏப்
ரல்

 6
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0

எழும்பூர் ச�ாகுதிக்குடபட்ட சென்னை சபருநக� குடிநீர்,  
கழிவுநீர் வடிகால் வாரிை ஊழிைர்கள் மற்றும் திருநங்்ககள்  
200 ரபருக்கு அத்திைாவசிை சபாருடகள், மற்றும் மருத்துவ 
பாதுகாப்பு உபக�ணங்கள் கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எம்.எல்.ஏ, முனனி்லயில்  
வழங்கப்பட்டது. உ்டன திரு.ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன எம்.எல்.ஏ,  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு.சொ.ரவலு, திரு சஜ.விஜைகுமார், 
வட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ந.பாலு மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஏப்ரல் 4, 2020

ஏப்ரல் 5, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

து்ைமுகம் பகுதி திமுக ொர்பில் சகார�ானைா ச�ாற்று 
நிவா�ணப் பணிகளுக்காக சென்னை சபருநக� குடிநீர், 

கழிவுநீர் வடிகால் வாரிை ஊழிைர்களுக்கு முகக் கவெங்கள், 
்கயு்ைகள், உணவுப் சபாருடகள் உள்ளிட்ட்வக்ை 

மாவட்டச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ  
அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் 

கழகச் செைலாைர் திரு.எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள்,  
திரு.எஸ்.மு�ளி மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஏப்
ரல்

 7
, 2
02
0

சகார�ானைா ரபரி்டர் காலத்தில் �னனைலம் கரு�ாமல் பணிைாற்றிை தூய்ம 
பணிைாைர்களுக்கு சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ரெப்பாக்கம் பகுதிக் கழகத்தின 

ொர்பில் பாதுகாப்பு முகக் கவெங்கள், ் கயு்ைகள், அவர்கள் குடும்பத்திற்கு 
ர�்வைானை உணவுப் சபாருடகள் உள்ளிட்ட்வக்ை 

பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு.எஸ்.ம�னரமாகன முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.  
பினனைர் சி்ந�ாதிரி ரபட்்ட பகுதியில் உள்ை நிைாை வி்லக் க்்ட வரி்ெயில் நினறு 
சகாணடிரு்ந� சபாதுமக்களுக்கு ரநாய ச�ாற்றின வீரிைத்்� பற்றி விரிவாக விைக்கி 
அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு முகக் கவெங்க்ையும் வழங்கிரனைாம், இ்நநிகழ்வில் வட்டக் 

கழகச் செைலாைர்கள் திரு.ஆர்.சஜகதீென, திரு.ஆர்.பாலெ்ந�ர், திரு.ரக.மரகஷ,  
திரு.இ்ைை�ாஜா, திரு.எம்.ந்ந�குமார் உள்ளிடர்டார் கல்நது சகாண்டனைர்.

ஏப்ரல் 8, 2020
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�யில் நி்லைங்களில் சு்மத் தூக்கும் 
ச�ாழிலாைர்களுக்கு முகக் கவெம், 
்கயு்ைகள், அவர்கள் குடும்பத்திற்கு 
ர�்வப்படும் அரிசி, புளி, எணசணய, 
காயகறிகள் உள்ளிட்ட பதிசனைடடு உணவுப் 
சபாருடகள் உள்ளிட்ட்வக்ை சென்னைக் 
கிழக்கு தி.மு.க.ொர்பில் து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களின 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

சென்னைக கிழக்கு மாவட்டத் திமுக ொர்பில் மாவட்டச் செைலாைரும், 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் ந்்டசபற்ை நிகழ்ச்சியில் அண்்ட மாநிலங்க்ைச் 
ரெர்்ந� ச�ாழிலாைர்களுக்கு ர�்வைானை முகக் கவெங்கள், உணவுப் 
சபாருடகள், காயகறிக்ை வழங்கி, அவர்களுக்கு இலவெ மருத்துவப் 
பரிரொ�்னை மற்றும் மரு்நதுப் சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது. 
இ்நநிகழ்வில் பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், 
திரு.எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் உள்ளிடர்டார்..

ரமற்கு வங்கத்்� ொர்்ந� ச�ாழிலாைர்களுக்கு 
உ�வி்டக் ரகாரி பா�ாளுமனை காங்கி�ஸ் கடசித் 
�்லவர் திரு. அதிர் �ஞென செைத்ரி அவர்கள் 
எனனி்டம் ரகடடுக் சகாண்டதின அடிப்ப்்டயில், 
�்ல்ம சபாதுக்குழு உறுப்பினைர் திரு. வி.எஸ்.�ாஜ், 
வட்டக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. இரு�ைநா�ன 
மற்றும் திரு. குணரெக�ன ஆகிரைார் உ்டனைடிைாக 
வி்�்நது செனறு உ�வி செய� ரபாது.

ஏப்ரல் 9, 2020

ஏப்ரல் 11, 2020ஏப்ரல் 10, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னை கிழக்கு மாவட்டத் திமுக ொர்பில் து்ைமுகம் 
பகுதியில் அண்்ட மாநிலத் ச�ாழிலாைர்கள் 
மற்றும் �னைம் அைக்கட்ட்ை கனிணி பயிற்சி 
்மைத்்� ொர்்ந� சபணகளுக்கும் முகக் கவெம் 
மற்றும் உணவுப் சபாருடகள் ஆகிைவற்்ை 
மாவட்டச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எம்.ஏ 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது. 

து்ைமுகம் ரமற்குப் பகுதி, எல்லீஸ் பு�ம் பகுதியில் 
வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு அரிசி, துவ�ம் 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் கிருமிநாசினி உள்ளிட்ட 
சபாருடக்ை ெமூக இ்்டசவளி்ை பினபற்றி 
மாவட்ட கழக செைலாைரும் து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமானை திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

சென்னை சபரிைரமடு பகுதியில் உணவினறி 
�விக்கும் ரமற்கு வங்கத் ச�ாழிலாைார்களுக்கு 
உ�வி்ட பா�ாளுமனை காங்கி�ஸ் கடசித் 
�்லவர் திரு. அதிர் �ஞென செைத்ரி அவர்கள் 
ரகடடுக் சகாண்டதின அடிப்ப்்டயில், மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ 
அவர்கள் உ்டனைடிைாக அத்ச�ாழிலாைர்களுக்கு 
ர�்வைானை உ�விக்ை செய� ரபாது.

ஏப்ரல் 12, 2020

ஏப்ரல் 14, 2020

ஏப்ரல் 14, 2020

ஏப்
ரல்

 15
, 2
02
0

சென்னை து்ைமுகம் ச�ாகுதி ொ்ல விநாைகர் ரகாயில்  
ச�ருவில் உள்ை நடுநி்ல பள்ளியில் சகார�ானைாவினைால் ஊர் 
செல்ல முடிைா� வ்ட மாநிலத்�வர்கள் �ங்க ்வக்கப்படடுள்ைனைர். 
அவர்கைது இலவெ மருத்துவ முகா்ம பார்்வயிடடு மரு்நது 
மாத்தி்�கள் வழங்கிை ரபாது. உ்டன து்ைமுகம் ச�ாகுதி 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள்.
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சென்னை கிழக்கு மாவட்டத் திமுக ொர்பில் து்ைமுகம் 
பகுதியில் உள்ை �னைம் அைக்கட்ட்ையில் கனிணி 
பயிற்சிப் சபறும் சபணகளுக்கு முகக் கவெம் 
மற்றும் உணவுப் சபாருடகள் ஆகிைவற்்ை மாவட்டச் 
செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

உத்தி� பி�ர�ெத்்� ொர்்ந� 50 ச�ாழிலாைர்கள் உணண உணவு 
இனறி சென்னையில் �விப்ப�ாக அம்மாநில பா.ஜ.க எம்.பி  
திரு.பங்கஜ் செைத்ரி அவர்கள் ச�ரிவித்�தின ரபரில் ஆயி�ம் விைக்கு 
கிழக்கு பகுதிச் செைலாைர் திரு.மா.பா.அனபுது்�, திரு. வி.எஸ்.�ாஜ், 
வட்டச் செைலாைர் திரு பாபு, ஆதி தி�ாவி்டர் அணி அ்மப்பாைர் 
திரு. மாணிக்கம், இ்ைஞர் அணி அ்மப்பாைர் திரு. ெ்நதி�ரபாஸ், 
வர்த்�க அணியின திரு. உமாஷங்கர் ஆகிரைார் மூலமாக அ்ந� 
ச�ாழிலாைர்களுக்கு ர�்வைானை அ்னைத்து உ�விக்ையும் 
உ்டனைடிைாய செயது ��ப்பட்டது.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் உள்ை 
ஜடகாபு�ம் பகுதியில் வசித்து வருகினை 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, உள்ளிட்ட உணவுப் சபாருடக்ையும், 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக்கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரொப் ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ஏப்ரல் 15, 2020

ஏப்ரல் 17, 2020

ஏப்ரல் 16, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் விைக்கு ரமற்கு 
பகுதிக் கழகத்தின ொர்பில் சூ்ைரமடு, ரநரு ச�ருவில் 
ஊ�்டங்கு உத்��வினைால் ரவ்ல வாயப்பினறி �விக்கும் 
ஆடர்டா ஓடடுநர்கள் மற்றும் ஏ்ழ எளிைவர்களுக்கு 
ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று 
ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் 
ரபானை்வக்ை வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு மற்றும் வட்டச் 
செைலாைர் திரு.வ�்� பரி உள்ளிடர்டார்.

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் 
விைக்கு பகுதிக் கழகத்தின ொர்பில் ெட்டமனை 
அலுவலகத்தில் தூய்ம பணிைாைர்களுக்கு 
ர�்வைானை உணவுப் சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் 
ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை  
வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு.மா.பா.அனபுது்�  
திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்

து்ைமுகம் ெட்டமனை அலுவலகத்தில் அத்ச�ாகுதியில் வசித்து 
வருகினை ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய, பிஸ்கட மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் 
வழங்கிை ரபாது.

ஏப்ரல் 18, 2020

ஏப்ரல் 20, 2020

ஏப்ரல் 18, 2020
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து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதி, வள்ளுவர் நகர் பகுதியில் 
வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல 
மனைத்தில் அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய, மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் 
வழங்கிைரபாது.

து்ைமுகம் பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு 
�ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் ந்்டசபற்ை நிகழ்ச்சியில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய உள்ளிட்ட உணவுப் சபாருடக்ையும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ையும் 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம் அணணாநகர் ச�ற்குப் பகுதியில் 
மூனறு இ்டங்களில் மாநக�ாடசித் தூய்ம பணிைாைர்களுக்கு 
ர�்வைானை முகக் கவெங்கள், கிருமிநாசினிகள் மற்றும் 
அரிசி, காயகறி உள்ளிட்ட உணவுப் சபாருடக்ை அணணா 
நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது. இ்நநிகழ்ச்சியில் பகுதி கழகச் 
செைலாைர் திரு.ந.இ�ாமலிங்கம், மாநில �கவல் ச�ாழில் நுடபத் 
து்ணச் செைலாைர் திரு. எம். ரக. கார்த்திக் ரமாகன ஆகிரைார் 
கல்நதுக் சகாண்டனைர்.

ஏப்ரல் 21, 2020

ஏப்ரல் 22, 2020
ஏப்ரல் 22, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

து்ைமுகம் 54-A வட்டத்தில் வுட வார்ப் ச�ருவில்  
வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா  
அணணாம்ல மனைத்தில் ந்்டசபற்ை நிகழ்ச்சியில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய உள்ளிட்ட உணவுப் சபாருடக்ையும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை  
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ையும் 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

சென்னைக் கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா 
அணணாம்ல மனைத்தில் ந்்டசபற்ை நிகழ்ச்சியில் அவர்களுக்கு 
ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று 
ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி,  
ரொப் ரபானை்வக்ை ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

சென்னைக் கிழக்கு மாவட்டம், வில்லிவாக்கம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதி 99 வது வட்டத்தில் வசிக்கும்  
ஏ்ழ எளிைவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய 
மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி,  
ரொப் ரபானை்வக்ை மாவட்டச் செைலாைர்  
திரு. பி.ரக.ரெகர்பாபு, வில்லிவாக்கம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.ப.�ங்கநா�ன ஆகிரைார் முனனி்லயில் 
வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதி கழகச்செைலாைர்  
திரு.கூ.பீ.சஜயின மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஏப்ரல் 23, 2020

ஏப்ரல் 25, 2020

ஏப்ரல் 25, 2020
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சென்னைக் கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைரும்,  
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்கள் மற்றும் எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன ஆகிரைார் முனனி்லயில்  
600 ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகள், நலத்திட்ட உ�விகள் வழங்கிை ரபாது.

ரமற்கு வங்கத்்� ொர்்ந� நா்டாளுமனை உறுப்பினைர்  
திரு. அதிர் �ஞென ெவுத்ரி அவர்கள், �ங்கைது 
மாநிலத்்� ரெர்்ந� கடடுமானை ச�ாழிலாைர்கள் 
ரெப்பாக்கம் பகுதியில் ரபாதிை உணவினறி �விப்ப�ாக 
ச�ரிவித்�்� சைாடடி, ரெப்பாக்கம் பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. எஸ். ம�ன ரமாகன அவர்கள் 
ஏற்பாடடில் வட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.ரக.ரகாபி 
அவர்கள் அ்ந� ச�ாழிலாைர்களுக்கு உ்டனைடிைாய அரிசி 
மளி்க மற்றும் காயகறி சபாருடகள் 
வழங்கப்பட்ட நிகழ்வில்.

மக்கை்வ காங்கி�ஸ் கடசித் �்லவர்  
திரு. அதிர் �ஞென செைத்ரி அவர்கள் என்னை 
ச�ா்டர்பு சகாண்டதின ரபரில் ரமற்கு வங்கத்்� 
ொர்்ந� கடடி்ட ச�ாழிலாைர்களுக்கு, சென்னை 
வ்டக்கு மாவட்ட செைலாைர் மா�வ�ம்  
திரு. எஸ். சு�ர்ெனைம் எம்.எல்.ஏ அவர்களின 
வாயிலாக பைனைாளிகளுக்கு அரிசி, பருப்பு, 
காயகறிகள் வழங்கிை நிகழ்வில்.

ஏப்ரல் 26, 2020

ஏப்
ரல்

 2
8,
 2
02
0

ஏப்ரல் 25, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

�ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் ந்்டசபற்ை 
நிழச்சியில் து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் 
வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, 
எணசணய, பி�ட, பிஸ்கட மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் 
ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிைரபாது.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய, பி�ட, பிஸ்கட 
மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ்பி.ரக.ரெகர்பாபு  
அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது

வில்லிவாக்கம் ரமற்கு பகுதி 95 வது வட்டத்தில் தூய்ம 
பணிைாைர்களுக்கு ர�்வைானை உணவுப் சபாருடகைானை 
அரிசி, பருப்பு, எணசணய, முட்்ட மற்றும் ரநாயத் 
ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டச் செைலாைர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, வில்லிவாக்கம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.ப.�ங்கநா�ன ஆகிரைார் முனனி்லயில் 
வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.கூ.பி.சஜயின, வட்டச் செைலாைர்  
திரு.சஜ.எஸ்.பி�பு மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஏப்ரல் 30, 2020

ேம 1, 2020

ேம 2, 2020
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வில்லிவாக்கம் கிழக்கு பகுதி, ரமடடு ச�ருவில் தூய்மப் 
பணிைாைர்களுக்கு ர�்வைானை உணவுப் சபாருடகைானை 
அரிசி, பருப்பு, எணசணய, முட்்ட மற்றும் ரநாயத் ச�ாற்று 
ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை மாவட்டச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, 
வில்லிவாக்கம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.ப.�ங்கநா�ன 
ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு.ரவ.வாசு, வட்டச் செைலாைர் திரு.முனுொமி�ாஸ் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதி, ஆசிர்வா�பு�த்தில் வசிக்கும் 
430 ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல 
மனைத்தில் ந்்டசபற்ை நிகழ்ச்சியில் அவர்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, 
எணசணய, முட்்ட மற்றும் ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

பல்லாயி�க்கணக்கானை மக்கள் அனைா்டம் பைணிக்கும் 
சென்னை வால்்டாக்ஸ் ொ்ல, �ாஜா முத்்�ைா 
ொ்ல்ை இ்ணக்கும் ைா்னைகவுணி-ரபசினபிரிடஜ் 
பாலத்்� வி்�்நது மறுசீ�்மத்து �ரும்படி ஒனறிை 
இ�யில்ரவத் து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பியூஷரகாைல் அவர்களி்டமும், ச�னனைக �யில்ரவ 
சபாது ரமலாைரி்டமும் பல மு்ை ரநரில் செனறு 
வலியுறுத்திைதின அடிப்ப்்டயில், �யில் ரபாக்குவ�த்து 
இல்லா� �ற்ரபா்�ை ஊ�்டங்கு காலத்தில் ரபார்கால 
அடிப்ப்்டயில் துவங்கியுள்ை புதிை பாலம் அ்மக்கும் 
பணிக்ை ரநரில் பார்்வயிட்டப் ரபாது. உ்டன 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
மற்றும் �யில்ரவ து்ை அதிகாரிகள் ஆகிரைார்.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல 
மனைத்தில் அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய 
மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் 
ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை 
ரபாது.

ேம 2, 2020

ேம 2, 2020

ேம 2, 2020

ேம 2, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதி �ாஜா 
அணணாம்ல மனைத்தில் வசிக்கும் 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ந்்டசபற்ை 
நிகழ்ச்சியில் அவர்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை 
அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் திடீர் நகரில் வசிக்கும் 
600 ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, 
எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று 
ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, எழும்பூர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன  
ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும்  
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி,  
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ,  
எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன 
ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ேம 7, 2020

ேம
 10
, 2
02
0

ேம 7, 2020
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து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 

அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 

சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் 
கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் 

ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய 
மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, எழும்பூர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன, ஆகிரைார் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

வில்லிவாக்கம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் 3 வட்டங்கில் வசிக்கும் 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் 
கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் 
செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, வில்லிவாக்கம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ப. �ங்கநா�ன, ஆகிரைார் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ேம 12, 2020

ேம 12, 2020

ேம 10, 2020

ேம
 12
, 2
02
0
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும்  
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி,  
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் 
ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் 
செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எம்.எல்.ஏ,  
எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.ரக.எஸ்�விச்ெ்நதி�ன ஆகிரைார் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும்  
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை  
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எம்.எல்.ஏ, 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ேம
 14
, 2
02
0

ேம 14, 2020

கழகத் �்லவர் அவர்களின ‘‘ஒனறி்ணரவாம் வா” 
திட்டத்தின வாயிலாக சபைப்பட்ட சபாதுமக்களின மனுக்க்ை 

சென்னை மாவட்ட ஆடசிைர் திருமதி.ஆர்.சீத்�ாலடசுமி, இ.ஆ.ப. 
அவர்களி்டம் ஒப்ப்்டத்� ரபாது. உ்டன சென்னைக் கிழக்கு  

மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு,  
எம்.எல்.ஏ., உ்டன சென்னைக் ச�ற்கு மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் 
திரு. மா.சுப்பி�மணிைன எம்.எல்.ஏ., திரு. கலாநிதி வீ�ாொமி எம்.பி., 

திருமதி. �மிழச்சி �ங்கபாணடிைன எம்.பி.,  
திரு. ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன, எம்.எல்.ஏ.,  

திரு வா்க ெ்நதி�ரெகர் எம்.எல்.ஏ.,  
திரு.�ாைகம் கவி, எம்.எல்.ஏ., உள்ளிடர்டார்.

ேம 12, 2020
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எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா  
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
எம்.எல்.ஏ, எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன ஆகிரைார் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ஆயி�ம் விைக்கு 
பகுதி்ை ொர்்ந� 
கழக நிர்வாகிகளுக்கு 
நிவா�ண உ�விக்ை 
கழக இ்ைஞ�ணிச் 
செைலாைர் 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்கள் வழங்கிை 
நிகழ்வில்.

ேம
 16
, 2
02
0

ேம
 16
, 2
02
0

ேம 15, 2020

வில்லிவாக்கம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, 
எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று 
ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, வில்லிவாக்கம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ப. �ங்கநா�ன ஆகிரைார் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது. இ்நநிகழ்ச்சியில் 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. கூ. பி. சஜயின, 
திரு. விஜய ஆனை்நத், திரு. இ்ைைா, 
திரு. மணிரவ்ந�ன உள்ளிடர்டார்
கல்நதுக் சகாண்டனைர்.
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

ேம 17, 2020

கழகத் �்லவர்  
திரு. மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள், 
சென்னை கிழக்கு மாவட்டத்திற்கு 
உடபட்ட பல்ரவறு இ்டங்களில் 
சகார�ானைா நிவா�ண உ�விக்ை 
வழங்கினைார். அ�ன ஒரு பகுதிைாக 
து்ைமுகம் ச�ாகுதி, �ாஜா 
அணணாம்ல மனைத்தில்,  
200 மங்கை இ்ெ 
க்லஞர்களுக்கு அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய உள்ளிட்ட 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகள் 
மற்றும் சகார�ானைா �டுப்புப் 
பாதுகாப்பு உபக�ணங்கள் 
ஆகிைவற்்ை வழங்கிை ரபாது. 
உ்டன மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எம்.எல்.ஏ, 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.
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து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ரெப்பாக்கம் பகுதி திமுக ொர்பில் சி்ந�ாதிரிப்ரபட்்டயில் 
ஊ�்டங்கால் பாதிக்கப்பட்ட சுமார் 2500 ரபருக்கு  
திரு.மு.க.�மிழ�சு அவர்கள் ஏற்பாடடில் உணவுப் சபாருடக்ை 
வழங்கிை ரபாது. இ்நநிகழ்ச்சியில் சென்னை ரமற்கு மாவட்டச் 
செைலாைர், ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி  
ெட்ட மனை உறுப்பினைர் திரு.சஜ.அனபழகன, ரெப்பாக்கம் 
பகுதிச் செைலாைர் திரு.எஸ்.ம�ன ரமாகன ஆகிரைார்  
கல்நது சகாணடு சபாதுமக்களுக்கு வழங்கினைர். உ்டன  
திரு.ஆர்.சஜகதீென, திரு.ரக.மரகஷ, திரு.பி.பி�பாக�ன,  
திரு.மு.சினனை�ாஜ், திரு.ரக.ரகாபி, திரு.ஜி.சவங்கர்டென 
ஆகிரைார் கல்நது சகாண்டனைர்.

ேம 17, 2020

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு �ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை  
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ேம 19, 2020

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ  
எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய 
மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, எழும்பூர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன ஆகிரைார் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு.எஸ்.விஜைகுமார், 
வட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.இ.சமாயதீன 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

ேம
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

ேம 20, 2020

ேம 20, 2020

ேம 19, 2020

வில்லிவாக்கம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை  
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, 
வில்லிவாக்கம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.ப.�ங்கநா�ன, 
ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு.கூ.பி.சஜயின 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன வட்ட கழக செைலாைர் திரு. வி.பி. பி�பாக�ன 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, எழும்பூர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன 
ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு.எஸ்.விஜைகுமார்,  
வட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.இ.சமாயதீன 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.
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து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரொப் ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன வட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.வி.பி. பி�பாக�ன மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 21, 2020

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, எழும்பூர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன, 
ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதி 
கழகச் செைலாைர் திரு. எஸ்.விஜைகுமார், வட்டக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. இ.சமாயதீன மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 21, 2020

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ரெப்பாக்கம் ச�ாகுதியில் 
வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, 
எணசணய ரபானை்வக்ை ரமற்கு மாவட்டச் 
செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு. சஜ. அனபழகன அவர்கள் முனனி்லயில்  
வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ்.ம�னரமாகன, திரு.ஜி.சவங்கர்டஸ்வ�ன,  
திரு.ஏ.�மீம் அனொரி, திரு.பி.பாலெ்நதி�ன,  
திரு.இ்ைை�ாஜா உள்ளிடர்டார் கல்நது சகாண்டனைர்.

ேம 21, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

அணணா நகர் வ்டக்கு பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு.எம்.ரக.ரமாகன, பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு ெ.ப�மசிவம் ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன வட்டக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. பி. சஜயெங்கர்,  
திரு. ரக. ரகாவி்ந��ாஜ், திரு. எஸ். சுகுமா�ன, திரு. ரக. பாபு, 
திரு. ஆர். இைங்ரகாவன மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

அணணா நகர் ச�ற்கு பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. ந.�ாமலிங்கம் ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன வட்டக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு. ரக. செை்ந�ர்�ாஜன, திரு. இ�ா. சபானனு�ங்கம்,  
திரு. ஆர். திரும்ல, திரு. என. இைங்ரகாவன மற்றும்  
கழக முனனைணியினைர்.

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ  
எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய 
மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் 
�டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ, எழும்பூர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன ஆகிரைார் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. எஸ்.விஜைகுமார்,  
வட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.இ.சமாயதீன 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.
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எழும்பூர் பகுதியில்  
சகார�ானைா ச�ாற்ைால் 
வாழ்வா�ா�த்்� இழ்ந� 
குடும்பங்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, 
எணசணய, காயகறிகள், 
முட்்ட, ஆகிை சபாருடக்ை 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ 
எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு.ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன, 
ஆகிரைார் முனனி்லயில் 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு.உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்கள் வழங்கிை ரபாது.

 �ம்ஜான பணடி்க்ை முனனிடடு கழக இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர் 
திரு.உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன து்ைமுகம் பகுதியில் வசிக்க கூடிை 
ஏ்ழ எளிைவர்களுக்கு நல திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் 
வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு 
�ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 
அவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, 
எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் 
ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரொப் 
ரபானை்வக்ை து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது.

ேம 22, 2020

ேம 23, 2020

ேம 22, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

ஆயி�ம் விைக்கு கிழக்கு பகுதிக் கழகத்தின ொர்பில் ஏ்ழ 
எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை வழங்கிை ரபாது.... உ்டன 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு மா.பா. அனபுது்� மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்.

ஆயி�ம் விைக்கு ரமற்கு பகுதியில் வசிக்கும்  
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் 
ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் 
கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது....  
உ்டன திரு ரந.சிற்ை�சு,  
திரு. வி.எஸ். �ாஜ், வழக்கறிஞர் சி.சிைாமைா,  
திரு ெ.குணரெகர் திரு. சஜ.இரு�ைநா�ன  
திரு. க. சிடடிபாபு, திரு. �ங்கமணி மற்றும்  
கழக முனனைணியினைர்.

ேம
 2
6,
 2
02
0

ேம 23, 2020

அணணா நகர் வ்டக்கு பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க  
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.எம்.ரக.ரமாகன, பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு ெ.ப�மசிவம் ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன வட்டக் கழக செைலாைர்கள் திரு. ரக. பாபு,  
திரு. பி. சஜயெங்கர், திரு. ரக. ரகாவி்ந��ாஜ், திரு. எஸ். சுகுமா�ன,  
திரு. ஆர். இைங்ரகாவன மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 23, 2020
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து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிைவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை 
அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத் 
ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைரும் ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் 
வழங்கிை ரபாது. உ்டன கழக முனனைணியினைர்.

அணணா நகர் ச�ற்கு பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.எம்.ரக.ரமாகன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. ந. �ாமலிங்கம் ஆகிரைார் முனனி்லயில் வழங்கிை 
ரபாது.... உ்டன திரு. ரந.சிற்ை�சு, வழக்கறிஞர் 
வி. நனமாைன, திரு. ந. அதிைமான, இ�ா. சபானனு�ங்கம், 
திரு. ந. இைங்ரகாவன, திரு. ந. �வீ்நதி�குமார் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

ேம 26, 2020

ேம 27, 2020

எழும்பூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ, 
எளிைவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன ஆகிரைார் முனனி்லயில் 
வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழக செைலாைர்  
திரு. எஸ். விஜைகுமார், வட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எல். சு்ந�ர்�ாஜன மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 27, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 97வது பிை்ந� 
நா்ை முனனிடடு சென்னைக் கிழக்கு மாவட்ட திமுக 
ொர்பில், மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் 
து்ைமுகம் பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ, எளிை கர்ப்பிணி 
சபணகளுக்கு உணவுப் சபாருடக்ை வழங்கிடும் 
நிகழ்வில்... உ்டன நா்டாளுமனை உறுப்பினைர்  
திருமதி. கனிசமாழி மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிைவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை  
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை 
ரபாது. உ்டன ெட்டமனை உறுப்பினைர்கள்  
திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன எம்.எல்.ஏ.,  
திரு. �ாைகம் கவி எம்.எல்.ஏ. மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ஜூன 3-ல் பிை்ந�நாள் காணும் முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் 
அவர்களின 97வது பிை்ந� நா்ை முனனிடடு, ஆயி�ம் 
விைக்கு கிழக்கு பகுதி 111அ வட்டத்தில் வசிக்கும் 500 
ஏ்ழ எளிைவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை வழங்கிை ரபாது. உ்டன 
பகுதி கழகச் ்செைலாைர் திரு.மா.பா.அனபுது்�, வட்ட கழகச் 
செைலாைர் திரு. பீ்டர் ஜான மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 2, 2020

ேம 29, 2020

ஜூன் 3, 2020
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முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 97வது பிை்ந� நா்ை 
முனனிடடு சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக ொர்பில், 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் து்ைமுகம் பகுதியில் வசிக்கும் மகளிர் 
சுை உ�வி குழுவினைருக்கு உணவுப் சபாருடக்ை வழங்கிை 
நிகழ்வில்.. உ்டன நா்டாளுமனை உறுப்பினைர்  
திருமதி. கனிசமாழி மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் 
அவர்களின 97வது பிை்ந� 
நா்ை முனனிடடு ஆயி�ம் 
விைக்கு ச�ாகுதிக்குடபட்ட 
ச�ா.மு.ெ. ஆடர்டா 
ச�ாழிற்ெங்கத்்� ொர்்ந� 
400 நபர்களுக்கு உணவுப் 
சபாருடக்ை கழக 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்கள் வழங்கிை ரபாது.. 
உ்டன ச�ா. மு. ெ. சபாதுச் 
செைலாைர் திரு. ரப�்வ  
எம்.ெணமுகம்,எம்.பி., 
திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு, 
திரு.மா.பா.அனபுது்�,  
திரு. ரந.சிற்ை�சு மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்...

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 97வது பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு சென்னைக் கிழக்கு மாவட்ட திமுக ொர்பில், 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் எழும்பூர் பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ, எளிை 
சபணகளுக்கு உணவுப் சபாருடக்ை வழங்கிடும் நிகழ்வில்... 
உ்டன நா்டாளுமனை உறுப்பினைர் திருமதி. கனிசமாழி, 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ரக. எஸ். �விச்ெ்நதி�ன பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திரு. சஜ. விஜைக்குமார் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்...

ஜூன் 3, 2020

JUNE 4, 2020

ஜூன் 3, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

கழகத் �்லவர்  
திரு.மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள், 
சகாைத்தூர் ச�ாகுதிக்குடபட்ட 
கிழக்கு மற்றும் ரமற்கு 
பகுதிக்ை ரெர்்ந� 10,000 
ரபருக்கு நிவா�ணப் சபாருடகள் 
வழங்கினைார். ரமலும், அனி�ா 
அச்சீவர்ஸ் அகா்டமியில் பயிலும் 
220 மாணவிகளுக்கு நிதியு�வி 
மற்றும் நிவா�ணப் சபாருடகள் 
வழங்கினைார்.

ஜூைல 18, 2020

ஜூைல 18, 2020

கழகத் �்லவர் திரு.மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள், சகாைத்தூர் ச�ாகுதி பல்லவன ொ்லயில் உள்ை ்டானரபாஸ்ரகா பள்ளியில்,  
சுை உ�விக்குழுக்க்ைச் ரெர்்ந� 300 மகளிர் மற்றும் 19 தூய்ம பணிைாைர்களுக்கு நிதியு�வி மற்றும் நிவா�ணப் சபாருடக்ை 
வழங்கிை நிகழ்வில்
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முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் 
அவர்களின 2ஆம் ஆணடு 
நி்னைவு நா்ை முனனிடடு 
இ்ைஞர் அணி செைலாைர் 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன சகார�ானைா ரபரி்டர் 
காலத்தில் ஓயவினறி உ்ழக்கும் 
தூய்மப் பணிைாைர்கள் மற்றும் 
ஊ�்டங்கால் வாழ்வா�ா�த்்� 
இழ்நது �விக்கும் 1000 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு 
நிவா�ண உ�விகள், 
நிதியு�வி, உள்ளிட்ட்வக்ை 
வழங்கிைரபாது... உ்டன சென்னை 
ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு, ஆயி�ம்விைக்கு 
கிழக்குப் பகுதி செைலாைர்  
திரு. மா.பா. அனபுது்� மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்

ஆக. 7, 2020

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 2ஆம் ஆணடு நி்னைவு நா்ை  
முனனிடடு து்ைமுகம் ெட்டமனை ச�ாகுதி, ெத்திைவாணிமுத்து நகரில், 
மாவட்டக்கழகச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்கள் முனனி்லயில் இ்ைஞர் அணிச் செைலாைர் திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்கள் முத்�மிழறிஞரின திருவுருவப்ப்டத்திற்கு மலர்தூவி மரிைா்� செலுத்தி, 
கழகக் சகாடிரைற்றி, ஊ�்டங்கால் பாதிக்கப்பட்ட ஏ்ழ மக்கள் 500 ரபருக்கு 
தினைெரி உணவு வழங்கும் மனி�ரநை நலத்திட்டத்்� துவக்கி ்வத்�ரபாது... 
உ்டன திரு.வி. க. நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. �ாைகம் கவி மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

ஆக. 7, 2020
 முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 
2ம் ஆணடு நி்னைவு நா்ை முனனிடடு 
து்ைமுகம் ெட்டமனை அலுவலகத்தில்  
120 மகளிருக்கு நிவா�ண உ�விகள், 
நிதியு�வி, உள்ளிட்ட்வக்ை  
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு .பி. ரக. ரெகர் பாபு எம்.எல்.ஏ அவர்கைது 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... 

ஆக. 7, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னை ரமற்கு மாவட்ட திமுக ொர்பில் 
ஊ�்டங்கினைால் வாழ்வா�ா�த்்� இழ்நது �விக்கும் 
66 வட்டங்க்ை ொர்்ந� 7000 ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள் முனனி்லயில்  
நிவா�ண உ�விக்ை வழங்கிை நிகழ்வில்...  
உ்டன திரு.எம்.ரக.ரமாகன எம்.எல்.ஏ அவர்கள்.,  
மற்றும் பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் உள்ளிட்ட  
கழக முனனைணியினைர்...

முத்�மிழறிஞர்  
க்லஞர் அவர்களின 2ஆம் 
ஆணடு நி்னைவு நா்ை  
முனனிடடு து்ைமுகம்  
ெட்டமனை உறுப்பினைரும்  
மாவட்டக் கழகச் செைலாைருமானை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் �ாஜா 
அணணாம்ல மனைத்தில் 
ந்்டசபற்ை நிகழ்ச்சியில்  
இ்ைஞர் அணி செைலாைர்  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்கள், 
�ைாளு அம்மாள் ச�ாணடு 
நிறுவனைத்தின சுை உ�விக் 
குழுக்களில் ்�ைற்பயிற்சி சபற்ை 
254 சபணகளுக்கு ்�ைல் 
இை்நதி�ம் வழங்கிைரபாது... 
உ்டன திரு.வி.க.நகர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு. �ாைகம் கவி 
அவர்கள் மற்றும்  
கழக முனனைணியினைர்.

ஆக. 7, 2020

ஆக. 10, 2020
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து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 530 ஏ்ழ 

எளிைவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 

ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைரும் 

ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன து்ைமுகம் பகுதிக் 

கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள்,  
திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 2 வது ஆணடு 
நி்னைவு நா்ை முனனிடடு து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 600 ஏ்ழ எளிைவர்களுக்கு 
ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத்ச�ாற்று 
ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைரும் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்...

ஆக. 18, 2020

ஆக. 12, 2020

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 550 ஏ்ழ 
எளிைவர்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க 

சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை  

முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, ரபானை்வக்ை மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  

திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன து்ைமுகம் பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  

திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர்  
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

ஆக. 12, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 2வது ஆணடு 
நி்னைவு நா்ை முனனிடடு து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 500 ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு 
ர�்வைானை அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா ரநாயத்ச�ாற்று 
ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி 
ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைரும் து்ைமுகம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்...

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 2ம் ஆணடு நி்னைவுதினைத்்�சைாடடி சென்னை �ாைப்ரபட்்ட சவஸ்லி பள்ளி ் ம�ானைத்தில் 
ரெப்பாக்கம், திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை ச�ாகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிரைாருக்கும், கண பார்்வைற்ரைாருக்கும் மற்றும் 
சகார�ானைா �டுப்பு பணியில் ஈடுபடடுள்ை கைப்பணிைாைர்களுக்கும் நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை நிகழ்வில்... உ்டன மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு, பகுதி கழகச் செைலாைர் திரு எஸ். ம�னமரமாகன மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஆக. 24, 2020

ஆக. 23, 2020
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முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின  
2 வது ஆணடு நி்னைவு நா்ை முனனிடடு  
து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 500 
ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை 
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி ரபானை்வக்ை மாவட்டக்  
கழகச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு. பி. ரக. ரெகர் பாபு அவர்கள் முனனி்லயில் 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ். மு�ளி மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஆக. 29, 2020

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 2 வது ஆணடு நி்னைவு 
நா்ை முனனிடடு து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 
500 ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிை 
மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எணசணய மற்றும் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி ரபானை்வக்ை மாவட்டக் கழகச் செைலாைரும் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு. பி. ரக. ரெகர் பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு. எஸ். மு�ளி மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர்  
அவர்களின 2வது நி்னைவு தினைத்்� 
முனனிடடு திருவல்லிக்ரகணி  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு ஏ.ஆர்.பி.எம். காம�ாஜ் 
அவர்களின ஏற்பாடடில், 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன நலதிட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு  
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ெசப். 4, 2020

ெசப், 2, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர்  
அவர்களின 2வது நி்னைவு தினைத்்� 
முனனிடடு ஆயி�ம் விைக்கு ரமற்கு  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. சஜ. எஸ். அகஸ்டின பாபு அவர்களின 
ஏற்பாடடில், மாநில இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர் 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன 
நலதிட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள் மற்றும்  
கழக முனனைணியினைர்.

ெசப். 5, 2020

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் 
அவர்களின 2வது நி்னைவு 
தினைத்்� முனனிடடு ரெப்பாக்கம் 
பகுதி்ை ரெர்்ந� தூய்ம 
பணிைாைர்களுக்கு  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ். ம�னரமாகன 
அவர்களின ஏற்பாடடில், 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு, உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன நலதிட்ட  
உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

ெசப். 4, 2020
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முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 2ம் ஆணடு நி்னை்வ 
ரபாற்றும் வ்கயில் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக ொர்பில், 
து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதி 57 வது வட்டம், கல்ைாணபு�ம் 
பகுதியில் வசிக்கும் 254 குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிைப் சபாருடகைானை 25 கிரலா அரிசி, பருப்பு, 
எண்ணய, பி�ட, பிஸ்ரகட, பால் உள்ளிட்ட மளி்க சபாருடகள், 
பிரிைாணி மற்றும் சகா�ானைா ரநாயத்ச�ாற்று உபக�ணங்கள், 
சென்னை கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செைலாைரும் து்ைமுகம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு எஸ். �ாஜரெகர் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் 
அவர்களின 2வது நி்னைவு 
தினைத்்� முனனிடடு 
ஆயி�ம் விைக்கு கிழக்கு 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.மா.பா.அனபுது்� 
அவர்களின ஏற்பாடடில், 
மாநில இ்ைஞ�ணிச் 
செைலாைர் 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன நலதிட்ட 
உ�விக்ை வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன ரமற்கு 
மாவட்ட சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

ெசப். 5, 2020

ெசப். 6, 2020

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 2ம் ஆணடு  
நி்னை்வ ரபாற்றும் வ்கயில் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட 
திமுக ொர்பில், து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 
500 குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை அத்திைாவசிைப் 
சபாருடகைானை அரிசி, பருப்பு, எண்ணய, பி�ட, பிஸ்ரகட, 
பால் உள்ளிட்ட மளி்க சபாருடகள், பிரிைாணி, சகார�ானைா 
ரநாயத்ச�ாற்று உபக�ணங்கள் மற்றும் நிதியு�வி்ை  
சென்னை கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செைலாைரும் து்ைமுகம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு எஸ்.�ாஜரெகர் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ெசப். 10, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் விைக்கு 
ெட்டமனை ச�ாகுதிக்குடபட்ட சுரப�ார் ர�ாட்டம் 
ஹவுசிங் ரபார்டு பகுதியில் 112வது வட்ட திமுக 
ொர்பில் சபாதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விகள் 
வழங்கிை ரபாது.... உ்டன ரமற்கு மாவட்ட 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின  
2 வது ஆணடு நி்னைவு நா்ை முனனிடடு 
து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 
600 ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு ர�்வைானை 
அத்திைாவசிை மளி்க சபாருடகைானை அரிசி, 
பருப்பு, எணசணய மற்றும் சகார�ானைா 
ரநாயத்ச�ாற்று ப�வாமல் �டுப்ப�ற்கானை முகக் 
கவெம், கிருமிநாசினி ரபானை்வக்ை மாவட்டக் 
கழகச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை 
திரு. பி. ரக. ரெகர் பாபு எம்.எல்.ஏ அவர்கள் 
முனனி்லயில் வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திரு எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

கழகத்தின மூத்� முனரனைாடி, உைர்நி்ல செைல் 
திட்டக்குழு உறுப்பினைர் ம்ை்ந� திரு. இ�குமானகான 
அவர்களின நி்னை்வ ரபாற்றும் வ்கயில் ரெப்பாக்கம் 
திருவல்லிக்ரகணி ச�ாகுதி கழக நிர்வாகிகளுக்கு 
சகார�ானைா பாதுகாப்பு உைர் �க உபக�ணங்க்ை 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர் திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன வழங்கிை ரபாது.ெச

ப்.
 2
7, 
20
20

ெசப். 12, 2020

ெசப். 12, 2020
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மத்திை சென்னை ச�ாகுதிக்குடபட்ட து்ைமுகம் 
ெட்டமனைத் ச�ாகுதி 54வது வட்டத்தில் சி.எஸ்.ஐ. 
�ாஜரகாபால் நடுநி்லப்பள்ளியில் சகார�ாரனைா 
ரநாய ச�ாற்றிலிரு்நது பாதுகாக்கினை வ்கயில் 
மாசபரும் சபாது மருத்துவ முகா்ம மாவட்டக்கழகச் 
செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன துவக்கி ்வத்� 
ரபாது... உ்டன வட்டக் கழக செைலாைர்  
திரு. மா.சஜயெங்கர், பகுதி கழகத்தின செைலாைர்கள் 
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் 
உள்ளிட்ட கழக நிர்வாகிகள்...

அக். 31, 2020

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், திருவல்லிக்ரகணிப் பகுதியில் மாநில 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர் திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன 
நலதிட்ட உ�விகள் வழங்கிை நிகழ்வில் பங்ரகற்ைப் ரபாது... உ்டன 
மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு, பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு. ஏ.ஆர்.பி.எம். காம�ாஜ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள்...

நவ. 11, 2020

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், 
ரெப்பாக்கம் பகுதியில் மாநில 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன நலதிட்ட உ�விகள் 
வழங்கிை நிகழ்வில் பங்ரகற்ைப் 
ரபாது... உ்டன மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு, 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ். ம�னரமாகன  
உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள். 

நவ. 11, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட மாவட்ட, பகுதி, வட்ட கழக நிர்வாகிகள், 
அணிகளின நிர்வாகிகள் மற்றும் வட்ட செைற்குழு 
உறுப்பினைர்கள் மற்றும் கழக ர�ாழர்களுக்கு தீபாவளி 
பரிொக புத்�ா்்ட, பட்டாசு மற்றும் இனிப்பு ஆகிைவற்்ை 
ன்னை கிழக்கு மாவட்ட கழகச் செைலாைரும், ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமானை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
வழங்கிை நிகழ்வில்.. உ்டன பகுதிக்கழகச் செைலாைர்கள் 
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்.

சென்னை கிழக்கு மாவட்டத்்� ொர்்ந� மகளி�ணி மற்றும் 
மகளிர் ச�ாண்ட�ணி நிர்வாகிகளுக்கு சென்னை கிழக்கு 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம். எல்.ஏ 
அவர்களு்டன தீபஒளி பரிொக புத்�ா்்ட, பட்டாசு, இனிப்பு 
மற்றும் நிதியு�வி்ை வழங்கிை நிகழ்வில்...  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி 
அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் உள்ளிட்ட 
நிர்வாகிகள்...

நவ. 12, 2020

நவ. 13, 2020

சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்படடுள்ை து்ைமுகம் 
கல்ைாணபு�த்்� ொர்்ந� சபாதுமக்களுக்கு 
மதிை உணவி்னை வழங்கிை ரபாது, உ்டன 
சென்னைக் கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எம்.எல்.ஏ., பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், 
திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் உள்ளிட்ட கழக 
முனனைணியினைர்

நவ
. 25, 2020
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சென்னையில் சவள்ைம் சூழ்்ந� பகுதிகளில் கழகத் �்லவர் திரு. மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள் ரநரில் செனறு பார்்வயிடடு, அப்பகுதி 
மக்களுக்கு நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ 
அவர்கள், எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ரக.எஸ்.�விச்ெ்நதி�ன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. சஜ. விஜைகுமார் 
அவர்கள், திரு. சொ.ரவலு அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

நவ. 25, 2020



40

#å¡P¬í«õ£‹ õ£

கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

து்ைமுகம் ச�ாகுதி நா�ாைணமு�த்தி ச�ருவில், 
சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு  
சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைரும் 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன  
நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிைரபாது....  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு எஸ்.�ாஜரெகர் 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ரெப்பாக்கம் பகுதி, 
சி்ந�ாரிப்ரபட்்டயில் 
சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கு கழக  
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்கள் நிவா�ணப் 
சபாருடக்ை வழங்கிைரபாது.... 
உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு, பகுதிக்  
கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ்.ம�னரமாகன மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்.

நவ. 27, 2020

நவ. 26, 2020
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து்ைமுகம் ச�ாகுதி 60அ வட்டத்தில் சவள்ைத்�ால் 
பாதிக்கப்பட்ட ொ்லரைா�ம் வசிக்கும் மக்களுக்கு 
சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைரும் து்ைமுகம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிைரபாது.... 
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

நவ. 27, 2020

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 59வது வட்டத்தில் 
சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட ொ்லரைா�ம் 
வசிக்கும் மக்களுக்கு சென்னை கிழக்கு 
மாவட்ட செைலாைரும் து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன நிவா�ணப் சபாருடக்ை 
வழங்கிைரபாது.... உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு எஸ். மு�ளி அவர்கள்,  
திரு எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

நவ. 27, 2020

நவ. 28, 2020

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 55வது வட்டம் அம்மன ரகாவில் 
ச�ருவில் சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு  
சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைரும் து்ைமுகம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு  
அவர்களு்டன நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிைரபாது.... 
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 57வது வட்டம் ர்டவிடென ச�ருவில் 
சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சென்னை 
கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைரும் து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிைரபாது.... உ்டன பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள்,  
திரு எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

நவ. 28, 2020

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 56வது வட்டம்  
பி்டாரி அம்மன ச�ருவில் சவள்ைத்�ால்  
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சென்னை கிழக்கு 
மாவட்ட செைலாைரும், து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிைரபாது....  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

நவ. 28, 2020

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 55வது வட்டம் ஏழு கிணறு 
பகுதியில் சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 
சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் செைலாைரும் து்ைமுகம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிைரபாது....  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

நவ. 28, 2020
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கழக இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர் திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களின பிை்ந�நா்ை முனனிடடு சென்னை கிழக்கு மாவட்ட 
இ்ைஞர் அணி ொர்பில் து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதி �ாஜா 
அணணாம்ல மனைத்தில் கழக மூத்� முனரனைாடிகளுக்கு 
சபாற்கிழி மற்றும் புத்�ா்்டக்ை, சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் 
செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதி கழக செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள், 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

டிச. 7, 2020

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 57வது வட்டம் ைா்னைகவுனி 
பகுதி �மணன ொ்லயில் சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கு சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செைலாைரும் 
து்ைமுகம் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.
ரெகர்பாபு அவர்களு்டன நிவா�ணப் சபாருடக்ை 
வழங்கிைரபாது.... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் 
திரு எஸ். மு�ளி அவர்கள்,  
திரு எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள், மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

நவ. 28, 2020

கழக இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர் திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களின பிை்ந�நா்ை முனனிடடு சென்னை கிழக்கு 
மாவட்ட இ்ைஞ�ணி ொர்பில் து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதி எஸ்.டி.ஆர் திருமண மண்டபத்தில், கழிவு 
நீர் அகற்றும் தூய்ம பணிைாைர்களுக்கு நலத்திட்ட 
உ�விக்ை மாவட்டச் செைலாைரும் து்ைமுகம் ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
வழங்கிைரபாது...உ்டன பகுதி கழக செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள், 
ரப�ாசிரிைர் சபரு்ந�்கயின ரப�ன திரு. சவற்றி செல்வன 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

டிச. 7, 2020
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னைக் கிழக்கு மாவட்டக் கழகத்தின ொர்பில் 
து்ைமுகம் கிழக்கு, 60 வது வட்டத்தின ொர்பில் �மிழ் 
புத்�ாணடு மற்றும் சபாங்கல் விழா்வ முனனிடடு 
ஏ்ழ எளிைவர்களுக்கு நலதிட்டங்கள் வழங்கிடும் 
நிகழ்வில் மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன பங்ரகற்ைப் 
்ரபாது....உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் 
உள்ளிட்ட கழக முனனைணியினைர்

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், 
திருவல்லிக்ரகணி பகுதிக் 
கழகத்தின ொர்பில் 
சவள்ைத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட 
ஏ்ழ, எளிைவர்களுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை கழக 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன வழங்கிை 
நிகழ்வில்.. உ்டன  
மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு, பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்  
திரு ஏ.ஆர்.பி.எம். காம�ாஜ் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

சபாங்கல் விழா்வ முனனிடடு து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதி, 57வது வட்டத்திற்கு உடபட்ட 200 குடும்பங்களுக்கு 
புத்�ா்்ட, சபாங்கல் சபாருடகள் மற்றும் நிதியு�வி்ை 
மாவட்டச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன வழங்கிை ரபாது...உ்டன 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள்,  
திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ஜன. 19, 2021

ஜன
. 1
8,
 2
02
1

டிச. 11, 2020
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து்ைமுகம் ச�ாகுதி 56வது வட்டம், ஆசீர்வா�பு�ம் 
பகுதியில் நலதிட்ட உ�விக்ை மாவட்டச் 
செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன பகுதி கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் திரு. எஸ். �ாஜரெகர் 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...ஜன

. 2
7,
 2
02
1

சென்னை கிழக்கு மாவட்டம் திமுக ொர்பில் 72வது 
குடிை�சு தினைத்்� முனனிடடு து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 

ச�ாகுதிக்குடபட்ட, 56 மற்றும் 56அ வட்டம் பி�ாடரவ ொ்ல 
விநாைகர் ரகாயில் ச�ருவில் 300 மங்்கைர் பங்கு சபற்ை 

மாசபரும் வணணக் ரகாலப்ரபாடடியின பரிசுகள் மற்றும் 
நல திட்ட உ�விக்ை மாவட்டச் செைலாைரும், ெட்டமனை 

உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
வழங்கிை ரபாது...உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  

திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

சென்னை கிழக்கு மாவட்டம் திமுக ொர்பில் 72வது 
குடிை�சு தினைத்்� முனனிடடு து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட, 54, 54அ மற்றும் 54ஆ 
வட்டங்களில் 300 மங்்கைர் பங்கு சபற்ை மாசபரும் 
வணணக் ரகாலப்ரபாடடியின பரிசுகள் மற்றும்  
நல திட்ட உ�விக்ை மாவட்டச் செைலாைரும், 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன வழங்கிை ரபாது...
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் திரு. எஸ். �ாஜரெகர் 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ஜன
. 2
6,
 2
02
1

ஜன. 26, 2021

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 56வது வட்டம், ொ்ல  
விநாைகர் ரகாவில் ச�ருவில் நலதிட்ட உ�விக்ை 
மாவட்டச் செைலாைரும் ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி 
அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ஜன. 27, 2021
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதி, 59வது வட்டத்திற்கு உடபட்ட �த்�ன பஜார் 
பகுதியில் ொ்லரைா�ம் வசிக்கினை 150 ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை மாவட்ட செைலாைரும் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன இ்ண்நது வழங்கிை ரபாது,
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி 
அவர்கள் திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

து்ைமுகம் ச�ாகுதி 57 வது வட்டத்திற்கு உடபட்ட 
ொ்லரைா�ம் வசிக்கினை 150 ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு 
நலதிட்ட உ�விக்ை மாவட்டச் செைலாைரும் ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி 
திரு. எஸ். �ாஜரெகர் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ஜன. 27, 2021

ஜன. 30, 2021
சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதி, 54அ மற்றும் 54ஆ வட்டத்திற்கு உடபட்ட 
சபருமாள் ரகாயில் ச�ரு பகுதியில் வசிக்கும் 580 ஏ்ழ 
எளிை மக்களுக்கு புத்�ா்்ட அரிசி மற்றும் நலத்திட்ட 
உ�விக்ை சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செைலாைரும் 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன வழங்கிைரபாது., உ்டன பகுதி கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு.எஸ்.மு�ளி, திரு.எஸ்.�ாஜரெகர்  
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜன
. 30, 2021

து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதி, 59 அ வட்ட திமுக 
ொர்பில், பங்காரு ச�ருவில் 300 மங்்கைர் பங்கு 
சபற்ை மாசபரும் ரகாலப்ரபாடடியின பரிசுகள் மற்றும் 
நலதிட்ட உ�விக்ை மாவட்டச் செைலாைரும், ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
வழங்கிை ரபாது...உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ஜன
. 31, 2021
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சென்னை கிழக்கு மாவட்டம்,  
து்ைமுகம் கிழக்கு பகுதி, ஏழு கிணறு ச�ரு  
எல்்லைம்மன ரகாயில் ச�ரு அருகில் நலத்திட்ட உ�விக்ை 
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு, எம் எல் ஏ 
அவர்களு்டன இ்ண்நது வழங்கிை நிகழ்வில்.. உ்டன பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள்,  
திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் உள்ளிட்ட கழக முனனைணியினைர்...

சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் கிழக்கு 
பகுதி, 55வது வட்டக் கழகத்தின ொர்பில் ஏ்ழ 
எளிை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விகள் வழங்கும் 
விழாவில் மாவட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம் எல் ஏ அவர்களு்டன 
பங்ரகற்ை நிகழ்வில்... உ்டன பகுதிச் 
செைலாைர்கள் திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், 
திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் உள்ளிட்ட கழக 
முனனைணியினைர்...

பிப். 6, 2021

பிப். 6, 2021

சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் ரமற்கு பகுதி,  
57 மற்றும் 57அ வட்டம் ொர்பில், 300 சபணகள் பங்கு சபற்ை 
மாசபரும் வணணக் ரகாலப் ்ரபாடடி மற்றும் நலதிட்ட உ�விகள் 
வழங்கிடும் நிகழ்வில் மாவட்டச் செைலாைரும், ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன  
பங்ரகற்ைப் ரபாது...உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

பிப். 7, 2021

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம் அணணா நகர் வ்டக்கு 
பகுதி 102வது வட்டத்தில் சபாதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட 
உ�விக்ை ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்களு்டன வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன அணணா நகர் வ்டக்கு பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு. ெ. ப�மசிவம் மற்றும் கழக நிர்வாகிகள்.

பிப். 22, 2021
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கழகத் தலைவர் திரு மு. க. ஸ்டாலின்  
அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

கழகத் �்லவர்  
திரு.மு.க.ஸ்்டாலின 
அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு து்ைமுகம் 
ச�ாகுதி கல்ைாணபு�த்தில் 
வசிக்ககூடிை 254 ஏ்ழ-எளிை 
குடும்பங்களுக்கு அத்திைாவசிை 
சபாருடக்ை கழக  
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்கள், மாவட்டச் செைலாைர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு எம்.எல்.ஏ 
அவர்கள் ஆகிரைாரு்டன  
வழங்கிை நிகழ்வில்...

பிப். 24, 2021

கழகத் �்லவர்  
திரு.மு.க.ஸ்்டாலின அவர்களின 
பிை்ந�நா்ை முனனிடடு  
சென்னை ரமற்கு மாவட்ட 
திமுக ொர்பில் ரெப்பாக்கம் 
திருவல்லிக்ரகணி ச�ாகுதியில் 
5000 கழக செைல்வீ�ர்களுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைர்  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்கள் 
மாவட்ட சபாறுப்பாைர்  
திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள் 
ஆகிரைாரு்டன வழங்கிை நிகழ்வில்...  
உ்டன பகுதிக் கழகச்  
செைலாைர்கள்  
திரு எஸ். ம�ன ரமாகன அவர்கள், 
திரு ஏ.ஆர்.பி.எம். காம�ாஜ் 
அவர்கள் மற்றும் கழக நிர்வாகிகள்

பிப். 24, 2021
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சகாைத்தூர், எழும்பூர், 
வில்லிவாக்கம், திரு. வி.க நகர் 
பகுதிகளில் கழகத் �்லவர் 
திரு. மு.க. ஸ்்டாலின அவர்கள் 
சபாதுமக்களுக்கு சகார�ானைா 
�டுப்பு உபக�ணங்கைானை  
முகக் கவெம், கிருமிநாசினி, 
கபசு� குடிநீர் மற்றும் 
அத்திைாவசிை சபாருடக்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன கழக 
மு�ன்ம செைலாைர்  
திரு. ரக. என. ரநரு அவர்கள், 
சென்னை கிழக்கு  
மாவட்டக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஏப். 23, 2021



50

#å¡P¬í«õ£‹ õ£

எழும்பூர் பகுதியில் ந்்டசபற்ை 
சகார�ானைா �டுப்பு ந்டவடிக்்கக்கானை 
ஆயவு கூட்டத்தில் மாணபுமிகு இ்நது 
ெமை அைநி்லைத் து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள்,  
திரு கலாநிதி வீ�ாொமி எம்.பி அவர்கள், 
திரு �ாைகம் கவி எம்.எல்.ஏ அவர்கள் 
திரு இ. ப�்ந�ாமன எம்.எல்.ஏ அவர்கள், 
மற்றும் மருத்துவர்கள், அதிகாரிகள் 
ஆகிரைாரு்டன பங்ரகற்ை ரபாது...

புனி� �மலான பணடி்க்ை 
முனனிடடு, சென்னை கிழக்கு 
மாவட்டம், து்ைமுகம்  
ெட்டமனை ச�ாகுதியில் 
மாணபுமிகு இ்நது ெமை 
அைநி்லத் து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன இஸ்லாமிை 
சபருமக்களுக்கு நலத்திட்ட 
உ�விக்ை வழங்கி புனி� 
�மலான வாழ்த்துக்ை 
ச�ரிவித்� ரபாது...

ரெப்பாக்கம் பகுதி்ைச் ொர்்ந� ஏ்ழ எளிைவர்களுக்கு அரிசி, எணசணய 
உள்ளிட்ட உணவுப் சபாருடக்ை கழக இ்ைஞ�ணிச் செைலாைரும், 
ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை அரு்மச் ெரகா��ர் 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்கள் வழங்கிை நிகழ்வில்... உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திருச் எஸ். ம�னரமாகன, வட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. பா. பி�பாக�ன உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள்

ேம 10, 2021

ேம 11, 2021

ேம
 9
, 
20
21

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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சென்னை சபருநக� மாநக�ாடசி, மண்டலம் 
5 இல் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று �டுப்பு 
பணிகள் பற்றிை கல்ந�ாயவு கூட்டத்தில் 
சகார�ானைா பரிரொ�்னை ந்டவடிக்்ககள், 
மருத்துவம்னை படுக்்க வெதி பற்றிை 
விவ�ங்கள், கூடு�லாக புதிை படுக்்க 
வெதிக்ை உ்டனைடிைாக அ்நந்ந� பகுதிகளில் 
ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட்வ குறித்து ஆயவு 
ந்்டசபற்ைது. மாணபுமிகு இ்நது ெமை 
அைநி்லைத் து்ை அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.
ரெகர்பாபு அவர்கள் �்ல்மயில் ந்்டசபற்ை 
ஆயவு கூட்டத்தில் மாநக�ாடசி ஆ்ணைர்  
திரு. ககனதீப் சிங் ரபடி இ.ஆ.ப அவர்கள்., 
திரு உ�ைநிதி ஸ்்டாலின எம்.எல்.ஏ அவர்கள்., 
திரு. கலாநிதி வீ�ாொமி எம்.பி அவர்கள்,  
திரு. ஐட்ரீம்ஸ் மூர்த்தி எம்.எல்.ஏ அவர்கள்,  
திரு. இ. ப�்ந�ாமன எம்.எல்.ஏ அவர்கள் 
மற்றும் மருத்துவர்கள், அதிகாரிகள் 
ஆகிரைாரு்டன பங்ரகற்ை ரபாது...

ேம 12, 2021

�ாஜீவ கா்நதி அ�சு சபாது 
மருத்துவம்னையில் மாணபுமிகு இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன ஆயவு 
மற்றும் மருத்துவர்களி்டம் ஆரலாெ்னை 
ரமற்சகாண்ட ரபாது...

ேம 13, 2021

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், திருவல்லிக்ரகணி பகுதி்ைச் ொர்்ந� ஏ்ழ 
எளிைவர்களுக்கு அரிசி, எணசணய உள்ளிட்ட உணவுப் சபாருடக்ை கழக 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைரும், ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை அரு்ம ெரகா��ர் திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்கள் 
வழங்கிை நிகழ்வில்... உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு,  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு ஏ.ஆர்.பி.எம். காம�ாஜ், வட்டச் செைலாைர்  
திரு. ஐசிஎஃப் ஷங்கர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள்

ேம 13, 2021
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�ாஜீவ கா்நதி அ�சு சபாது மருத்துவம்னையில் 
மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
அங்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ரநாைாளிகளி்டம் 
கு்ைக்ை ரகட்டறி்ந� ரபாது...

ரெப்பாக்கம் பகுதியில் வசிக்கும் குடும்ப 
அட்்ட�ா�ர்களுக்கு சகார�ானைா நிவா�ண நிதி  
4000 ரூபாயில் மு�ற்கட்டமாக 2000 ரூபாய வழங்கிடும் 
நிகழ்ச்சியில் ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை 
உறுப்பினைரும், மாநில இ்ைஞ�ணிச் செைலாைருமாகிை 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன பங்ரகற்று 
நிவா�ண நிதியி்ை வழங்கிை ரபாது.... உ்டன மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. எஸ். ம�னரமாகன அவர்கள் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்....

ேம
. 1
5,
 2
02
1

ேம 13, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி

ேம 13, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத் து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் 
�்ல்மயில் சென்னை சபருநக� மாநக�ாடசி, 
மண்டலம் 9இல் சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று 
�டுப்பு பணிகள் பற்றிை கல்ந�ாயவு கூட்டம் 
ந்்டசபற்ைது. ஆயவு கூட்டத்தில் கழக 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைரும், ரெப்பாக்கம் 
திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின எம்.எல்.ஏ அவர்களு்டன 
கல்நது சகாண்ட ரபாது.



53

#å¡P¬í«õ£‹ õ£

ரெப்பாக்கம் பகுதியில் வசிக்கும் குடும்ப அட்்ட�ா�ர்களுக்கு சகார�ானைா  
நிவா�ண நிதி 4000 ரூபாயில் மு�ற்கட்டமாக 2000 ரூபாய வழங்கிடும் 
நிகழ்ச்சியில் ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைரும், மாநில 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைருமாகிை திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன 
பங்ரகற்று நிவா�ண நிதியி்ை வழங்கிை ரபாது.... உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. எஸ். ம�னரமாகன 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்....

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, 
ஸ்்டானலி மருத்துவம்னைக்கு அருரக 
அ்ம்நதுள்ை பா�தி மகளிர் கல்லூரி வைாகத்தில் 
அ்மைப் சபைவுள்ை சகார�ானைா ரநாய 
ச�ாற்றினைால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 100 
படுக்்க வெதியு்டன கூடிை சிகிச்்ெ ்மைத்்� 
பார்்வயிட்ட ரபாது... உ்டன ஸ்்டானலி 
மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் பாலாஜி 
அவர்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவர்கள்...

சகார�ானைா ரநாய ச�ாற்றினைால் பாதிக்கப்படடு மருத்துவம்னைகளில் 
அனுமதிக்கபட்டவர்களி்டம் காசணாளி வாயிலாக அவர்களின கு்ைக்ை 
ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைரும், மாநில 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைருமாகிை திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன 
பங்ரகற்று ரகட்டறி்ந� ரபாது.. இ்நநிகழ்வில் சென்னை சபருநக� 
மாநக�ாடசி ஆ்ணைர் திரு. ககனதீப் சிங் ரபடி இ.ஆ.ப அவர்கள்...  
உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு. எஸ். ம�னரமாகன அவர்கள், திரு.மா.பா.அனபுது்� 
அவர்கள் திரு. சஜ. எஸ். அகஸ்டினபாபு அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்....

ேம 15, 2021ேம 15, 2021

து்ைமுகம் பகுதியில் வசிக்கும் குடும்ப 
அட்்ட�ா�ர்களுக்கு சகார�ானைா நிவா�ண நிதி 
4000 ரூபாயில் மு�ற்கட்டமாக 2000 ரூபா்ை 
வழங்கிடும் நிகழ்ச்சியில் மாணபுமிகு 
இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன பங்ரகற்று 
நிவா�ண நிதியி்ை வழங்கிை ரபாது....  
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்....

ேம 15, 2021

ேம 15, 2021
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�ாஜீவ கா்நதி அ�சு சபாது மருத்துவம்னையில் மாணபுமிகு  
இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன ஆயவு மற்றும் மருத்துவர்களி்டம் ஆரலாெ்னை 
ரமற்சகாண்ட ரபாது...

ேம 16, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமைம் மற்றும் அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர், திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன ஓடர்டரி 
மைானைத்தில் ஆயவி்னை ரமற்சகாண்ட ரபாது... 
அம்மைானைத்தில் பழு�்்ட்ந�வற்்ை மாற்றிை்மக்கவும், 
அ�்னை உ்டனைடிைாக சீ�்மக்கவும் உரிை அதிகாரிக்ை 
வ�வ்ழத்து உத்��விடடுள்ரைாம். உ்டன திரு.வி.க.நகர் 
ச�ாகுதி ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு ப. �ாைகம்கவி 
அவர்கள் மற்றும் எழும்பூர் ச�ாகுதி ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு இ.ப�்ந�ாமன அவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, சபருநக� சென்னை 
மாநக�ாடசி, இ�ாைபு�ம் மண்டலம் வார்டு-62 உள்ை  
்டான பாஸ்ரகா சமடரிக் ரமல்நி்லப் பள்ளியில் ஆக்ஸிஜன 
வெதியு்டன கூடிை 104 படுக்்ககள் சகாண்ட சகார�ானைா 
சிகிச்்ெ ்மைத்்� ஆயவு செய� ரபாது...  
உ்டன சென்னை மாநக�ாடசி ஆ்ணைாைர்  
திரு. ககனதீப் சிங் ரபடி, இ.ஆ.ப., அவர்கள், எழும்பூர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. இ. ப�்ந�ாமன அவர்கள்  
மற்றும் அதிகாரிகள்

ேம. 16, 2021

சென்னை சபருநக� மாநக�ாடசி, மண்டலம் 8 இல் 
சகார�ானைா ரநாயத் ச�ாற்று �டுப்பு பணிகள் பற்றிை 
கல்ந�ாயவு கூட்டத்தில் சகார�ானைா பரிரொ�்னை 
ந்டவடிக்்ககள், மருத்துவம்னை படுக்்க வெதி பற்றிை 
விவ�ங்கள், கூடு�லாக புதிை படுக்்க வெதிக்ை 
உ்டனைடிைாக ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட்வ குறித்து 
ஆயவு ந்்டசபற்ைது.

ேம. 15, 2021

ேம. 16, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு இ்நது ெமைம் மற்றும் அைநி்லைத்து்ை  
அ்மச்ெர், திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன ரவலங்காடு 
மைானைத்தில் ஆயவி்னை ரமற்சகாண்ட ரபாது...
அம்மைானைத்தில் பழு�்்ட்ந�வற்்ை மாற்றிை்மக்கவும்,  
அ�்னை உ்டனைடிைாக சீ�்மக்கவும் உரிை அதிகாரிக்ை 
வ�வ்ழத்து உத்��விடடுள்ரைாம். உ்டன வில்லிவாக்கம் ச�ாகுதி 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. அ. சவற்றி அழகன அவர்கள் மற்றும் 
எழும்பூர் ச�ாகுதி ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. ஐ. ப�்ந�ாமன 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர். 

மாணபுமிகு இ்நது ெமைம் மற்றும் அைநி்லைத்து்ை  
அ்மச்ெர், திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன சென்னை 
எழும்பூர் ்டானரபாஸ்ரகா பள்ளியில் அ்மக்கப்படடுள்ை 
104 படுக்்ககள் சகாண்ட சகார�ானைா சிகிச்்ெ ் மைத்்� 
பார்்வயிடடு ஆயவு செய�ரபாது.

ேம. 16, 2021

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், 
ரெப்பாக்கம் பகுதி திமுக ொர்பில் 
சபாதுமக்களுக்கு சகார�ானைா 
நிவா�ணப் சபாருடக்ை  
ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி 
ெட்டமனை உறுப்பினைரும், மாநில 
இ்ைஞ�ணிச் செைலாைருமாகிை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன வழங்கிை நிகழ்வில்... 
உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ். ம�னரமாகன அவர்கள், 
வட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. ரகாபி அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்

ேம 16, 2021

ேம 16, 2021
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சகாைத்தூர்  
ெட்டமனை ச�ாகுதி 
அலுவலகத்தில் மாணபுமிகு 
�மிழ்நாடு மு�ல்மச்ெர்  
திரு. மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள் 
மாற்றுத் திைனைாளிகளுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை  
வழங்கிை நிகழ்வில்...

சகாைத்தூர் ெட்டமனைத் ச�ாகுதிக்குடபட்ட  
சபருநக� சென்னை மாநக�ாடசியின மண்டலம் 6ல் 
ந்்டசபற்ை சிைப்பு �டுப்பூசி முகாமி்னை  
மாணபுமிகு �மிழ்நாடு மு�ல்மச்ெர்  
திரு மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள் ச�ா்டங்கி ் வத்� ரபாது.

சகாைத்தூர் ெட்டமனை ச�ாகுதிக்குடபட்ட  
�ாஜா கார்்டன ரபப்பர் மில்ஸ் ொ்லயில் உள்ை  
�மிழ்நாடு நுகர்சபாருள் வாணிபக் கழகத்தின அமு�ம் நிைாை 
வி்லக் க்்டயில், அ�சி, குடும்ப ஆட்்ட�ா�ர்களுக்கு சகார�ானைா 
நிவா�ணத் ச�ா்ககக்கானை மு�ல் �வ்ண 2000 ரூபாய 
நிவா�ணத் ச�ா்க்ை மாணபுமிகு  �மிழ்நாடு மு�ல்மச்ெர்  
திரு மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள் வழங்கிை நிகழ்வில்...

ேம 17, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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சென்னை விக்ர்டாரிைா மருத்துவம்னை  
சகார�ானைா ரநாைாளிகளுக்கு சபடஷீட  
�்லை்ண உள்ளிட்ட உபக�ணங்க்ை  
கழக இ்ைஞ�ணிச் செைலாைரும், ரெப்பாக்கம் 
திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலினு்டன வழங்கிை நிகழ்வில்...  
உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு. எஸ். ம�னரமாகன அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்

சென்னை ஆயி�ம் விைக்கு ச�ாகுதிக்குடபட்ட லரைாலா 
கல்லூரியில் சகார�ானைா ரநாய ப�வல் �டுப்பு ்மைத்்� 
அ்மச்ெர் மா.சுப்�மணிைன அவர்களு்டன துவக்கி ்வத்� 
ரபாது. உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், 
ஆயி�ம் விைக்கு ச�ாகுதி ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
மருத்துவர் நா. எழிலன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. சஜ.எஸ்.அகஸ்டினபாபு, திரு மா.பா.அனபுது்�, 
மாநக�ாடசி கமிஷனைர் ககனதீப் சிங் ரபடி ஆகிரைார்.

சென்னை எழும்பூர், பா்நதிைன ொ்லயில் உள்ை 
அ�சு மகப்ரபறு மருத்துவம்னையில்் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன ஆயவு ரமற்சகாணடு அங்கு சகார�ானைா 
ரநாைால் பாதிக்கப்பட்ட குழ்ந்்� மற்றும் �ாயி்டம்  
நலம் விொரித்�ரபாது உ்டன எழும்பூர் ச�ாகுதி  
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு ஐ.ப�்ந�ாமன

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ரெப்பாக்கம் பகுதி திமுக ொர்பில் 
சபாதுமக்களுக்கு சகார�ானைா நிவா�ணப் சபாருடக்ை ரெப்பாக்கம் 
- திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைரும், மாநில இ்ைஞ�ணி 
செைலாைருமாகிை திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன வழங்கிை 
நிகழ்வில்... உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. எஸ். ம�னரமாகன 
அவர்கள், வட்டக் கழகச் செைலாைர் திரு. மரகஷ அவர்கள் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்

ேம 17, 2021

ேம 17, 2021

ேம 17, 2021

ேம 17, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன எழும்பூரில் அ்ம்நதுள்ை 
அ�சு மகப்ரபறு மருத்துவம்னையில் ஆயவி்னை 
ரமற்சகாண்ட ரபாது...உ்டன எழும்பூர் ச�ாகுதி ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு. இ. ப�்ந�ாமன அவர்கள், எழும்பூர் அ�சு 
மகப்ரபறு மருத்துவம்னை �்லவர் ்டாக்்டர். விஜைா அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலைர்கள் திரு. சொ. ரவலு அவர்கள், 
திரு. சஜ. விஜைகுமார் அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள், 
அதிகாரிகள் உள்ளிடர்டார்.

ேம. 18, 2021

மாணபுமிகு இ்நது அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன அைனைாவ�த்தில் 
அ்ம்நதுள்ை ESI மருத்துவம்னையில் "Oxygen on Wheels" 
ரெ்வ்ை துவக்கி ் வத்� ரபாது... உ்டன வில்லிவாக்கம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. அ. சவற்றி அழகன அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. ரவ. வாசு அவர்கள் மற்றும் 
மருத்துவர்கள், செவிலிைர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிடர்டார்

ேம. 19, 2021 மாணபுமிகு இ்நது அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன ஓம்நதூ�ார் அ�சு 
மருத்துவம்னையில் ஆயவு ரமற்சகாணடு பினனைர் 
எ்ழ எளிை மக்களுக்கு உணவு வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன ஓம்நதூ�ார் அ�சு மருத்துவம்னை �்லவர் 
திருமதி. சஜை்நதி அவர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் 
அதிகாரிகள்.

ேம 19, 2021

மாணபுமிகு இ்நது அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன து்ைமுகம் கிழக்குப் 
பகுதியில் செம்பு�ாஸ் ச�ருவில் வசிக்கும் எ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு உணவு வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு. எஸ். �ாஜரெகர் அவர்கள்,  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

ேம 19, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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சென்னை ரநரு வி்ைைாட்ட�ங்கத்தில் ச�ம்ச்டசிவிர் மரு்நது விற்ப்னை்ை மாணபுமிகு �மிழ்நாடு மு�ல்வர் திரு.மு.க.ஸ்்டாலின அவர்கள் 
ரநரில் ஆயவு செயது, �னிைார் மருத்துவம்னைகளுக்கு ர�்வைானை ச�ம்ச்டசிவிர் மரு்நதுக்ை வழங்கினைார். உ்டன மாணபுமிகு இ்நது 
அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள், மாணபுமிகு  மக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ை அ்மச்ெர் திரு. மா. சுப்பி�மணிைன 
அவர்கள், சுகா�ா�த்து்ை செைலாைர் ்டாக்்டர். சஜ. �ா�ாகிருஷணன அவர்கள், மருத்துவப் பணிகள் கழக ரமலாண்ம இைக்குநர்  
்டாக்்டர். உமாநாத் அவர்கள், எழும்பூர் ச�ாகுதி ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. இ. ப�்ந�ாமன அவர்கள், மற்றும் அ�சு உைர் அலுவலர்கள்.

ேம 19, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் மற்றும் மாணபுமிகு ச�ாழிலாைர் 
நலன திைன ரமம்பாடடுத்து்ை அ்மச்ொ்  
திரு. சி. வி. கரணென அவர்களு்டன புைநகர் �யில் 
நி்லைத்தில் புலம்சபைர் ச�ாழிலாைர்களுக்கு நிவா�ண 
சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன எழும்பூர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு. இ.ப�்ந�ாமன அவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்.

ேம 19, 2021

மாணபுமிகு இ்நது அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன �ாஜீவ கா்நதி அ�சு சபாது 
மருத்துவம்னையில் ஆயவு ரமற்சகாணடு, பினனைர் தூய்ம 
பணிைாைர்களுக்கும், சபாதுமக்களுக்கும் கா்ல சிற்றுணடி 
வழங்கிை ரபாது. உ்டன �ாஜீவ கா்நதி அ�சு மருத்துவம்னை 
டீன திரு. ர��ணி�ாஜன அவர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் 
அதிகாரிகள்.

ேம 19, 2021
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சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் திமுக ொர்பில் 
மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன �ாஜா அணணாம்ல 
மனைத்தில் மாற்றுத்திைனைாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உ�விகள் 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் 
திரு எஸ்.மு�ளி அவர்கள், திரு எஸ்.�ாஜரெகர் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்

மாணபுமிகு இ்நது அைநி்லைத்து்ை  
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
து்ைமுகம் ச�ாகுதியில் சகாத்�வால் ொவடி 
பகுதியில் வசிக்கும் எ்ழ எளிை மக்களுக்கு 
உணவு சபாருடகள் வழங்கிை ரபாது. உ்டன 
பகுதிக் கழக்ச் செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ். �ாஜரெகர் 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 19, 2021

ேம 20, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன எழும்பூரில் அ்ம்நதுள்ை 
அ�சு மகப்ரபறு மருத்துவம்னையில் அ்மைப்சபைவுள்ை 100 
ஆக்ஸிஜன படுக்்க வெதிகள் சகாண்ட சகார�ானைா சிகிச்்ெ 
்மைத்தில் ஆயவி்னை ரமற்சகாண்ட ரபாது... உ்டன சபருநக� 
சென்னை மாநக�ாடசி ஆ்ணைாைர் திரு ககனதீப் சிங் 
ரபடி, இ.ஆ.ப அவர்கள், சுகா�ா�த் து்ை செைலாைர் ்டாக்்டர்.
சஜ.�ா�ாகிருஷணன, இ.ஆ.ப அவர்கள், எழும்பூர் ச�ாகுதி 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு இ.ப�்ந�ாமன அவர்கள், எழும்பூர் 
அ�சு மகப்ரபறு மருத்துவம்னை �்லவர் ்டாக்்டர் விஜைா 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலைர்கள் திரு சொ ரவலு 
அவர்கள், திரு சஜ விஜைகுமார் அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள், 
அதிகாரிகள் உள்ளிடர்டார்.

ேம 20, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
சபருநக� சென்னை மாநக�ாடசி, 
இ�ாைபு�ம் மண்டலம் வார்டு-62 
இல் உள்ை ்டான பாஸ்ரகா சமடரிக் 
ரமல்நி்லப் பள்ளியில் ஆக்ஸிஜன 
வெதியு்டன கூடிை  
104 படுக்்ககள் சகாண்ட  
சகார�ானைா சிகிச்்ெ ்மைத்்� 
துவக்கி ்வத்� ரபாது...  
உ்டன சபருநக� சென்னை  
மாநக�ாடசி ஆ்ணைாைர்  
திரு.ககனதீப் சிங் ரபடி, இ.ஆ.ப., 
அவர்கள்,  
சுகா�ா�த் து்ை செைலாைர்  
்டாக்்டர் சஜ.�ா�ாகிருஷணன இ.ஆ.ப., 
அவர்கள், எழும்பூர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.இ.ப�்ந�ாமன அவர்கள் 
மற்றும் அதிகாரிகள்.

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன சென்னை �ாஜீவ கா்நதி 
அ�சு மருத்துவம்னையில் சகார�ானைா சிகிச்்ெக்காக 
ஆம்புலனஸ் வாகனைம் மூலம் வருகினைவர்க்ை சவகு 
ரந�ம் காக்க ்வத்தி்டாமல் உ்டனைடிைாக மருத்துவம்னைக்குள் 
அனுமதிக்க ரவணடிை முனரனைற்பாடுகள் பற்றிை ஆயவி்னை 
மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் திரு ர��ணி �ாஜன 
மற்றும் மருத்துவர்கரைாடு ரமற்சகாண்ட ரபாது

ேம 21, 2021

ேம 20, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன வில்லிவாக்கம் பகுதியில் 
உள்ை இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ைக்கு சொ்ந�மானை, சுமார் 
18250 ெது�டி சகாண்ட நிலத்தில் சகார�ானைா சிகிச்்ெ ் மைம் 
அ்மப்ப�ற்கானை ஆயவி்னை ரமற்சகாண்ட ரபாது... உ்டன 
அணணா நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன 
அவர்கள், வில்லிவாக்கம் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. அ.சவற்றி அழகன அவர்கள் மற்றும் பகுதிக் கழக 
செைலாைர் திரு. கூ. பி.சஜயின அவர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்.

ேம 21, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன சென்னை கீழ்பாக்கம் 
மருத்துவக் கல்லூரியில் அ்ம்நதுள்ை சகார�ானைா சிகிச்்ெ 
வார்டினில் உரிை வெதிகள் செயைப்படடிருக்கினைனைவா எனறும் 
ஆம்புலனஸ் வாகனைம் மூலம் வ�க்கூடிை ரநாைாளிகள் 
உ்டனைடிைாக மருத்துவம்னையில் அனுமதிக்கப்படுகினைார்கைா 
எனைவும் ஆயவி்னை ரமற்சகாண்ட ரபாது... உ்டன அணணாநகர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், 
கீழ்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரியின டீன மருத்துவர் ொ்நதிமலர் 
அவர்கள், ஆர்.எம்.ஓ மருத்துவர் �ாஜ்குமார் அவர்கள் மற்றும் 
மருத்துவர்கள்.

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன ஸ்்டானலி 
மருத்துவம்னையில் "Oxygen on Wheels" ரெ்வ்ை 
துவக்கி ்வத்� ரபாது... இ்நநிகழ்ச்சியில், வ்ட சென்னை 
நா்டாளுமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர் வீ கலாநிதி அவர்கள், 
அணணாநகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன  
உள்ளிடர்டார் உ்டனிரு்ந�னைர்.

ேம 21, 2021

ேம 21, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன வில்லிவாக்கம் பகுதி 
அன்னை ெத்ைா நகரில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு 
சகார�ானைா நிவா�ண நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை 
ரபாது... இ்நநிகழ்ச்சியில் அணணா நகர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், வில்லிவாக்கம் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. அ.சவற்றி அழகன அவர்கள், 
பகுதிக் கழக செைலாைர் திரு. கூ. பி.சஜயின அவர்கள், 
வட்டக் கழக செைலாைர் திரு.சிடரகா ரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர் உ்டனிரு்ந�னைர்.

ேம 21, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன வில்லிவாக்கம் சிவெக்தி 
காலணி பகுதியில், சிங்கா�ப் பிள்்ை 
பள்ளி அருரக உள்ை இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ைக்கு சொ்ந�மானை 
நிலத்தில் சகார�ானைா சிகிச்்ெ ்மைம் 
அ்மப்ப�ற்கானை ஆயவி்னை ரமற்சகாண்ட 
ரபாது... உ்டன அணணா நகர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், 
வில்லிவாக்கம் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. அ.சவற்றி அழகன அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்கள் திரு. கூ. பி.சஜயின 
அவர்கள், திரு.ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள், 
திரு.ெ.ப�மசிவம் அவர்கள், இ்நது ெமை 
அைநி்லைத் து்ை ஆ்ணைாைர்  
திரு. கும�குருப�ன அவர்கள், இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ை இ்ண ஆ்ணைாைர் 
திருமதி ர�ணுகா ர�வி அவர்கள், இ்நது 
ெமை அைநி்லைத் து்ை நிர்வாக அதிகாரி 
திரு. சஜைப்பி�காஷ நா�ாைணன அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 22, 2021

சென்னை �ாஜீவ கா்நதி அ�சு சபாது 
மருத்துவம்னையில் புதி�ாக அ்மைப்சபை 
உள்ை 136 படுக்்ககள் எணணிக்்ககள் 
சகாண்ட சகார�ானைா வார்டி்னை மாணபுமிகு 
இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
பார்்வயிட்ட ரபாது...  
உ்டன �ாஜீவ கா்நதி அ�சு சபாது 
மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் 
ர��ணி �ாஜன மற்றும் மருத்துவர்கள்..

ேம 21, 2021
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மாணபுமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. மா. சுப்பி�மணிைன அவர்களு்டன �ாஜீவ 
கா்நதி அ�சு சபாது மருத்துவம்னையில் சகார�ானைா 
ச�ாற்ைாைர்கள் வாகனைங்களிரலரை நீண்ட ரந�ம் 
காத்திருக்கும் நி்ல்ை �விர்ப்ப�ற்காக 136 
படுக்்ககளு்டன கூடிை "Corona Zero Delay 
Extension" வார்்்ட திை்நது ்வத்� ரபாது... 
உ்டன சுகா�ா�த்து்ை செைலாைர் ்டாக்்டர் 
சஜ.�ா�ாகிருஷணன அவர்கள், �ாஜீவ கா்நதி அ�சு 
மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் ர��ணி 
�ாஜன மற்றும் மருத்துவர்கள்...

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
ஸ்்டானலி மருத்துவம்னைக்கு அருரக 
அ்ம்நதுள்ை பா�தி மகளிர் கல்லூரி 
வைாகத்தில் அ்மைப் சபைவுள்ை சகார�ானைா 
சிகிச்்ெ ்மைத்தில் ஆயவு ரமற்சகாண்ட 
ரபாது. உ்டன ஸ்்டானலி மருத்துவம்னையின 
�்லவர் மருத்துவர் பாலாஜி அவர்கள், 
மருத்துவர்கள் மற்றும்  அதிகாரிகள்...

ேம 22, 2021

ேம 22, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு �மிழ்நாடு மு�ல்மச்ெர் திரு. மு.க. ஸ்்டாலின அவர்கள் சென்னை, இ�ாைப்ரபட்்ட,  
சவஸ்லி ரமல்நி்லப் பள்ளியில் அ்மக்கப்படடுள்ை ஆக்ஸிஜன வெதியு்டன கூடிை 130 படுக்்ககள் சகாண்ட 

சகார�ானைா சிைப்பு ் மைத்்� திை்நது ் வத்து, ஆயவு செய� நிகழ்வில்...

ேம 22, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
அணணா நகர் வ்டக்கு பகுதி அ்ம்ந�க்�யில் 
அம்பா ஸ்்கவாக் அருரக உள்ை ஏ.ரக. 
மருத்துவம்னையில் சகார�ானைா சிகிச்்ெ ்மைத்்� 
துவக்கி ்வத்� ரபாது... உ்டன அணணா நகர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. ெ.ப�மசிவம் 
அவர்கள், ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
அணணா நகர் அ�சு புைநகர் மருத்துவ்னை 
வைாகத்தில் உள்ை சகார�ானைா சிகிச்்ெ 
்மைத்தில் ஆயவு ரமற்சகாண்ட ரபாது. உ்டன 
மாவட்ட சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், 
அணணா நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 22, 2021

ேம
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை  
அ்மச்ெர் திரு பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அ�சினைர் மருத்துவம்னை 
வைாகத்தில் அ்மைப் சபைவுள்ை சகார�ானைா சிகிச்்ெ 
்மைத்தில் ஆயவு ரமற்சகாண்ட ரபாது. உ்டன 
சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு ரந சிற்ை�சு அவர்கள், அணணா நகர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர்தி ரு எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்கள் திரு.ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள்,  
திரு. ெ.ப�மசிவம் அவர்கள், மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

ேம
 2
4,
 2
02
1

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
வில்லிவாக்கம் சிவெக்தி காலனி பகுதியில்,  
சிங்கா�ப் பிள்்ை பள்ளி அருரக உள்ை இ்நது 
ெமை அைநி்லைத்து்ைக்குச் சொ்ந�மானை 
நிலத்தில் சகார�ானைா சிகிச்்ெ ்மைம் அ்மக்கும் 
பணியி்னை ஆயவு ரமற்சகாண்ட ரபாது...  
உ்டன வில்லிவாக்கம் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. அ.சவற்றி அழகன அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திரு. கூ.பி.சஜயின அவர்கள், 
அதிகாரிகள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 24, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன 
�ாஜீவ கா்நதி அ�சு சபாது மருத்துவம்னை 
வைாகத்தில் உள்ை ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு உணவு சபாருடக்ை வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன �ாஜீவ கா்நதி அ�சு 
மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் 
ர��ணி �ாஜன மற்றும் மருத்துவர்கள்…

ேம 24, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள் மற்றும் கழக இ்ைஞ�ணி 
செைலாைரும் ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன  
சகார�ானைா �டுப்பு பணிக்காக அணணா நகர் ெட்டமனைத் உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்களின ஏற்பாடடில்  
26 கிருமிநாசினி ச�ளிப்பான வாகனைங்க்ை சென்னை மாநக�ாடசிக்கு வழங்கிை ரபாது ..
உ்டன மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், வ்டசென்னை நா்டாளுமனை உறுப்பினைர் திரு. கலாநிதி வீ�ாொமி 
அவர்கள், பகுதிக் கழக செைலாைர்கள் திரு. ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள், திரு. ெ.ப�மசிவம் அவர்கள், �கவல் ச�ாழில் நுடப 
அணியின து்ண செைலாைர் திரு கார்த்திக் ரமாகன மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 25, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, சென்னை கிழக்கு 
மாவட்டம், து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதிக்குடபட்ட ஸ்்டானலி 
அ�சு சபாது மருத்துவம்னைக்கு அருரக அ்ம்நதுள்ை பா�தி 
மகளிர் கல்லூரி வைாகத்தில் அ்மைப் சபைவுள்ை சகார�ானைா 
சிகிச்்ெ ் மைத்தில் ஆயவு ரமற்சகாண்ட ரபாது..
உ்டன ஸ்்டானலி மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் 
பாலாஜி அவர்கள், பகுதிக் கழக செைலாைர்கள்  
திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள், 
மருத்துவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்...

சென்னை ரமற்கு மாவட்ட சபாறுப்பாைர் திரு ரந. சிற்ை�சு 
அவர்கள் மற்றும் ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
மருத்துவர் திரு. நா.எழிலன அவர்களு்டன சென்னை ரமற்கு 
மாவட்டம், ஆயி�ம் விைக்கு கிழக்குப் பகுதி 111(அ) வட்டக் 
கழகம் ொர்பில் கிரீம்ஸ் ொ்லயில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திருமா.பா. அனபுது்�அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, 
எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு இ.ப�்ந�ாமன 
அவர்கள் முனனி்லயில் எழும்பூர் பகுதியில் 
ொ்லரைா�ம் வசிக்கும் ஏ்ழ, எளிை மக்களுக்கு 
உணவு சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது.. உ்டன 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு சொ.ரவலு 
அவர்கள், திரு.சஜ.விஜைகுமார் அவர்கள் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்

ேம 26, 2021

ேம 25, 2021

ேம 26, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன எழும்பூர் ச�ாகுதிச் 
சூ்ை பகுதியில் உள்ை உமா சு�ாஜ் ரபலஸ்ஸில் உணவு 
வங்கி்ை திை்நது ்வத்து, அப்பகுதியில் உள்ை ஏ்ழ 
எளிை மக்களுக்கு உணவு சபாருடகள் மற்றும் முகக் கவெம், 
கிருமிநாசினி உள்ளிட்ட சகார�ானைா �டுப்பு உபக�ணங்க்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர், 
திரு. இ. ப�்ந�ாமன அவர்கள்,பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் 
திரு. சொ.ரவலு அவர்கள், திரு.சஜ.விஜைகுமார் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும், 
ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி  
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு.உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்கள் எத்தி�ாஜ் 
திருமண மண்டபத்தில் அ்மக்கப்படடுள்ை 
50 படுக்்ககள் சகாண்ட ஆயுர்ரவ�மு்ை 
சகார�ானைா சிகிச்்ெ ் மைத்்� திை்நது 
்வத்� ரபாது..
உ்டன மாணபுமிகு இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள், 
ச�னசென்னை நா்டாளுமனை உறுப்பினைர் 
திருமதி. �மிழச்சி �ங்கபாணடிைன 
அவர்கள், மயி்ல ச�ன-ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் மயி்ல �.ரவலு அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைனியினைர்.

ேம 26, 2021

ேம 26, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, �ாஜீவ கா்நதி அ�சு 
சபாது மருத்துவம்னை வைாகத்தில் உள்ை தூய்மப் 
பணிைாைர்களுக்கு உணவு சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது. 
உ்டன இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை ஆ்ணைாைர்  
திரு.கும�குருப�ன அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்.

ேம 26, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன து்ைமுகம் ச�ாகுதி, 
அன்னை ெத்திைா நகரில் வசிக்கும் ஏ்ழ-எளிை 1000 

குடும்பங்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், 
திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, 
ஓடர்டரி மைானைத்தில் க்ட்ந� 16ம் ர�தி ஆயவு 
செயது அவற்றில் சில பழு�்்ட்ந�வற்்ை 
உ்டனைடிைாக சீ�்மக்கக் ரகாரி உரிை 
அதிகாரிக்ை வ�வ்ழத்து உத்��விட்ட 
நி்லயில் ந்்டசபற்று வருகினை பணிக்ை 
பார்்வயிட்ட ரபாது.

ேம 26, 2021

ேம 26, 2021

ேம 26, 2021

சென்னை ரமற்கு மாவட்ட சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந. சிற்ை�சு அவர்கள் மற்றும் ஆயி�ம் விைக்கு 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர் திரு நா.எழிலன 
அவர்களு்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டம் ஆயி�ம் 
விைக்கு கிழக்குப் பகுதி 110 வது வட்டக் கழக ொர்பில் 
ஹாரிங்்டன ொ்ல, அப்பாது்� ச�ருவில் வசிக்கும் 
ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது..
உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின 
பாபு அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு �மிழ்நாடு மு�ல்வர்
திரு மு. க. ஸ்்டாலின அவர்கள் 
சென்னை கிழக்கு மாவட்டம், து்ைமுகம் 
ெட்டமனைத் ச�ாகுதிக்குடபட்ட ஸ்்டானலி 
அ�சு சபாது மருத்துவம்னைக்கு அருரக 
உள்ை பா�தி மகளிர் கல்லூரி வைாகத்தில் 
ஆக்சிஜன செறிவூடடிகளு்டன கூடிை 100 
படுக்்க வெதிகள் சகாண்ட சகார�ானைா 
சிகிச்்ெ ்மைத்்� திை்நது ்வத்� ஆயவு 
ரமற்சகாண்டார்... உ்டன மாணபுமிகு இ்நது 
ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள், சபருநக� 
சென்னை மாநக�ாடசி ஆ்ணைாைர்  
திரு. ககன தீப் சிங் ரபடி அவர்கள், 
ஸ்்டானலி மருத்துவம்னையின �்லவர் 
மருத்துவர் பாலாஜி அவர்கள், மருத்துவர்கள் 
மற்றும் பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு.எஸ்.மு�ளி,  
திரு.எஸ்.�ாஜரெகர் ஆகிரைார்.

கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும், 
ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமாகிை திரு.உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன, திருவல்லிக்ரகணி 
பகுதிக்குடபட்ட கஸ்தூரிபா கா்நதி 
மருத்துவம்னையில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட 
இ்டத்்� பார்்வயிட்டர�ாடு ரமலும் இது 
ரபானை ெம்பவங்கள் ச�ா்ட�ாமலிருக்க 
எடுக்க ரவணடிை ந்டவடிக்்ககள் 
குறித்து மருத்துவம்னை இைக்குனைர் - 
மினவாரிை மற்றும் சபாதுப் பணித்து்ை 
அதிகாரிகளு்டன கல்நது்�ைாடிை ரபாது... 
உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.எஸ்.ம�னரமாகன அவர்கள்  
மற்றும் அதிகாரிகள்...

ேம 27, 2021

ேம 27, 2021
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மாணபுமிகு �மிழ்நாடு மு�ல்வர்
திரு மு. க. ஸ்்டாலின அவர்கள் 
சென்னை பி�ாடரவ பகுதியில் 
உள்ை ்டான ரபாஸ்ரகா பள்ளியில் 
18 வைது மு�ல் 45 வைது வ்� 
உடபட்டவர்களுக்கானை �டுப்பூசி 
முகா்ம ச�ா்டங்கி ்வத்து ஆயவு 
ரமற்சகாண்டார்... உ்டன மாணபுமிகு 
இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு 
அவர்கள், சபருநக� சென்னை 
மாநக�ாடசி ஆ்ணைாைர்  
திரு.ககன தீப் சிங் ரபடி அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள்,  
திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள்..

ேம 27, 2021

ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி 
ெட்டமனை உறுப்பினைரும், கழக 
இ்ைஞ�ணி செைலாைருமாகிை 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்கள் ரெப்பாக்கம் பகுதி 
லாக் நகரில் �டுப்பூசி முகா்ம 
ச�ா்டங்கி ் வத்து அ�னபின 
�டுப்பூசியிடடுக் சகாண்ட 
அ்னைவருக்கும் நிவா�ணப் 
சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன மாவட்ட சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், 
பகுதி கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ். ம�னரமாகன அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 27, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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ரிப்பன மாளி்கயில் மாணபுமிகு  
இ்நது ெமை அைநி்லைத் து்ை  
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு  
அவர்கைது முனனி்லயில்,  
கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும்  
ரெப்பாக்கம் திருவல்லிக்ரகணி  
ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின  
அவர்களு்டனும், திரு.வி.க நகர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு �ாைகம் கவி 
அவர்களு்டனும், சபருநக� சென்னை 
மாநக�ாடசி ஆ்ணைாைர்  
திரு ககனதீப் சிங் ரபடி இ.ஆ.ப. 
அவர்களி்டம் �லா 20 ஆக்சிஜன 
செறிவூடடிகள் வீ�ம் 80 ஆக்சிஜன 
செறிவூடடிக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன கல்வித்து்ை இ்ண ஆ்ணைாைர் 
திரு ெங்கர்லால் குமாவத் இ.ஆ.ப, 
அவர்கள், சுகா�ா�த்து்ை து்ண 
ஆ்ணைாைர் திரு சஜ. ரமகநா� ச�டடி 
இ.ஆ. ப, அவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்..

ேம 27, 2021

ஆயி�ம் விைக்கு ச�ாகுதிக்குடபட்ட சூ்ைரமடு, 
சவங்க்டபு�ம் பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு மதிை உணவி்னை வழங்கிை ரபாது.  
உ்டன ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர் 
திரு. நா.எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு அவர்கள், வட்டக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. சிடடிபாபு அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்..

ஆயி�ம் விைக்கு ச�ாகுதிக்குடபட்ட சூ்ைரமடு 
பகுதி பஜ்னை ரகாவில் ச�ருவில் ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு உணவுப் சபாருடக்ை வழங்கிை 
ரபாது. உ்டன ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் மருத்துவர் திரு. நா.எழிலன 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு..எஸ்.அகஸ்டின பாபு அவர்கள் மற்றும்  
கழக முனனைணியினைர்..ேம

 2
7, 

20
21

ேம 27, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, சென்னை கிழக்கு 
மாவட்டம் து்ைமுகம் சகாணடித்ர�ாப்பு பகுதியிலுள்ை 
கிருஷணப்ப அக்�கா�ம் ச�ருவில் சகார�ானைா �டுப்பூசி 
முகாமி்னை திை்நது ்வத்� ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழக 
செைலாைர்கள் திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள்,  
திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

மாணபுமிகு இ்நது ெமை  
அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள், 
மாணபுமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ை 
அ்மச்ெர் திரு. மா. சுப்பி�மணிைன  
அவர்கள், கழக இ்ைஞ�ணி  
செைலாைரும், ரெப்பாக்கம் 
திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை  
உறுப்பினைருமாகிை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின ஆகிரைாரு்டன
சென்னை ஓம்நதூ�ார் அ�சு  
மருத்துவம்னையில் ஆக்ஸிஜன 
செறிவூடடிகளு்டன கூடிை 
120 படுக்்க வெதிகள் சகாண்ட  
சகார�ானைா சிகிச்்ெ ் மைத்்�யும், 
கரும்பூஞ்ெ சிகிச்்ெக்கானை 6 படுக்்க 
வெதிகள் சகாண்ட சிகிச்்ெ ் மைத்்�யும் 
திை்நது ் வத்து ஆயவு ரமற்சகாண்ட ரபாது...
உ்டன மாவட்ட சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள், சுகா�ா�த்து்ைச் செைலாைர்  
்டாக்்டர். சஜ.�ா�ாகிருஷனைன, அவர்கள், 
ரெப்பாக்கம் பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு எஸ். ம�னரமாகன அவர்கள், 
மருத்துவம்னை �்லவர் ்டாக்்டர். சஜை்நதி 
அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்.

ேம 28, 2021

ேம 28, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, அணணா நகர் அ�சு 
புைநகர் மருத்துவ்னை வைாகத்தில் அ்மைப்சபைவுள்ை 
சகார�ானைா சிகிச்்ெ ்மைத்தில் ஆயவு ரமற்சகாண்ட 
ரபாது.. உ்டன மாவட்ட சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள், அணணா நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்.

ேம 28, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன சென்னை கிழக்கு 
மாவட்டம் ொர்பில் �ாஜா அணணாம்ல மனைத்தில் 
800 ஏ்ழ எளிை குடும்பங்களுக்கு நலதிட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழக செைலாைர்கள்  
திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 28, 2021

தி�ாவி்டர் கழகத்தின �்லவர் திரு. கி.வீ�மணி அவர்கள் 
மற்றும், மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன சென்னை சபரிைார் தி்டலில் 
உள்ை சபரிைார் மணிைம்்ம மருத்துவம்னையில் சகார�ானைா 
ரநாய �டுப்பிற்கானை சித்� மருத்துவ சிகிச்்ெ ்மைத்்� 
திை்நது ்வத்� ரபாது... உ்டன எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு. இ.ப�்ந�ாமன அவர்கள், இ்நதிை மருத்துவம் மற்றும் 
ஓமிரைாபதி து்ை இைக்குநர் திரு. எஸ்.கரணஷ இ.ஆ.ப. 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு. சொ.ரவலு 
அவர்கள், திரு. சஜ.விஜைகுமார் அவர்கள்.

ேம 29, 2021

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம் ஆயி�ம் விைக்கு 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட எம்.ரக.�ா�ா நகர் பகுதியில் இ�ணடு 
இ்டங்களில், ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் மருத்துவர். நா. எழிலன அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திருமா.பா. அனபுது்�அவர்கள் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்..

ேம 29, 2021
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சென்னை ரமற்கு மாவட்டம் ஆயி�ம் விைக்கு ச�ாகுதிக்குடபட்ட 
110 அ வட்டத்திலுள்ை அரு்ந�தி நகர் பகுதியில் வசிக்கும் 
ஏ்ழ எளிை மக்கள் 1300 நபர்களுக்கு மதிை உணவி்னை 
வழங்கிை ரபாது.. உ்டன ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
மருத்துவர் திரு.நா.எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு அவர்கள், வட்டக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.கமலக்கணணன அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

அணணா அறிவாலைத்தில் பணிபுரியும் 
ஊழிைர்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன கழகத்தின �்ல்ம நி்லை 
செைலாைர் திரு பூச்சி எஸ். முருகன அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திருமா.பா. அனபுது்� அவர்கள் மற்றும்  
கழக முனனைணியினைர்..ேம

 2
9,
 2
02
1 ேம 29, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் மற்றும் 
கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் 
ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன, ரெப்பாக்கம் - 
திருவல்லிக்ரகணி ச�ாகுதி, 62 
(அ) வட்டம், சுவாமி ச�ருவில் வீடு 
வீ்டாக செனறு சகார�ானைா ஊ�்டங்கு 
கால நிவா�ண சபாருடக்ை 
வழங்கி அ்னைவ்�யும் �டுப்பூசி 
செலுத்திக்சகாள்ளுமாறு வலியுறுத்திை 
ரபாது.. உ்டன சென்னை ரமற்கு 
மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு ரந. சிற்ை�சு அவர்கள்,  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு எஸ் ம�ன ரமாகன அவர்கள், 
வட்டக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.மரகஷ அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

ேம 29, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி



77

#å¡P¬í«õ£‹ õ£
மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, சென்னை கிழக்கு மாவட்டம் 
து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதிக்குடபட்ட �ாஜா அணணாம்ல 
மனைத்தில் அப்பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன  
ச�ன ரமற்கு மாவட்டக் கழகப் சபாறுப்பாைரும்  
மயிலாப்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு. மயி்ல �.ரவலு அவர்கள், பகுதிக் கழகச்  
செைலாைர்கள் திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள்,  
திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ேம 29, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள் மற்றும் கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் 
ரெப்பாக்கம்-திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன அணணாநகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
திரு எம்.ரக.ரமாகன அவர்கைது ஏற்பாடடில், அணணா நகரில் உள்ை புைநகர் அ�சு மருத்துவம்னையில் ஆக்சிஜன செறிவூடடிகளு்டன 
கூடிை 100 படுக்்க வெதிகள் சகாண்ட சகார�ானைா சிகிச்்ெ ் மைத்்� திை்நது ் வத்து அங்குள்ை சுகா�ா� பணிைாைர்களுக்கு 
நிவா�ண சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது. உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்ட சபாறுப்பாைர் திரு ரந. சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு.ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள், திரு. ெ.ப�மசிவம் அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

ேம. 29, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, சென்னை கிழக்கு 
மாவட்டம், து்ைமுகம் ெட்டமனைத் ச�ாகுதியிலுள்ை ஸ்்டானலி 
அ�சு சபாது மருத்துவம்னைக்கு சகார�ானைா �டுப்பு 
உபக�ணங்கைானை முகக் கவெம், கிருமிநாசினி உள்ளிட்ட 
சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது. உ்டன ஸ்்டானலி அ�சு 
மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் பாலாஜி அவர்கள், 
மண்டல மருத்துவ அலுவலர் திரு. �ரமஷ அவர்கள் மற்றும் 
மருத்துவர்கள்.

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, 
சென்னை கிழக்கு மாவட்ட தி.மு.க ொர்பில் து்ைமுகம் 
ெட்டமனைத் ச�ாகுதியில் வசிக்கும் 1000 ஏ்ழ எளிை 
குடும்பங்களுக்கு நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிை 
ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள் மற்றும் மாணபுமிகு 
சுகா�ா�ம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. மா.சுப்பி�மணிைன அவர்களு்டன சென்னை 
�ாஜீவகா்நதி அ�சு சபாது மருத்துவம்னையில் கரும்பூஞ்ெ 
ரநா்ை ஆ�ம்ப நி்லயில் கண்டறிவ�ற்கானை சிைப்பு 
சவளிப்புை ரநாைாளி பிரிவி்னை திை்நது ்வத்� 
ரபாது.. உ்டன சுகா�ா�த்து்ைச் செைலாைர் திரு. 
சஜ.�ா�ாகிருஷணன இ.ஆ.ப அவர்கள், �ாஜீவ கா்நதி அ�சு 
மருத்துவம்னையின �்லவர் மருத்துவர் ர��ணி �ாஜன 
மற்றும் மருத்துவர்கள்..

ேம 31, 2021

ேம 31, 2021

ஜூன் 1, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மத்திை சென்னை நா்டாளுமனை ச�ாகுதிக்குடபட்ட சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம்விைக்கு ெட்டமனை ச�ாகுதி, 110வது ஆ வட்டம் 
காம�ாஜபு�த்தில், ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு, ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர் நா.எழிலன, 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு ஆகிரைார் முனனி்லயில் ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு மதிை உணவி்னை 
வழங்கிைரபாது, அப்பகுதி்ைச் ொர்்ந� ஏ்ழ சிறுமி ரபபி பாலசுபாஷினி பி�பாகர் எனபவர், �ான உணடிைலில் ரெர்த்து ்வத்திரு்ந� 
ரெமிப்பு பணம் ரூபாய 1240-ஐ �மிழ்நாடு மு�ல்மச்ெரின சபாது நிவா�ண நிதிக்காக எனனி்டம் வழங்கினைார். அ்ந� நிதி்ை 
மாணபுமிகு �மிழ்நாடு மு�ல்மச்ெர் திரு. மு.க.ஸ்்டாலின அவர்களி்டம் ஒப்ப்்டக்கப்பட்ட ரபாது...

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, சென்னை கிழக்கு மாவட்ட 
தி.மு.க ொர்பில் து்ைமுகம் ெட்டமனை ச�ாகுதியில் வசிக்கும்  
ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு நிவா�ணப் சபாருடக்ை  
வழங்கிை ரபாது.. உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள்  
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 1, 2021

ஜூன் 1, 2021

சென்னை ரகாபாலபு�த்தில் உள்ை ொ��ா 
பள்ளியில் சென்னை சபருநக� மாநக�ாடசிரைாடு 
இ்ண்நது ரகாபாலபு�ம் அரிமா ெங்கத்தின 
ஏற்பாடடில் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு 
�டுப்பூசி முகாமி்னை �வக்கி ்வத்து,  
நிவா�ணப் சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன அரிமா திரு.ரக ஏழும்ல அவர்கள்.

ஜூ
ன்
 1
, 
20
21
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்களு்டன, சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் 
அ�சினைர் மருத்துவம்னை வைாகத்தில் அ்ம்நதுள்ை சகார�ானைா 
சிைப்பு சிகிச்்ெ ்மைத்்� திை்நது ்வத்� ரபாது. உ்டன 
சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள், அணணா நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.எம்.
ரக.ரமாகன  அவர்கள், சபருநக� சென்னை மாநக�ாடசி 
ஆ்ணைாைர் திரு. ககனதீப் சிங் ரபடி இ.ஆ.ப., அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு.ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள்,  
திரு. ெ.ப�மசிவம் அவர்கள், மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 1, 2021

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை முனனிடடு, கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் ரெப்பாக்கம் திருவல்லிக்ரகணி 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை திரு உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி ச�ாகுதியில், �ங்களின உணடிைல் 
ரெமிப்்ப மு�ல்மச்ெரின சகார�ானைா �டுப்பு நிவா�ணப் பணிக்கு வழங்கிை சிறுவர் சிறுமிைருக்கு மிதிவணடி்ை பரிொக வழங்கிை 
ரபாது. உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர், திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. எஸ்.ம�ன 
ரமாகன அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 3, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் 
ரெப்பாக்கம் திருவல்லிக்ரகணி 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன ரெப்பாக்கம் - 
திருவல்லிக்ரகணி ச�ாகுதிக்குடபட்ட 
114 அ வட்டம், சபரிை ச�ரு 
பகுதியில், சகார�ானைா �டுப்பூசி 
முகா்ம ச�ா்டங்கி ் வத்து 
முகாமில் கல்நது சகாண்ட 
அ்னைவருக்கும் சகார�ானைா 
ஊ�்டங்கு கால நிவா�ண 
சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர், திரு. ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு. எஸ்.ம�ன ரமாகன அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

முத்�மிழறிஞர் ்டாக்்டர் க்லஞர் அவர்களின 
பிை்ந�நா்ை முனனிடடு, �ாைப்ரபட்்ட பகுதி 
118 வது வட்டத்தில் உள்ை ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு மதிை உணவி்னை வழங்கிை 
ரபாது. உ்டன ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் மருத்துவர் திரு. நா. எழிலன 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்,  
திரு.மா.பா.அனபுது்� அவர்கள் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 3, 2021

ஜூன் 4, 2021

ரிப்பன மாளி்கயில் மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத் து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கைது �்ல்மயில், கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் 
ரெப்பாக்கம் திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமாகிை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்கள், வ்டசென்னை நா்டாளுமனை உறுப்பினைர்  
திரு. கலாநிதி வீ�ாொமி ஆவர்களும், திைாக�ாை நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. சஜ.கருணாநிதி அவர்களும், �ாைபு�ம் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. ஐடிரீம் ஆர் மூர்த்தி அவர்களும், திருசவாற்றியூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.ரக. பி.ெங்கர் அவர்களும், எழும்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. இ.ப�்ந�ாமன 
அவர்களும், மயிலாப்பூர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் மயி்ல திரு. �. ரவலு அவர்களும் 
சபருநக� சென்னை மாநக�ாடசி ஆ்ணைாைர் திரு ககனதீப் சிங் ரபடி இ.ஆ.ப. 
அவர்களி்டம் 100 ஆக்சிஜன செறிவூடடிக்ை வழங்கிை ரபாது

ஜூன் 4, 2021
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கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் 
ரெப்பாக்கம் திருவல்லிக்ரகணி 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன, அரிமா ெங்கம் 
ொர்பில் திரு. மணிலால் அவர்களின 
ஏற்பாடடில் �ாைப்ரபட்்ட அ�சு 
சபாது மருத்துவம்னையில் சிகிச்்ெ 
சபறும் ரநாைாளிகள், அவ�து 
உைவினைர்கள், ஏ்ழ எளிரைார் 
எனை 1000 ரபருக்கு மதிை 
உண்வயும், சநாச்சி குப்பத்்� 
ரெர்்ந� சபாதுமக்கள் 100 ரபருக்கு 
அரிசி உள்ளிட்ட நிவா�ணப் 
சபாருடக்ையும் வழங்கிை ரபாது.. 
உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர்,  
திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள்,  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. எஸ்.ம�ன ரமாகன அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 4, 2021

பீட்டர் ொ்லயில்  
அ்ம்நதுள்ை ஆ�ார்ஷ 
ரமல்நி்ல பள்ளியில் கழக 
இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் 
ரெப்பாக்கம் திருவல்லிக்ரகணி 
ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களி்டம் பஞொப் 
அரொசிரைென ொர்பில் அ�ன 
சபாதுச்செைலாைர் 
திரு விக்�ம் அகர்வால்  
3,50,000 முககவெங்கள்,  
3,000 கவெ உ்்டகள் மற்றும் 
5,000 ஆக்சிமீட்டர் ஆகிைவற்்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன ரமற்கு 
மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள்,  
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள்  
திரு. எஸ்.ம�ன ரமாகன  
அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்

ஜூன் 4, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு, சென்னை ர�னைாம்ரபட்்ட எம்.ரக.�ா�ா 
நகர் பகுதியில் உள்ை சபாது மக்களுக்கு நலத்திட்ட 
உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. மா.பா. அனபுது்� அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

ஜூன் 5, 2021

சென்னை ரகாபாலபு�ம் �ாரமா��ன ச�ருவில் முத்�மிழறிஞர் 
க்லஞர் அவர்களின திருவுருவப் ப்டத்திற்கு மா்ல அணிவித்து 
மரிைா்� செலுத்திை பின அப்பகுதி மக்களுக்கு நலத்திட்ட 
உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.மா.பா.அனபுது்� அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 5, 2021

ஆயி�ம் விைக்கு ரமற்கு பகுதி தி.மு.க ொர்பில், 
முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு மத்திை சென்னை நா்டாளுமனை 
உறுப்பினைர் அலுவலகத்தில் சபாது மக்களுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன 
ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள்,ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
மருத்துவர் திரு. நா.எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 7, 2021
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ஆயி�ம் விைக்கு ரமற்கு பகுதி தி.மு.க ொர்பில் 
முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு நுங்கம்பாக்கம் புஷபா நகர் குடி்ெ மாற்று 
வாரிை குடியிருப்பு பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது...
உ்டன ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு. ரந சிற்ை�சு 
அவர்கள், ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
மருத்துவர் நா.எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 7, 2021

ஆயி�ம் விைக்கு ரமற்கு பகுதி தி.மு.க ொர்பில் முத்�மிழறிஞர் 
க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை முனனிடடு நுங்கம்பாக்கம் 

குைக்க்� ொ்லயில், சபாது மக்களுக்கு நலத்திட்ட 
உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது.. உ்டன ரமற்கு மாவட்டப் 

சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், ஆயி�ம் விைக்கு 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர் திரு.நா.எழிலன அவர்கள், 

பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 7, 2021

ஆயி�ம் விைக்கு ரமற்கு பகுதி தி.மு.க ொர்பில் 
முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு நுங்கம்பாக்கம் �ாஜாஜி வ்டக்கு 
ொ்லயில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன 
ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு. ரந சிற்ை�சு 
அவர்கள்,ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
மருத்துவர் திரு. நா.எழிலன அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 7, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு.பி.ரக.ரெகர்பாபு அவர்கள், 
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் 
து்ை அ்மச்ெர் திரு மா. சுப்பி�மணிைன 
அவர்கள், கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் 
ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமானை திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின 
அவர்களு்டன சென்னை ஓம்நதூ�ார் அ�சு 
சபாது மருத்துவம்னையில் �கவல் பல்க்ை  
திை்நது ்வத்தும், ஒப்ப்ந� மு்ை 
மருத்துவர்கள் 70 நபர்களுக்கு பணி 
நிைமனை ஆ்ண வழங்கியும், ஆக்சிஜன 
செறிவூடடிகளு்டன கூடிை 60 படுக்்ககள் 
சகாண்ட சகார�ானைா சிகிச்்ெ ்மைத்்�யும் 
திை்நது ்வத்� ரபாது.. உ்டன ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர் திரு. எஸ்.ம�ன ரமாகன 
அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்..

ஜூன் 8, 2021

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 
பிை்ந�நா்ை முனனிடடு, அணணா  
நகர் வ்டக்கு பகுதி தி.மு.க ொர்பில்  
டி. பி.ெத்தி�ம் பகுதியில் சபாது மக்களுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. ெ. ப�மசிவம் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்...

ஜூ
ன்
 8
, 
20
21

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு, அணணா நகர் வ்டக்கு பகுதி தி.மு.க ொர்பில் 
ஹால்ஸ் ொ்ல, மா�ா ரகாவில் அருகில் சபாது 
மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு. ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. ெ.ப�மசிவம் 
அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

ஜூன் 8, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு 
அவர்களு்டன, சென்னை கிழக்கு மாவட்ட 
தி.மு.க ொர்பில் து்ைமுகம் ெட்டமனைத் 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட �ாஜா அணணாம்ல 
மனைத்தில் அப்பகுதியில் வசிக்கும் ஏ்ழ 
எளிை மக்களுக்கு நிவா�ணப் சபாருடக்ை 
வழங்கிை ரபாது. உ்டன பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள் திரு.எஸ்.மு�ளி அவர்கள், 
திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ையின ொர்பில் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் 
அ�சு மருத்துவம்னையில் உள்ை சகார�ானைா 
ரநாைாளிகளின உ�விைாைர்கள் மற்றும் சபாது 
மக்களுக்கு உணவு சபாட்டலங்க்ை வழங்கிை ரபாது.

ஜூன் 8, 2021

ஜூன் 8, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள், மாணபுமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் 
நல்வாழ்வுத் து்ை அ்மச்ெர் திரு. மா. சுப்பி�மணிைன அவர்கள், கழக 
இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் ரெப்பாக்கம் - திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை 
உறுப்பினைருமானை திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களு்டன, சென்னை ஸ்்டானலி 
அ�சு சபாது மருத்துவம்னையில் கரும்பூஞ்ெ ரநாயக்கானை சிைப்பு சிகிச்்ெ 
்மைத்்�யும், சகார�ானைா ரநாைாளிகள் நி்ல குறித்� அறிவிப்பு பல்க்ை 
திை்நது ் வத்தும், 75 ஆக்சிஜன செறிவூடடிக்ையும், 8 ரபட்டரி கார்க்ையும் 
மருத்துவம்னையின பைனபாடடிற்கு வழங்கிை ரபாது. உ்டன ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், வ்டசென்னை நா்டாளுமனை உறுப்பினைர் 
மருத்துவர் திரு. கலாநிதி வீ�ாொமி அவர்கள், �ாைபு�ம் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. ஐடரீம் மூர்த்தி அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் திரு. எஸ்.�ாஜரெகர் 
அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்.

ஜூன் 8, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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சென்னை ரமற்கு மாவட்டத்தின முனனைாள் செைலாைரும்,  
கழகத்தின ஆற்ைல் மிகு செைல் வீ��ாகவும் திகழ்்ந� அணணன  
திரு. சஜ. அனபழகன அவர்களின நி்னைவாக அவ�து மகன 
சென்னை ச�ன ரமற்கு மாவட்ட இ்ைஞ�ணி அ்மப்பாைர்  
திரு. �ாஜா அனபழகன அவர்கள் ஆ�ம்பிக்கும் தீ�ர் சஜ.அனபழகன 
அைக்கட்ட்ை்ை கழக இ்ைஞ�ணி செைலாைரும்  
ரெப்பாக்கம் திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை  
திரு உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்கள் ச�ா்டங்கி ் வத்து ஏ்ழ எளிை 
மக்கள் மற்றும் தூய்மப் பணிைாைர்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது.. இ்நநிகழ்வில் கழகத்தின அ்மப்பு செைலாைர்  
திரு. ஆர்.எஸ்.பா�தி அவர்கள், மாணபுமிகு இ்நது ெமை 
அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள், 
மாணபுமிகு பள்ளி கல்வித்து்ை அ்மச்ெர்  
திரு.அனபில் மரகஷ சபாயைாசமாழி அவர்கள், சென்னை ரமற்கு 
மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், மயிலாப்பூர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் மயி்ல திரு. �. ரவலு அவர்கள்,  
திைாக�ாை நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. சஜ. கருணாநிதி அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர் பங்ரகற்ைனைர்..

ஜூன் 9, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. பி.ரக ரெகர் பாபு அவர்களு்டன சென்னை 
கீழ்ப்பாக்கம் அ�சு மருத்துவம்னையில் சகார�ானைா 
ரநாைாளிகளுக்காக �ாஜஸ்�ான காஸ்ரமா கிைப்பின 
ொர்பில் வழங்கிை "Mobile Medical Emergency Care" 
துவக்க நிகழ்ச்சியில் பங்ரகற்று துவக்கி ் வத்� ரபாது. 
உ்டன அணணாநகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு.எம்.ரக.ரமாகன அவர்கள், மருத்துவ கல்வி 
இைக்குனைர் மருத்துவர் நா�ாைண பாபு அவர்கள், 
கீழ்ப்பாக்கம் அ�சு மருத்துவம்னையின �்லவர் 
மருத்துவர் ொ்நதி மலர் அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர்கள், திரு.ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள்,  
திரு. சி.ப�மசிவம் அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்..

ஜூன் 9, 2021
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சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் விைக்கு கிழக்கு 
பகுதி சூ்ைரமடு, திருரவங்க்டபு�ம் பகுதியில் உள்ை 
ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்

ஜூன் 12, 2021

ஜூ
ன்
 1
2,
 2
02
1

ஜூன் 11, 2021மாணபுமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் 
து்ை அ்மச்ெர் திரு. மா. சுப்பி�மணிைன அவர்களு்டன 
அரும்பாக்கம் பகுதியில் அ்ம்நதுள்ை அறிஞர் அணணா 
அ�சினைர் இ்நதிை மருத்துவம்னையில் "சித்� மருத்துவ 
War Room" எனகிை ஒருங்கி்ண்ந� கட்ட்ை ்மைத்்� 
திை்நது ்வத்து து்ை ரீதிைானை ஆயவுக்ை ரமற்சகாண்ட 
ரபாது. உ்டன அணணா நகர் ெட்டமனை உறுப்பினைர்  
திரு. எம்.ரக ரமாகன அவர்கள், சுகா�ா�த்து்ை செைலாைர் 
திரு. சஜ.�ா�ாகிருஷணன இ.ஆ.ப அவர்கள், ரமற்கு 
மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்கள் திரு.ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள்,  
திரு. ெ. ப�மசிவம் அவர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் 
அதிகாரிகள்.

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் 
விைக்கு கிழக்கு பகுதி சூ்ைரமடு, 
வனனிைர் ச�ருவில் வசிக்கும் ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு.ரந.சிற்ை�சு, பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. சஜ .எஸ். அகஸ்டின பாபு 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் விைக்கு கிழக்கு பகுதி 
சூ்ைரமடு, சகங்்கைம்மன ரகாயில் 2வது ச�ருவில் 
உள்ை சினனைமணி திருமண மண்டபத்தில் ஏ்ழ எளிை 
மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர்  
திரு.ரந.சிற்ை�சு, பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.சஜ.எஸ்.அகஸ்டின பாபு மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

ஜூன் 12, 2021

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு சென்னை ரமற்கு மாவட்டம் ஆயி�ம் விைக்கு 
ெட்டமனை ச�ாகுதிக்குடபட்ட 118வது வட்டம், புதுப்ரபட்்ட 
கார்்டன ச�ருவில் தூய்ம பணிைாைர்கள் மற்றும் 
ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை 
ரபாது... உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் மருத்துவர் நா எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு.மா.பா.அனபுது்� அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்..

ஜூன் 14, 2021

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை முனனிடடு 
சென்னை ரமற்கு மாவட்டம் ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட 118வது வட்டம், சபானனுொமி நாைக்கன ச�ரு, 
ச�ாம்்மைப்பன ச�ரு ெ்நதிப்பில் ஏ்ழ எளிை மக்களுக்கு 
நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் திரு. ரந.சிற்ை�சு 
அவர்கள், ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர் 
நா.எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு. மா.பா.அனபுது்� அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்..

ஜூன் 14, 2021

முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின பிை்ந�நா்ை 
முனனிடடு ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை ச�ாகுதிக்குடபட்ட 
ஜி.என.செடடி ொ்லயில் உள்ை ெத்திைமூர்த்தி பள்ளியில் 
ஏ்ழ எளிை மக்கள் 650 நபர்களுக்கு சகார�ானைா ரபரி்டர் 
நிவா�ணமாக மளி்க சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர் 
நா. எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு. மா.பா. அனபுது்� அவர்கள் உள்ளிட்ட கழக 
முனனைணியினைர்.

ஜூன் 15, 2021
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மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன து்ைமுகம் 
ெட்டமனை ச�ாகுதிக்குடபட்ட ஏழுகிணறு ச�ருவில் உள்ை 
நிைாை வி்ல க்்டயில் �மிழ்நாடு அ�சு ொர்பாக 
சகார�ானைா ரபரி்டர் நிவா�ண நிதியின இ�ண்டாம் 
�வ்ணைாக 2000 ரூபாயும், 14 வ்க மளி்க 
சபாருடகள் அ்டங்கிை ச�ாகுப்பும் சபாது மக்களுக்கு 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன பகுதிக் கழகச் செைலாைர்  
திரு.எஸ். மு�ளி அவர்கள், திரு.எஸ்.�ாஜரெகர் அவர்கள் 
மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூ
ன்
 15

, 2
02
1

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன எழும்பூர் ெட்டமனை 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட சூ்ை பகுதி ொமிபிள்்ை ச�ருவில் உள்ை 
நிைாை வி்ல க்்டயில் �மிழ்நாடு அ�சு ொர்பாக சகார�ானைா 
ரபரி்டர் நிவா�ண நிதியின இ�ண்டாம் �வ்ணைாக 2000 
ரூபாயும், 14 வ்க மளி்க சபாருடகள் அ்டங்கிை ச�ாகுப்பும் 
சபாது மக்களுக்கு வழங்கிை ரபாது.... உ்டன எழும்பூர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு. இ. ப�்ந�ாமன அவர்கள், பகுதிக் 
கழகச் செைலாைர்கள் திரு. சஜ.விஜைகுமார் அவர்கள்,  
திரு.சொ. ரவலு அவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்

ஜூன் 15, 2021

மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை 
அ்மச்ெர் திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களும், 
மாணபுமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் 
நல்வாழ்வுத் து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. மா. சுப்பி�மணிைன அவர்களும், கழக 
இ்ைஞ�ணி செைலாைரும் ரெப்பாக்கம் 
திருவல்லிக்ரகணி ெட்டமனை உறுப்பினைருமானை 
திரு. உ�ைநிதி ஸ்்டாலின அவர்களின ஏற்பாடடில் 
�ாைப்ரபட்்ட அ�சு மருத்துவம்னை வைாகத்தில் 
லார்ென அனட டூப்ர�ா நிறுவனைம் வழங்கிை 
ஆக்சிஜன பிைானட்்ட பார்்வயிடடு ஆக்சிஜன 
உற்பத்தி்ை ச�ா்டங்கி ்வத்� ரபாது....  
உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. எஸ் ம�னரமாகன அவர்கள், 
மருத்துவர்கள் மற்றும் கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 15, 2021

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின  
பிை்ந�நா்ை முனனிடடு ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட நக்கீ�ர் நகரில் ஏ்ழ எளிை மக்கள் 
400 நபர்களுக்கு சகார�ானைா ரபரி்டர் நிவா�ணமாக 
மளி்க சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன ஆயி�ம் விைக்கு ெட்டமனை உறுப்பினைர் 
மருத்துவர் நா. எழிலன அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. மா.பா. அனபுது்� அவர்கள் உள்ளிட்ட 
கழக முனனைணியினைர்.

ஜூன் 15, 2021

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம், ஆயி�ம் விைக்கு கிழக்கு பகுதி 
தி.மு.க ொர்பில் மத்திை சென்னை நா்டாளுமனை உறுப்பினைர் 
அலுவலகத்தில் சபாது மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது... உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் 
சபாறுப்பாைர் திரு. ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் 
செைலாைர் திரு. மா.பா.அனபுது்� அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்

ஜூன் 21, 2021

சென்னை ரமற்கு மாவட்டம்,ஆயி�ம் விைக்கு 
ச�ாகுதிக்குடபட்ட மக்கிஸ் கார்்டன பகுதியில் சபாது 
மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை வழங்கிை ரபாது... 
உ்டன சென்னை ரமற்கு மாவட்டப் சபாறுப்பாைர் 
திரு.ரந.சிற்ை�சு அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.மா.பா.அனபுது்� அவர்கள் மற்றும் கழக 
முனனைணியினைர்.ஜூ

ன்
 2
1, 
20
21

ஜூன் 15, 2021
மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத்து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்களு்டன எழும்பூர் குழ்ந்�கள் 
மருத்துவம்னையில் ர�ாட்டரி ெங்கம் சென்னை ரகலக்ஸியின 
ொர்பில் ந்ட்ந� பூங்கா திைப்பு விழாவில் பங்ரகற்ை பின 
தூய்ம பணிைாைர்களுக்கு சகார�ானைா ரபரி்டர் நிவா�ணமாக 
மளி்க சபாருடக்ை வழங்கிை ரபாது... உ்டன எழும்பூர் 
ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.இ.ப�்ந�ாமன அவர்கள்,  
ர�ாட்டரி ெங்கம் சென்னை ரகலக்ஸியின �்லவர்  
திரு.கிரி�� �ாஜ், சென்னை எழும்பூர் குழ்ந்�கள் நல 
மருத்துவம்னை இைக்குனைர் மருத்துவர் எழில�சி அவர்கள், 
பகுதிக் கழகச் செைலாைர்கள் திரு.சஜ.விஜைகுமார் அவர்கள், 
திரு.சொ.ரவலு அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள்.
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முத்�மிழறிஞர் க்லஞர் அவர்களின 
பிை்ந�நா்ை முனனிடடு, அணணா 
நகர் ச�ற்கு பகுதி, 106 வது வட்டம் 
சநல்ென மாணிக்கம் ொ்லயில் ஏ்ழ 
எளிை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உ�விக்ை 
வழங்கிை ரபாது...  
உ்டன அணணா நகர் ெட்டமனை 
உறுப்பினைர் திரு.எம்.ரக.ரமாகன 
அவர்கள், பகுதிக் கழகச் செைலாைர் 
திரு.ந.இ�ாமலிங்கம் அவர்கள் மற்றும் 
கழக முனனைணியினைர்..

ஜூைல 1, 2021

ஜூைல 5, 2021

சென்னை அ�சு ஸ்்டானலி மருத்துவக் கல்லூரி 
மருத்துவம்னையில் 100 படுக்்ககளும் பி�ாணவாயுவு்டன 
கூடிை 40 அவெ� சிகிச்்ெ படுக்்ககள் சகாண்ட 
குழ்ந்�களுக்கானை பி�த்ரைக சகார�ானைா வார்டு,  
தி�வ நி்ல மருத்துவ பி�ாணவாயு சகாள்கலன மற்றும் 
பி�ாண வாயு உற்பத்தி நி்லைம் ஆகிைவற்்ை  
மாணபுமிகு இ்நது ெமை அைநி்லைத் து்ை அ்மச்ெர் 
திரு. பி.ரக. ரெகர்பாபு அவர்கள் �்ல்மயில் மாணபுமிகு 
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ை அ்மச்ெர்  
திரு. மா. சுப்பி�மணிைன அவர்கள் துவக்கி ்வத்� 
நிகழ்வில் பங்ரகற்ைப் ரபாது... உ்டன வ்டசென்னை 
நா்டாளுமனை உறுப்பினைர் மருத்துவர்  
திரு. கலாநிதி வீ�ாொமி அவர்கள், மாவட்டக்கழகப் 
சபாறுப்பாைர் திரு இ்ைை அருணா அவர்கள்,  
இ�ாைபு�ம் ெட்டமனை உறுப்பினைர் திரு.ஐடரீம் ஆர். மூர்த்தி 
அவர்கள், மருத்துவக் கல்வி இைக்குநர் மருத்துவர் 
�ா. நா�ாைண பாபு அவர்கள், ஸ்்டானலி அ�சு 
மருத்துவம்னையின �்லவர்  
திரு. பாலாஜி உள்ளிட்ட மருத்துவர்கள் மற்றும் 
அதிகாரிகள்..

மடாண்புமிகு தமிழ்டாடு முதலவர் 
திரு மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகடாட்டுதலின்்படி
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முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் 
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