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நாகை, திருச்சி மாநகர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் நீக்கம்:
ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு
சென்னை,ஜன.18–
கட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும்
வகையில் செயல்பட்ட நாகப்பட்டினம்,
திருச்சி
மாநகர்
மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கட்சியில் இருந்து
நீக்கப்பட்டுள்ளதாக
அண்ணா
தி.மு.க.
ஒருங்கிணைப்பாளரும்,
துணை
முதலமைச்சருமான
ஓ.பன்னீர்செல்வம், அண்ணா தி.மு.க.
இணை
ஒருங்கிணைப்பாளரும்,
முதலமைச்சருமான
எடப்பாடி
பழனிசாமி
ஆகிய�ோர்
அறிவித்துள்ளனர்.
இதுசம்பந்தமாக ஓ.பன்னீர்செல்வம்,
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய�ோர்
இன்று விடுத்துள்ள அறிக்கையில்
கூறியிருப்பதாவது:–

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்

கழகத்தின்
க�ொள்கைகு றி க் க ோ ள்க ளு க் கு ம்
க�ோட்பாடுகளுக்கும்
முரணான
வகையில்
செயல்பட்டதாலும்,
கழகத்தின்
கண்ணியத்திற்கு
மாசு
ஏற்படும்
வகையில்
நடந்து
க�ொண்டதாலும்,
கழகக்
கட்டுப்பாட்டை மீறி கழகத்திற்கு
களங்கமும்
அவப்
பெயரும்
உண்டாகும் விதத்தில் செயல்பட்ட
காரணத்தினாலும்,
நாகப்பட்டினம்
மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த
ஆர். சந்திரம�ோகன், (நாகப்பட்டினம்
நகரச் செயலாளர்)
வி.
ஜெனார்த்தனம்,
(செம்பனார்கோவில் வடக்கு ஒன்றியச்
செயலாளர்)
ஏ.
கிங்ஸ்லி
ஜெரால்டு,
(வேளாங்கண்ணி
பேரூராட்சி
செயலாளர்)
என். மணிமாறன், (மாவட்ட எம்.
ஜி.ஆர். இளைஞர் அணிச் செயலாளர்)
ஹாஜா ஹமீன், (மாவட்ட தகவல்
த�ொழில்நுட்பப் பிரிவுச் செயலாளர்)
ஜூலியட் அற்புதராஜ், (மாவட்ட
மகளிர் அணி இணைச் செயலாளர்)
பி. ஸ்ரீதர், (மாவட்ட வழக்கறிஞர்
பிரிவு துணைத் தலைவர்)
ஜி.
ல�ோகநாதன்,
(மாவட்ட
எம்.ஜி.ஆர்.
இளைஞர்
அணிப்
ப�ொருளாளர்)
ஏ. அய்யாவு, (மாவட்ட அமைப்பு
சாரா ஓட்டுநர்கள் அணித் தலைவர்)
டி.ஆர்.ஜே. தினேஷ், (மாவட்ட
தகவல்
த�ொழில்நுட்பப்
பிரிவு
இணைச் செயலாளர்)
வடுகை ராஜேந்திரன், (தலைமைப்
பேச்சாளர், கீழ்வேளூர் ஒன்றியம்)
எஸ்.என்.
தமிழ்வாணன்,
(தலைஞாயிறு
ஒன்றிய
அவைத்
தலைவர்)
எஸ். காதர் மீரான், (தலைஞாயிறு
ஒன்றிய மாவட்டப் பிரதிநிதி)
சத்தியா
கலைச்செல்வம்,
(தலைஞாயிறு ஒன்றிய மகளிர் அணிச்
செயலாளர்)
கே.
ஞானசேகரன்,
(செம்பனார்கோவில் வடக்கு ஒன்றிய
எம்.ஜி.ஆர். மன்றச் செயலாளர்)
மாரி.
பாலசுப்பிரமணியன்,
(குத்தாலம் தெற்கு ஒன்றிய அம்மா
பேரவைச் செயலாளர்)
வி.
செல்வம்,
(திருமருகல்
ஒன்றிய எம்.ஜி.ஆர். மன்ற துணைச்
செயலாளர்)
எல். ம�ோகன்காந்தி, (திருமருகல்
ஒன்றிய எம்.ஜி.ஆர். இளைஞர் அணி
துணைத் தலைவர்)
எம்.ஏ. ராமு, (செம்பனார்கோவில்

வடக்கு ஒன்றிய மாவட்டப் பிரதிநிதி)
ஏ. சிவக்குமார், (கீழ்வேளூர் ஒன்றிய
முன்னாள் ப�ொருளாளர்)
எம்.கே. ரமேஷ், (மயிலாடுதுறை
தெற்கு ஒன்றிய இளைஞர் பாசறை,
இளம் பெண்கள் பாசறை செயலாளர்)
கே. ஆசைத்தம்பி, (நாகப்பட்டினம்
நகர எம்.ஜி.ஆர். மன்ற இணைச்
செயலாளர்)
என். ல�ோகநாதன், (நாகப்பட்டினம்
நகர எம்.ஜி.ஆர். மன்ற துணைச்
செயலாளர், 22-வது வார்டு செயலாளர்)
சீனி. அப்துல்லா, (நாகப்பட்டினம்
நகர எம்.ஜி.ஆர். மன்றப் ப�ொருளாளர்)
ஆர். பாண்டி, (நாகப்பட்டினம் நகர
அம்மா பேரவை துணைத் தலைவர்)
டி. ஐயப்பன், (நாகப்பட்டினம் நகர
அம்மா பேரவை இணைச் செயலாளர்)
ஏ. நத்தர்ஷா, (நாகப்பட்டினம் நகர
அம்மா பேரவைப் ப�ொருளாளர்)
ச�ொக்கர் கே. ராஜபாண்டியன்,
(நாகப்பட்டினம் நகர எம்.ஜி.ஆர்.
இளைஞர் அணிச் செயலாளர்)
எஸ். பழனி, (நாகப்பட்டினம் நகர
எம்.ஜி.ஆர். இளைஞர் அணி துணைத்
தலைவர்)
ஏ.எஸ்.
சிவலிங்கம்,
(நாகப்பட்டினம் நகர எம்.ஜி.ஆர்.
இளைஞர் அணி துணைச் செயலாளர்)
ஏ.
ராஜேந்திர
பிரசாத்,
(நாகப்பட்டினம் நகர மாணவர் அணி
துணைத் தலைவர்)
எம். பிரபாகரன், (நாகப்பட்டினம்
நகர மாணவர் அணிப் ப�ொருளாளர்)
கே. கார்த்திகேயன், (நாகப்பட்டினம்
நகர மாணவர் அணி இணைச்
செயலாளர்)
சி.ஆர்.எஸ். பிடல் காஸ்ட்ரோ,
(நாகப்பட்டினம்
நகர
இளைஞர்
பாசறை, இளம் பெண்கள் பாசறை
செயலாளர்)
ஏ. காசிமாயன், (நாகப்பட்டினம் நகர
இளைஞர் பாசறை, இளம் பெண்கள்
பாசறை துணைத் தலைவர்)
ஏ. தம்பி வாப்பா, (நாகப்பட்டினம்
நகர சிறுபான்மையினர் நலப் பிரிவு
துணைத் தலைவர்)
எஸ்.எம். சர்புதீன், (நாகப்பட்டினம்
நகர சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு
இணைச் செயலாளர்)
டி. ஆனந்தகுமார், (மயிலாடுதுறை
நகர மாணவர் அணித் தலைவர்)
ஏ. பிள்ளை (எ) கருணாகரன்,
(குத்தாலம்
பேரூராட்சி
அம்மா
பேரவைச் செயலாளர்)
எஸ். செந்தமிழன், (மயிலாடுதுறை
நகர முன்னாள் செயலாளர்)
ஆர். ரவிச்சந்திரன், (வேளாங்கண்ணி
பேரூராட்சி முன்னாள் செயலாளர்)
பி.எஸ். ஆறுமுகம், (பிராந்தியங்கரை
ஊராட்சிச் செயலாளர், வேதாரண்யம்
ஒன்றியம்)
ஜே. ஜெயவேல், (ஆதமங்கலம்
ஊராட்சிச் செயலாளர், கீழ்வேளூர்
ஒன்றியம்)
பி.ஆர். ராஜா (எ) ராஜாராம்,
(ஆனைமேலகரம்
ஊராட்சிச்
செயலாளர், மயிலாடுதுறை ஒன்றியம்)
என்.டி.
ரமேஷ்குமார்,
(செண்பகராயநல்லூர்
ஊராட்சிச்
செயலாளர், வேதாரண்யம் ஒன்றியம்)
ஈ. விநாயகமூர்த்தி, (வேளாங்கண்ணி
பேரூராட்சி 1-வது வார்டுச் செயலாளர்)
கே. மதியழகன், (வேளாங்கண்ணி
பேரூராட்சி 6-வது வார்டுச் செயலாளர்)
வி. சுரேஷ், (நாகப்பட்டினம் நகர
2-வது வார்டுச் செயலாளர்)

ரகுநாதன், (நாகப்பட்டினம் நகர 21வது வார்டுச் செயலாளர்)
டி.
கஜேந்திரன்,(சென்டிருப்பு,
வில்லியநல்லூர், குத்தாலம் வடக்கு
ஒன்றியம்)
எம். பாலசுப்பிரமணியம்,(க�ோமல்,
குத்தாலம்,
குத்தாலம்
தெற்கு
ஒன்றியம்)
என்.ஜி.கே. சுரேஷ், (திருக்கடையூர்,
செம்பனார்கோவில் ஒன்றியம்)
எஸ். ப�ொற்செழியன், (காத்திருப்பு,
சீர்காழி ஒன்றியம்)
டி.
இளங்கோவன்,
(வேம்பதேவன்காடு, வேதாரண்யம்)
குமார் (எ) எஸ். வேணுக�ோபால்,
(திருத்தாளமுடையார் க�ோயில் தெரு,
சீர்காழி நகரம்)
ஏ. அப்துல் ரகுமான், (திட்டச்சேரி
பேரூராட்சி)
டி.என்.வி. செந்தில்நாதன், (செட்டித்
தெரு, வேளாங்கண்ணி)
ஏ. சிவக்குமார், (கீழ்வேளூர்)
சிவ. திலகர், (காளியம்மன் க�ோயில்
தெரு, வைத்தீஸ்வரன்கோயில்)
எம்.கே. விஜயகுமார், (ப�ொறையார்,
தரங்கம்பாடி பேரூராட்சி)
டி. ரவிச்சந்திரன், (கலசம்பாடி,
நாகப்பட்டினம் ஒன்றியம்)
செல்லராஜா (எ) எஸ். முகம்மது
பக்ருதீன், (ஏனங்குடி, திருமருகல்
ஒன்றியம்)
எஸ்.பி. ராஜீ, (ஐவநல்லூர், க�ொற்கை
அஞ்சல், மயிலாடுதுறை ஒன்றியம்)
என்.ஜி.கே.
கலியபெருமாள்,
(திருக்கடையூர்)
ஈ.
அம்பிகா,
(க�ோவில்பத்து,
தலைஞாயிறு ஒன்றியம்)
கலா சேகர், (தெற்கு மடவிளாகம்,
தேரழந்தூர்)
சகுந்தலா
மதியழகன்,
(திருக்கண்ணபுரம்,
திருமருகல்
ஒன்றியம்)
எஸ். கருப்பு (எ) ராமச்சந்திரன்,
(மயிலாடுதுறை)
எச். முகம்மது கபீர், (நாகூர்)
எம்.எஸ்.
ஃபைஜி
முகம்மது,
(அரங்கங்குடி, தரங்கம்பாடி தாலுக்கா)
எஸ். சித்ரா, (கிளியனூர், குத்தாலம்
வடக்கு ஒன்றியம்)
எச்.டி.
அன்சாரி,
(சிக்கல்,
கீழ்வேளூர் த�ொகுதி)
ஜ�ோதி
(எ)
எஸ்.
பிரகாஷ்,
(திருஇந்தளூர், மயிலாடுதுறை)
பி. தமிழ்வாணன், (சீர்காழி)
டாக்டர்
எம்.பி.
ராஜா,
(தென்னலக்குடி, சீர்காழி)
டி.வி.ஆர். வீரமணி, (கத்திரிபுலம்,
க�ோவில்குத்தகை,
வேதாரண்யம்
ஒன்றியம்)
கே. அன்னதாஸ், (மேலக்காடு,
க�ோவில்பத்து,
தலைஞாயிறு
ஒன்றியம்)
வி. வரதராஜன், (பிரதாபராமபுரம்,
கீழையூர் ஒன்றியம்) ஆகிய�ோரும்

திருச்சி மாநகர் மாவட்டம்

திருச்சி மாநகர் மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த
ஆர்.
மன�ோகரன்,
(மாவட்ட
முன்னாள் செயலாளர், முன்னாள்
அரசு தலைமைக் க�ொறடா)
எம்.எஸ். ராமலிங்கம், (ப�ொதுக்குழு
உறுப்பினர், திருச்சி கிழக்கு த�ொகுதி)
ஏர்போர்ட்
விஜி,
(மாவட்ட
இளைஞர் பாசறை, இளம் பெண்கள்
பாசறை செயலாளர்)
ஜி. ரவிச்சந்திரன், (மாவட்ட தகவல்
த�ொழில்நுட்பப் பிரிவுச் செயலாளர்)
டி.
ம�ோகன்தாஸ்,
(மாவட்ட
எம்.ஜி.ஆர்.
மன்ற இணைச் செயலாளர்)
ஆர்.
ஜ�ோதிவாணன்,
(மாவட்ட
எம்.ஜி.ஆர்.
இளைஞர் அணி துணைத்
தலைவர்)
ஆர்.
ஞானசேகரன்,
(மாவட்ட
எம்.ஜி.ஆர்.
இளைஞர் அணி இணைச்
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செயலாளர்)
கே. பாபு, (மாவட்ட இளைஞர்
பாசறை, இளம் பெண்கள் பாசறை
இணைச் செயலாளர்)
பி. உமா, (மாவட்ட மகளிர் அணி
இணைச் செயலாளர்)
எஸ். லதா, (திருச்சி மாநகராட்சி
முன்னாள் க�ோட்டத் தலைவர்)
ஸ்ரீரங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த
எஸ். கேசவன், (பகுதி துணைச்
செயலாளர்)
டி.கே. மகேஷ், (1A வட்டச்
செயலாளர்)
எம்.கே. முத்துகிருஷ்ணன், (2-வது
வட்டச் செயலாளர்)
என். செல்வராஜ், (6-வது வட்டச்
செயலாளர்)
மலைக்கோட்டை
பகுதியைச்
சேர்ந்த ஏ. நத்தர்ஷா, (12-வது வட்டச்
செயலாளர்)
ஏ. தினகரன், (12ஹ-வது வட்டச்
செயலாளர்)
எம். முருகன், (15-வது வட்டச்
செயலாளர்)
பாலக்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த
ஜி. செல்வராஜ், (பகுதி துணைச்
செயலாளர்)
ஆர்எம்ஜி.
கண்ணன்,
(பகுதி
ப�ொருளாளர்)
கே.ஆர். ர�ோஜர், (21-வது வட்டச்
செயலாளர்)
ஏர்போர்ட் பகுதியைச் சேர்ந்த கே.
ராமமூர்த்தி, (பகுதி அவைத் தலைவர்)
கே. பால்ராஜ், (38-வது வட்டச்
செயலாளர்)
ப�ொன்மலை பகுதியைச் சேர்ந்த
சீனி ராஜ்குமார், (36-வது வட்டச்
செயலாளர்)
ஜங்ஷன் பகுதியைச் சேர்ந்த
எம். கார்த்திகேயன்,(45–-வது வட்டச்
செயலாளர்)
தில்லைநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த
ஆர். ராஜேந்திரன், (பகுதி அவைத்
தலைவர்)
எஸ். லதா, (பகுதி துணைச்
செயலாளர் )
எம். சேட்டு, (51–-வது வட்டச்
செயலாளர்)
என். தேவராஜன், (56-வது வட்டச்
செயலாளர்)
திருவெறும்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த

பெயர் மாற்றம்

Bhuchininey Muniraghavulu
Munichandiran,
தந்தை பெயர்:
Bhuchininey
Muniraghavulu,
பிறந்த
தேதி:
21.02.1974,
எண்.19, நாவலர் குறுக்கு, கருணாநிதி
நகர், மணவாள நகர், திருவள்ளூர்
–602002, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
BHUCHININEY
MUNICHANDRAN,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Bhuchininey
Muniraghavulu Munichandiran

பெயர் மாற்றம்

BARAKATHUNISHA,
கணவர்
பெயர்:
Mohamed
Hussain, பிறந்த தேதி: 15.08.1971,
எண்.25/49, 3வது மாடி, கந்தப்பா
செட்டி தெரு, சென்னை– 600 001,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
BARAKKATHUNISHA
W/o. MOHAMED HUSSAIN,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
BARAKATHUNISHA

பெயர் மாற்றம்

சேலத்தில் ஹெலிகாப்டர்
த�ொழிற்சாலை...
(1–ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி)
மத்திய அரசின் ராணுவத் துறை
க�ொள்முதல் க�ொள்கைக்கு வலுவான
அடித்தளம் அமைக்கும்.

முழு ஒத்துழைப்புக்கு உறுதி

அதே
நேரம்
விமானங்கள்
பராமரிப்பு – பழுது பார்ப்பு –
ஓவர்ஹால் மையம் சம்பந்தப்பட்ட
பகுதியும் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
ஆகவே
சென்னையில்
இந்த
வானூர்தி பராமரிப்பு – பழுது பார்ப்பு
– ஓவர் ஹால் மைய வளாகத்தை
அமைப்பதில்
கவனம்
செலுத்தி
வருகிற�ோம். தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு
இடத்திலும் தங்களது யூனிட்டை /
கடைகளை ஏற்படுத்த பராமரிப்பு
– பழுதுபார்ப்பு – ஓவர் ஹாலிங்
ஆப்பரேட்டர்கள் முன் வந்தாலும்
அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க
நாங்கள் தயாராக இருக்கிற�ோம்.
உத்தேசித்துள்ள
மிகவும்
மேம்பட்ட கணினி முறை கணக்கீடு
–
வடிவமைப்பு
என்ஜினியரிங்
மையத்தை
(அட்வான்ஸ்டு
கம்ப்யூட்டிங்
அண்ட்
டிசைன்
என்ஜினியரிங் சென்டர்) ரூ.180 க�ோடி
செலவில் அமைக்க நடவடிக்கைகளை
வி. ரமேஷ், (63-வது வட்டச்
செயலாளர்)
பி.எம்.ஆர். ராஜசிவக்குமார்,(64-வது
வட்டச் செயலாளர்)
உறையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த
ஆர்.பி. ரமேஷ், (பகுதி இளைஞர்
பாசறை, இளம் பெண்கள் பாசறை
செயலாளர்)
எம். சதீஷ்குமார், (பகுதி அம்மா
பேரவை துணைச் செயலாளர்)
ஆகிய�ோரும்
இன்று
முதல்
கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினர்
ப�ொறுப்பு
உட்பட
அனைத்துப்
ப�ொறுப்புகளில்
இருந்தும்
நீக்கி
வைக்கப்படுகிறார்கள்.
கழக
உடன்பிறப்புகள்
யாரும்
இவர்களுடன் எவ்விதத் த�ொடர்பும்
வைத்துக் க�ொள்ளக் கூடாது எனக்
கேட்டுக் க�ொள்கிற�ோம்.
இவ்வாறு
ஓ.பன்னீர்செல்வம்,
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய�ோர்
கூறியுள்ளனர்.

பெயர் மாற்றம்

Varadarajapuram Rajendran
Pushpa Raj, தந்தை பெயர்:
Rajendran,
பிறந்த தேதி:
06.12.1964, எண்.9, Villa De Maria,
8வது டிரஸ்ட் குறுக்கு தெரு, ராஜா
அண்ணாமலைபுரம், சென்னை–600
028, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
RAJENDRAN
PUSHPA RAJ,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Varadarajapuram Rajendran
Pushpa Raj

பெயர் மாற்றம்

RAMASAMY MATHI, தந்தை
பெயர்:
Ramasamy,
பிறந்த
தேதி: 10.05.1974, எண்.8/141A,
தெற்கு தெரு,
பவலாம் பூட்டை
அஞ்சல்,
சங்கராபுரம்
தாலுக்கா,
விழுப்புரம்
மாவட்டம்
–606
401,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
RAMASAMY
MATHIYAZHAGAN,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
RAMASAMY MATHI

பெயர் மாற்றம்

MOHAMED HUSAIN,
தந்தை பெயர்: Syed Ibrahim,
பிறந்த
தேதி:
15.05.1963,
எண்.25/49, 3வது மாடி, கந்தப்பா
செட்டி தெரு, சென்னை– 600 001,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
MOHAMED HUSSAIN
S/o. SYED IBRAHIM,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

M.S.VIRUTHAMBAL,
கணவர் பெயர்:
Sivaraman,
பிறந்த தேதி: 17.10.1983, எண்.17,
முதல் தெரு, மணி நகர், கே.கே.
ர�ோடு, விழுப்புரம் –605 602, என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
BAKKIYALAKSHMI,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

MOHAMED HUSAIN

M.S.VIRUTHAMBAL

பெயர் மாற்றம்

Arockiya Rajan Dark Pershial
Baby, கணவர் பெயர்: Arockiya
Rajan Dark, பிறந்த தேதி: 9.5.1974,
எண்.16–B/17, திருமூலர் தெரு, NH–2
EWS மறைமலை நகர், காஞ்சிபுரம்
–603209, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
AROCKIYA RAJAN
DARK PERCIYAL BABY, என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Arockiya Rajan Dark
Pershial Baby

பெயர் மாற்றம்

பெயர் மாற்றம்
Parthasarathy Anantharajan,
தந்தை பெயர்: Anandarajan, பிறந்த
தேதி: 05.07.1992, பிளாட் எண்.451,
14வது தெரு, அஷ்டலட்சுமி நகர்,
ஆலப்பாக்கம், சென்னை–600 116,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
PARTHASARATHY
ANANDARAJAN,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Parthasarathy Anantharajan

பெயர் மாற்றம்

Thirumaran, தந்தை பெயர்:
Bhuvaneswaran,
பிறந்த தேதி:
02.03.1989, எண்.2/9, தங்கவேலு
தெரு, விரிவு: கணேசம் பிளாட்ஸ்,
புழுதிவாக்கம், சென்னை–600 091,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
JUDICAL
THIRUMARAN
BHUVANESWARAN,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Kabrakanchan kachurlal,
கணவர்
பெயர்:
Sumith,
பிறந்த
தேதி:
14.03.1984,
எண்.90, நாதமுனி சந்து, பல்லா
தெரு, அமுதூர்மேடு, பட்டாபிராம்,
சென்னை–600 072,
என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
KANCHANPARTANI,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Thirumaran

Kabrakanchan Kachurlal

பெயர் மாற்றம்

Binoj Ramamoorthy, தந்தை
பெயர்: Ramamoorthy,
பிறந்த
தேதி: 29.10.1981, ப்ளாட் எண்.3H,
பிளாக் –B,
பிரவீன்’ஸ்
ஆர்யா
ஸ்கொயர், எண்.155, குமாரசுவாமி
நகர் மெயின் ர�ோடு, எல்காட்
அவென்யு,
ச�ோழிங்கநல்லூர்,
சென்னை–600
119,
என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
BINOJ
ALAGARSERVAI
RAMAMOORTHY,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Binoj Ramamoorthy

பெயர் மாற்றம்

Shantidevi Bhansali, கணவர்
பெயர்:
Sumermal
Bhansali,
பிறந்த
தேதி:
24.06.1954,
பிறந்த இடம்: Samdari, Rajasthan,
எண்.
2A, Prince Paradise,
2வது
மாடி,
75,
ஜெர்மையா
ர�ோடு, வேப்பேரி, சென்னை –
600 007,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும் நான் இனி
SHANTI
BHANSALI,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Shantidevi Bhansali
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மேற்கொண்டுள்ளோம். இது 5 லட்சம்
சதுர அடியில் உருவாகி வருகிறது.
சென்னை
வானூர்தி
மற்றும்
பாதுகாப்புத்
துறை
பூங்காவில்
பன்னாட்டுக்கு உற்பத்தி வளாகத்தை
நாங்கள் அமைத்து வருகிற�ோம்.
இத்தகைய
பின்னணியில்
தமிழ்நாட்டில் ப�ொருத்தமான ஒரு
இடத்தில் ‘ஹால்’ (ஹிந்துஸ்தான்
ஏர�ோநாட்டிக்ஸ்
லிமிடெட்)
நிறுவனத்தால்
அமைக்கப்படும்
ஹெலிகாப்டர் த�ொழிற்சாலை மற்றும்
எளிய ரக ப�ோர் விமானங்களை
அமைப்பது
குறித்து
பரிசீலிக்க
வேண்டும்
என்று
கேட்டுக்
க�ொள்கிறேன்.
சேலத்தில்
இந்த
ஹெலிகாப்டர்
த�ொழிற்சாலையை
அமைக்கலாம்
என்று
ய�ோசனை
கூறுகிறேன். இதேப�ோல க�ோவை
சூலூர் விமானப்படை நிலையத்தில்
ராணுவத்துக்கான பராமரிப்பு – பழுது
பார்ப்பு – ஓவர் ஹால் மையத்தை
அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்
க�ொள்கிறேன்.

அதிக எண்ணிக்கையில் சிறு–
குறு த�ொழில் நிறுவனங்கள்

நாட்டில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில்
நடுத்தர
–
சிறு
த�ொழில்
நிறுவனங்கள் உள்ள மாநிலங்களில்
தமிழ்நாடும் ஒன்று. இதில் முதலீடு
செய்பவர்களுக்கு
தேவைப்படும்
நிலம் மற்றும் கட்டமைப்புகள் இதர
வசதிகள்
மின்சார
வினிய�ோகம்
ஆகியவற்றை ஒற்றை சாளர முறையில்
வழங்க தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து
வகையிலும் உதவிடும். மாநிலத்தில்
சுலபமாக த�ொழில் துவங்க ஒரு
கூட்டத்தையும்
தமிழ்நாடு
அரசு
சமீபத்தில் இயற்றியுள்ளது.
இதேப�ோல
ஒரு
கூட்டத்தை
க�ோவை
நகரிலும்
நடத்தலாம்.
உங்கள் அனைவரையும் அன்போடும்
மகிழ்ச்சிய�ோடும்
வரவேற்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டில்
முதலீட்டுக்கு
வாருங்கள். தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில்
அனைத்து
உதவிகள்,
ஆதரவை
அளிக்க நான் உறுதி கூறுகிறேன்.
இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிச்சாமி
பேசினார்.

