15th September 2018
Chennai

PR/20180915/03/E

Press Information:
Following on from Makkal Needhi Maiam party President Mr Kamal Haasan’s Erode and
Kanyakumari district tours, the next ‘Makkal Udanaana Payanam – Tiruppur’ is scheduled to be
held on 20th September 2018. The primary purpose of this tour is to interact with the party
members and general public belonging to the Pollachi, Tiruppur areas and to understand their
difficulties, demands and needs.
‘To reinstate the lost ethos of Thamizh Nadu Politics which revolved around the welfare of the
common public at its core’ is the primary ideology of the party. To mould the party functionaries
and district in-charges, and thereby instill these values in each and every party member, a
Workshop for district in-charges is scheduled to be held for the district in-charges on the 18th
and 19th September 2018 at Coimbatore.
Please find below the details of the events planned for 18th, 19th and 20th September 2018:
S. No

18th September 2018

1

Makkal Needhi Maiam Workshop for District In-charge, Coimbatore.

S. No
1
2

19th September 2018
Makkal Needhi Maiam Workshop for District In-charges, Coimbatore.
CII Event - Sri Krishna College of Arts & Science, Coimbatore.
“Makkaludanaana Payanam”
Thiruvalluvar Thidal, Pollachi
Lions Club Event - Minnal Mahal, Pollachi.

3
4
S. No

1

20th September 2018
“Makkaludanaana Payanam”
Ponnivadi, Dharapuram, Kangeyam, Palladam and the following locations
in Tiruppur town: Chinnandipalayam, Veerapandi pirivu/ CTC Depot, New
Bus Stand, SAP Theatre, near Poppy’s Hotel.

15 செப்டம்பர் 2018
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சென்னை

பத்திரிக்கை செய்தி:
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெியின் ஈர ோடு, கன்ைியோக்குமரி ஆகிய இடங்களில் நனடசபற்ற
சுற்றுபயணங்கனளத் சதோடர்ந்து, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெியின் ‘மக்ைளுடனான பயணம்
– திருப்பூர்’ வரும் 20ம் ரததி நனடசபறவிருக்கிறது. தமிழக மக்களின் ஒருமித்த கு லோக
ஒலித்துக்சகோண்டிருக்கும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெியின் தனலவர் திரு.கமல் ஹோென்
அவர்கள்,

தன்

அவர்களின்

கட்ெி

உறுப்பிைர்களுடனும்,

இன்ைல்கள்,

ரதனவகள்

சபோது

குறித்து

மக்களுடனும்

அறிந்து,

கலந்துன யோடி,

சதோடர்ந்து

அவர்களின்

ரதனவகளுக்கும் உரினமகளுக்கும் கு ல் எழுப்புவதற்கோகரவ இப்பயணம்.
‘இழந்த

அ ெியல்

மோண்னப

மீ ட்சடடுத்து,

மக்கள்

நலனை

முன்சைடுப்பனத’

தன்

அடிப்பனட சகோள்னகயோகக் சகோண்டது மக்கள் நீதி மய்யம். இக்சகோள்னககனள மக்கள்
நீதி மய்யம் கட்ெியின் மோவட்டப் சபோறுப்போளர்கள், கட்ெியின் உறுப்பிைர்கள் மற்றும்
சபோதுமக்களிடம் எடுத்துச்சென்று ப ப்புன

செய்வதற்கு பயிற்ெி அளிக்கும் விதமோக

“மாவட்டப் சபாறுப்பாளர்ைளின் பயிலரங்ைம்” வருகிற

18

மற்றும்

19 ஆகிய

ரததிகளில்

ரகோயம்புத்தூரில் நனடசபற உள்ளது.
சுற்றுப்பயண

விவ ங்கள்

மற்றும்

பயில ங்க

விவ ங்கள்

இத்துடன்

இனணக்கப்பட்டுள்ளது:

S. No

18 செப்டம்பர் 2018

ைலந்து சைாள்வவார் விவரங்ைள்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெி நிர்வோகக் குழு,
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெியின்

1

மோவட்டப் சபோறுப்போளர்களுக்கோை
பயில ங்கம்

மோநில செயற்குழு உறுப்பிைர்கள்,

மோவட்டப் சபோறுப்போளர்கள், ெிறப்பு
அனழப்போளர்கள்.

(குறிப்பு: மோவட்டப்
சபோறுப்போளர்களுக்கோை பயில ங்கத்தில்

போர்னவயோளர்களுக்கு அனுமதி இல்னல.)

S. No

19 செப்டம்பர் 2018

ைலந்து சைாள்வவார் விவரங்ைள்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெி நிர்வோகக் குழு,

1

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெியின்

மோநில செயற்குழு உறுப்பிைர்கள்,

பயில ங்கம்

அனழப்போளோர்கள்.

மோவட்டப் சபோறுப்போளர்களுக்கோை

மோவட்டப் சபோறுப்போளர்கள்,ெிறப்பு
(குறிப்பு: மோவட்டப்

சபோறுப்போளர்களுக்கோை பயில ங்கத்தில்

போர்னவயோளர்களுக்கு அனுமதி இல்னல.)
ெி.ஐ.ஐ நிகழ்ச்ெி -

2

ஸ்ரீ கிருஷ்ணோ கல்லூரி,
ரகோயம்புத்தூர்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெி தனலவர் திரு
கமல் ஹோென்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெி நிர்வோகக் குழு,

3

“மக்ைளுடனான பயணம்”

திருவள்ளுவர் திடல், சபோள்ளோச்ெி

மோநில செயற்குழு உறுப்பிைர்கள்,

மோவட்டப் சபோறுப்போளர்கள், ெிறப்பு

அனழப்போளர்கள், கட்ெி உறுப்பிைர்கள்
மற்றும் சபோது மக்கள்.

4

S. No

அரிமோ ெங்கம் நிகழ்ச்ெி - மின்ைல்

மகோல், சபோள்ளோச்ெி

20 செப்டம்பர் 2018

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெி தனலவர் திரு
கமல் ஹோென்

ைலந்து சைாள்வவார் விவரங்ைள்

“மக்ைளுடனான பயணம்”
சபோன்ைிவோடி, தோ ோபு ம்,

கோங்ரகயம், பல்லடம் மற்றும்
திருப்பூர் நகரில்

1

ெின்ைோண்டிபோனளயம், வ ீ போண்டி
பிரிவு/ ெி.டி.ெி டிப்ரபோ, புது
ரபருந்து நிறுத்தம், SAP

தின ய ங்கம், போப்பீஸ்

ரஹோட்டல் அருகில் ஆகிய
இடங்களுக்கு சுற்றுபயணம்
ரமற்சகோள்ள உள்ளோர்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்ெி நிர்வோகக் குழு,
மோநில செயற்குழு உறுப்பிைர்கள்,

மோவட்டப் சபோறுப்போளர்கள், ெிறப்பு

அனழப்போளர்கள், கட்ெி உறுப்பிைர்கள்
மற்றும் சபோது மக்கள்.

