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விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, ெிருதநல்வவலி ஆகிய 

மாவட்டங்களுக்கான புெிய ெமிழகம் கட்சியின் 

புெிய நிர்வாகிகள் பட்டியல் தவளியீடு 

விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, ெிருதநல்வவலி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான 

புெிய ெமிழகம் கட்சியின் புெிய நிர்வாகிகள் பட்டியல் இன்று தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

புெிய நிர்வாகிகள் அனனவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள்!  இனெத் தொடர்ந்து பிற 

மாவட்டங்களுக்கான நிர்வாகிகள் பட்டியலும்; அென்பின் ஒன்றியம், வபரூராட்சி, 

நகராட்சி, மாநகராட்சி நிர்வாகிகள் நியமனம் குறித்ெ அறிவிப்புகளும் தவளியிடப்படும். 

புெிய ெமிழகம் கட்சி துவங்கி 24 ஆண்டுகள் முடிவுற்று, 25-வது ஆண்டில் அடிதயடுத்து 

னவக்க உள்ளது. அரசியல் கட்சியாக 24 ஆண்டுகள், சமூக அனமப்பாக 16 ஆண்டுகள் 

என 40 ஆண்டுகள் ெமிழக சமூக, அரசியல் களத்ெில் நம்னம அர்ப்பணித்துள்வளாம். 

சமூகத் ெளத்ெில் வவறு எந்ெ அரசியல் கட்சிகளாவலா அல்லது இயக்கங்களாவலா ெீர்க்க 

முடியாெ எண்ணற்ற பிரச்சினனகளுக்கு நம் கண் முன்னாவலவய ெீர்வு 

கண்டிருக்கிவறாம். 

40 வருடங்களுக்கு முன்பு, சமூக இயக்கமாகத் துவங்கியவபாது, மனலயின் 

அடிவாரத்ெில் நின்று தகாண்டு உயர்ந்ெ மனலயின் உச்சினயப் பார்த்ொல் எவ்வளவு 

பிரமிப்பாக இருக்குவமா? அது வபான்று சமூகப் பிரச்சினனகள் இருந்ென. மனல 

வபான்றிருந்ெ சமூகப் பிரச்சினனகளுக்குத் ெீர்வு கண்ட நாம், அரசியல் ெளத்ெில் அவெ 

அளவு தவற்றினய ஈட்ட இயலவில்னல. சமூகத் ெளத்ெில் நாம் தசய்ெ சாெனனகனள 

சில அரசியல் செிகாரர்கள் மனறக்க முயற்சி தசய்ொலும், அனெ என்தறன்றும் மனறக்க 

முடியாது. எெிர்காலத்ெில் மிகவும் வபாற்றப்படும், தபாறிக்கப்படும். எனினும், இனி 

வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் தபாது அரசியல் ெளத்ெில் அெிக கவனமும், தவற்றிகனள 

ஈட்ட வவண்டிய கடனமயும் ஒவ்தவாரு புெிய ெமிழகம் கட்சி தொண்டனுக்கும் அெிகம் 

இருப்பொகவவ நான் கருதுகிவறன். 

நிகழ்கால அரசியல் ெளம் கடந்ெ காலங்கனளப் வபால தகாள்னக, 

வகாட்பாடுகனளக் கூறி வநர்னமயான முனறயில் வாக்குகள் வசகாிப்பொகவவா, 

தவற்றினயப் தபறக் கூடியொகவவா இல்னல. முழுக்க முழுக்க 

வநர்னமயற்றவர்களிடத்ெிவல னகமாறிச் தசன்றுவிட்டது. நமது ெனலனம மற்றும் 



 

கட்சிக்கு எெிராகப் தபாய்யுனரகனளயும், புரட்டல்கனளயும் கூறி நமது தவற்றினயத் 

ெடுப்பனெவய குறிக்வகாளாகக் தகாண்டு அரசியல் சந்னெயில் மலிவாக ெங்கனள 

வினலக்கு விற்கும் ஒரு தபரும் செிகார கூட்டம் அனலகிறது. எவ்வளவுொன் 

கஷ்டப்பட்டு, நிலத்னெ உழுது, அனெ பன்படுத்ெி, நாற்று நட்டு, கனள எடுத்து, 

நீர்பாய்ச்சி, உரமிட்டு, வளர்த்ெ பின், முெிர்ந்ெ தநல்னல அறுவனட தசய்யும் வனர நாம் 

சாியாக பாதுகாக்கவில்னல என்றாவலா, அனெ அறுவனட தசய்வெற்குண்டான 

ஆட்பலம் இல்னல என்றாவலா, அெற்கான ஆயத்ெப் பணிகளில் ஈடுபடாமல் 

இருந்ொவலா இரவவாடு இரவாக உள்ளூர், தவளியூர் கயவர்களால் அது 

தகாள்னளயடிக்கப்படும் என்பனெ அண்னமக் கால வெர்ெல்களிலும், குறிப்பாக நடந்து 

முடிந்ெ சட்டமன்ற வெர்ெலிலும் நாம் கண்ணாரக்கண்வடாம். நமது 50 ஆண்டுகால நமது 

உனழப்னபக் களவாடி, அனடயாளத்னெ அழித்து ஆொயம் வெட எண்ணியவர்கள் 

இப்வபாது அரசியல் ெளத்ெில் அம்பலப்பட்டு நிற்கிறார்கள். ஆனால், புெிய ெமிழகம் 

கட்சி 60 நாட்களில் ‘தநருப்புக் வகாழிவபால்’ வீறுதகாண்டு எழுந்து நிற்கிறது. 

நடந்து முடிந்ெ சட்டமன்ற வெர்ெல் நமக்குக் கினடத்ெ ஒரு மிக மிக கசப்பான 

அனுபவம். எனவவ, அனெ மனெில் தகாண்டு எெிர்கால அரசியல் ெளத்ெில் நாம் 

ஒவ்தவாரு அடினயயும் மிக கவனமாக எடுத்து னவக்க வவண்டும். ஒரு மிகப்தபாிய 

சமுொயத்ெின் ஆயிரம் ஆண்டுக்காலம் மனறக்கப்பட்ட வரலாற்னற, பத்ொண்டுக்காலம் 

வபாராடி மீட்டுக் தகாடுத்ெ சாெனனனயயும், கடந்ெ கால பிற சாெனனகனளயும் 

ஒவ்தவாரு வீடும் வொறும் தகாண்டு வபாய்ச் வசர்க்காெொலும்; நம்முனடய 

உனழப்னபக் களவாட வந்ெ கயவர் கூட்டத்னெ விரட்டி துரத்ெியடிக்க ெவறியொலும் 

நடந்து முடிந்ெ சட்டமன்றத் வெர்ெல் நமக்கு தசால்தலானா துயரத்னெயும், ஈடுதசய்ய 

முடியாெ அரசியல் இழப்னபயும் ெந்துவிட்டது. 

ஒவ்தவாரு கிராமம் வொறும், வார்டு வொறும் கட்சிக்கு முனறயான கட்டனமப்பு 

உருவாக்கப்படாெவெ நம்முனடய அரசியல் இழப்புகளுக்கு உண்னமயான 

காரணமாகும். நமது கட்சி கட்டனமப்னபக் கிராமந்வொறும் வலுப்படுத்ெ வவண்டும் என 

நான் எவ்வளவவா முனற அறிவுறுத்ெியிருக்கிவறன். ஆனால் அென் முக்கியத்துவத்னெ 

நமது நிர்வாகிகள் எவரும் அறிந்து தகாள்ள முயற்சிக்கவில்னல. எல்வலாருக்கும் நன்னம 

தசய்து இருக்கிவறாம்; உனழத்து இருக்கிவறாம்; பாடுபட்டு இருக்கிவறாம். எனவவ 

எல்வலாரும் நம்மிடத்ெில் விசுவாசமாக இருப்பார்கள் என எண்ணிவிட்வடாம்.  



 

ஆனால், ஊழலில் உழன்று, அெில் நிபுணத்துவம் தபற்ற ெமிழக அரசியல் 

கட்சிகள் ஏனழ, எளிய மக்கனள எளிொக வஞ்சித்து நமது வாக்கு வங்கினய ெட்டிப் 

பறித்துச் தசன்று விட்டார்கள். எனவவ, இனி இதுவபான்று ஒரு நிகழ்வு 

எக்காலகட்டத்ெிலும் நிகழாவண்ணம் ெடுத்து, நாம் அரசியல் ெளத்ெில் தவற்றி தபற 

வவண்டுதமனில், தபாது அரசியல் ெளத்ெில் அெிகமாக பணியாற்ற வவண்டியுள்ளது. 

எனவவ, இவற்னறதயல்லாம் உள்வாங்கிக் தகாள்ளும் வனகயில் வலுவான கட்சி 

கட்டனமப்னப ஒவ்தவாரு கிராமம் வனர தகாண்டு தசல்ல வவண்டிய அவசியம் 

இருக்கிறது. 

எனவவ, கட்சி பரந்துபட்டு இருக்கவவண்டும் என்ற அடிப்பனடயிலும், கட்சி 

பணிகனளத் துாிெப்படுத்தும் தபாருட்டும் ென்னலனன மறந்து கட்சி நலனனப் 

தபாிொகக் கருெித் தொடர்ந்து விசுவாசமாக விளங்கும் பல்வவறு இனளஞர்களுக்கும், 

மூத்ெ நிர்வாகிகளுக்கும் ஏற்கனவவ மாநில தபாறுப்புகளும்,  அென் தொடர்ச்சியாக 

இப்வபாது மாவட்ட தபாறுப்புகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவவ இந்ெ வாய்ப்னப 

பயன்படுத்ெி மாவட்டச் தசயலாளர்கள், இனணச் தசயலாளர்கள், துனணச் 

தசயலாளர்கள் கிராமந்வொறும் புெிய ெமிழக கட்சியின் கினளகனள 

உருவாக்குவெற்கான நடவடிக்னகயில் ஈடுபட வவண்டும். வமலும்,  வவறு எந்ெ சமூக 

அனமப்புகளுடவனா, அரசியல் கட்சிகளுடவனா வநரடியாகவவா அல்லது 

மனறமுகமாகவவா எவ்விெ தொடர்பும் இல்லாெ அப்பழுக்கற்ற ’புெிய ெமிழகம் கட்சி 

தொண்டன்’ என்ற அனடயாளத்வொடு மட்டுவம அனனவரும் தசயல்பட வவண்டும். 

நமது எந்ெ நடவடிக்னகயாக இருந்ொலும் அெில் கட்சியின் ஒற்றுனம, வலினம, 

கட்டுப்பாடு, ெனலனமயின் தபருனம ஆகியவற்னற உலகிற்கு எடுத்துக் காட்டும் 

வனகயில் அனமந்ெிட வவண்டும். எனவவ அவரவர்க்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 

தபாறுப்புக்கனள மன மகிழ்ச்சிவயாடு ஏற்று, இணக்கமாகச் தசயல்பட்டு, எெிர்வரும் 

எந்ெ வெர்ெலாக இருந்ொலும் அெில் நமது கட்சி தவற்றி தபற வவண்டுதமன்ற ஒற்னற 

குறிக்வகாவளாடும், ெீராெ வவட்னகவயாடும் ஒவ்தவாருவரும் சபெம் ஏற்றுக் 

கிராமங்களில் கட்சி கட்டனமப்பு பணிகனள வமற்தகாள்ள அன்புடன் வகட்டுக் 

தகாள்கிவறன். 

ஜீனல 23-ல் தநல்னலயில் சந்ெிப்வபாம்! 
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1.  வழக்கறிஞர் இரா. தசல்வக்குமார்   +91 98421 75614 

 

மாவட்ட இனணச் தசயலாளர் (விருதுநகர்,  அருப்புக்வகாட்னட,  ெிருச்சுழி) 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  வவ.கு. குணம் (விருதுநகர்) +91 86820 38868 

 

மாவட்ட துனணச் தசயலாளர்கள் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  பி. கவணசன் (வசானலச்வசாி) +91 87789 31368 

2.  வகா. சீனிவாசன் 

(கீழப்தபாட்டல்பட்டி) 

+91 94424 79697 

3.  எஸ்.பி. தபான்னுச்சாமி  

(கீழதெற்கு குப்பலாபுரம்) 

+91 76392 39232 

4.  வவ. ரவமஷ்குமார் (ஜி.என்.பட்டி) +91 97515 20157 

5.  ம. பாண்டியன் (தகப்புலிங்கம்பட்டி) +91 99949 61797 

6.  எம்.பிவரம்குமார் (சாத்தூர்)  +91 79040 48183 

 

தென்காசி மாவட்டம் 

மாவட்டச் தசயலாளர் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  அ. இரானசயா  (சங்கரன்தகோவில்) +91 94434 52271 

 

 



 

மாவட்ட இனணச் தசயலாளர்கள் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  தச. தசல்வராஜ் (அக்கனரப்பட்டி) +91 95856 88171 

2.  க. பால்ராஜ் (புளியங்குடி) +91 97887 37156 

3.  ச.சந்ெிரன்  (தென்காசி) +91 93629 44992 

 

 

மாவட்ட துனணச் தசயலாளர்கள் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  க. ெங்கபாண்டி (சங்கரன்வகாவில்) +91 99652 64275 

2.  சு. முருகன் (கனடயம்) +91 90035 54778 

3.  தச. குமார் (கனடயநல்லூர்) +91 63807 08536 

4.  மு. ெிருமனலசாமி (கனடயநல்லூர்) +91 89731 05665 

5.  அ. உெயக்குமார்  (ஆலங்குளம்) +91 97863 31104 

6.  மி. அற்புெராஜ் (வாசுவெவநல்லூர்) +91 99769 29091 

 

 

தூத்துக்குடி  மாவட்டம் 

மாவட்டச் தசயலாளர் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  வழக்கறிஞர் ப. கனகராஜ்  +91 94435 28337 

 

மாவட்ட இனணச் தசயலாளர்கள் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  க. கருப்பசாமி  (ஒட்டநத்ெம்) +91 97886 96339 

2.  ஆ. பரமசிவம்  (தபாியநத்ெம்) +91 97905 12661 

3.  எல்.வக.முருகன்  (இலட்சுமிபுரம்) +91 99422 12608 

 



 

 

மாவட்ட துனணச் தசயலாளர்கள் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  ஆ. ரவி (மருென்வாழ்வு) +91 6369 728 592 

2.  க. தசல்லத்துனர (சங்கம்பட்டி) +91 94430 33378 

3.  பழ. முருனகயா (கயத்ொறு)  +91 76392 19177 

4.  வ. தபருமாள் (தூத்துக்குடி) +91 99524 53061 

5.  ச. சிவதசல்வம் (நாகலாபுரம்) +91 94872 79148 

6.  மு. அய்யப்பன் (காலாங்கனர) +91 94882 06703 

7.  பா. அெிக்குமார் ( வகாவில்பட்டி) +91 77089 88099 

8.  ச. மாடசாமி (எ) தென்றி  

(காசிலிங்கபுரம்) 

+91 89402 92947 

9.  சு. தபான்னமிர்ெம் 

(ஸ்ரீனவகுண்டம்) 

+91 99650 22142 

 

மாநகரச் தசயலாளர் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  ரா. ரவமஷ்  +91 94884 66795 

 

மாநகர துனணச் தசயலாளர் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  சச. லட்சுமண தபருமாள்  +91 72003 57039 

 

 

ெிருதநல்வவலி  மாவட்டம் 

மாவட்டச் தசயலாளர் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  மு. ராமர் (குப்பக்குறிச்சி வமட்டூர்) +91 97885 80375 



 

 

மாவட்ட இனணச் தசயலாளர்கள் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  ம. எட்வர்டு ராஜ் 

(ஆவராக்கியநாெபுரம்) 

+91 89401 43611 

2.  சி.மணிகண்டன் (கீழநத்ெம் 

வடக்கூர்) 

+91 94423 28594 

3.  எம். தஜயபால் யாெவ் (மானூர்) +91 90955 12697 

 

மாவட்ட துனணச் தசயலாளர்கள் 

வ. எண் தபயர் தொடர்பு எண் 

1.  க. அண்ணாவிமுத்து (பள்ளமனட) +91 99440 72177 

2.  தச. அருணாச்சலம் (அம்னப) +91 91501 22948 

3.  ச. ரவி (ஊருடையர்புரம்) +91 82202 36488 

4.  தவ. பாலமுருகன் (தேட்டை) +91 96006 03996 

5.  அ. வவல்முருகன் (வீரவநல்லூர்) +91 96006 54982 

6.  அ. அழகுராஜா (களக்காடு) +91 86828 59922 

 

 

                                                                                           (ைோக்ைர் க.கிருஷ்ணசோமி) 


