பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூல ோர்

To share your food with others in order to
Sustain their life is the best of all virtues.
- Thiruvalluvar

ததோகுத்தவற்றுள் எல் ோந் தல .
- திருவள்ளுவர்

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தோளர் கழகம்
Association of Singapore Tamil Writers
UEN S77SS0018L / Reg. No. 236/76/Cas
புரவ ர்கள்/ Patrons
திரு. அப்துல் ஜலீல் PBM ( MES)
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திருமதி போனுமதி இரோமச்சந்திரோ
திரு. முகமது முஸ்தபோ (MTT)
‘தமிழ் வள்ளல்’
(Josco)

திரு. நோலக தங்கரோசு

திரு. எஸ். பழனியப்பன் (Abiramee)
திரு. ஜி. சண்முகம் (Gayatri)

அன்புலடயீர், வணக்கம்.
அடுத்த ஆண்டு ஜனவோி மோதம் 29ஆம் நோள் சிங்கப்பூருக்கு ஒரு வர ோற்றுச்

திரு. வீர. அழகப்பன் (Saravana)

சிறப்புமிக்க நோள். 200 ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்த நோளில்தோன்

‘உ கத் தமிழ் மோமணி’

ஸ்டோம்ஃபர்ட் ரோஃபிள்ஸ் சிங்கப்பூர்த் தீவில் முதன் முத ோகக் கோ டி எடுத்து

டோக்டர் த . சந்துரு (MMI)
மதியுலரஞர்கள் / Advisers

லவத்த

நோள்.

அவருடன்

திரு.

நோரோயண

பிள்லள

என்ற

சர்

தமிழரும்

திரு. இரோ. தினகரன்
Mr. R. Dhinakaran
‘சிங்லகச் தசந்தமிழ்ச் தசம்மல்’

வந்திறங்கிய நோள்.

லபரோசிோியர் முலனவர்

அந்த நோளின் 200ஆம் ஆண்டு நிலறவு அடுத்த ஆண்டு வருகிறது. அலதக்

சுப. திண்ணப்பன்
Prof.Dr.SP.Thinnappan
கவிஞலரறு அம தோசன்
Kavignareru Amallathasan

தகோண்டோடும் விதமோக 200 சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தோளர்கள் அடங்கிய
லகலயட்லட

சட்ட ஆல ோசகர் / Legal Adviser

சிங்கப்பூர்த்

தமிழ்

எழுத்தோளர்

கழகம்

தவளியிடத்

திட்டமிட்டுள்ளது. அதற்கு உங்கலளப் பற்றிய விவரங்களும்

படமும்

லதலவ.

க . நிர்ம ன் பிள்லள
Nirumalan K. Pillai
உட்கணக்கோய்வோளர்கள் /
Internal Auditors
கண. மோணிக்கம் / KN. Manickam
தப. மூர்த்தி / P. Moorthy

இதனுடன் உள்ள படிவத்லத நிரப்பி வரும் 15.11.2018ஆம் லததிக்குள்
எங்களுக்குக் கிலடக்கும்படி கீலழ உள்ள யீஷுன் முகவோிக்கு அனுப்பி
லவக்க லவண்டுகிலறோம். அல் து எங்கள் இலணயத் தளத்திற்குச் தசன்று

தல வர் / Chairman
நோ. ஆண்டியப்பன் / Naa. Aandeappan

(www.singaporetamilwriters.com)

து. தல வர் / V. Chairman

மின்னஞ்சலிலும் அனுப்பி லவக்க ோம்.

இரோ. துலரமோணிக்கம்
R.Thuraimanickam
தசய ோளர் / Hon. Secretary
சுப. அருணோச ம் / Suba Arunachalam

அங்குள்ள

படிவத்லத

நிரப்பி

எழுத்தோளர்களின் விவரங்கள் எங்கள் இலணயத் தளத்தில் பதிலவற்றப்படும்
லவலளயில் நூ ோகவும் தவளியிடத் திட்டமிட்டுள்லளோம்.

து. தசய ோளர்/Asst. Secretary
கிருத்திகோ / Kiruthika
தபோருளோளர் / Treasurer

உங்கள் ஆதரவிற்கும் ஒத்துலழப்பிற்கும் உதவிக்கும் எங்கள் தநஞ்சோர்ந்த

சு. முத்துமோணிக்கம் / S. Muthumanickam

நன்றிகள்.

உறுப்பினர்கள் / Members
லகோ. இளங்லகோவன் / K.Elangovan
க . தசல்வம் / K. Selvam

அன்புடன்

அன்புச்தசல்வன் / Anbuselvan

நோ. ஆண்டியப்பன்

மல யரசி / Malaiarasi

தல வர்

பிலரமோ / Prema
மில் த் அஹ்மது / Millat Ahmad

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தோளர் கழகம்
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