
தமிழகப்  புலவர் குழு உறுப்பினர்கள்  

மின்னஞ்சல்; tamillanguageacademy@gmail.com 

ெதாைலேபசி; 09841036222 

1. முைனவர் திரு.  
சிலம்ெபாலி சு. ெசல்லப்பன்,  
தைலவர், தமிழகப் புலவர் குழு,  
41 ெஹச் / 43 பி,  காேவr சாைல.  
கலாட்ேசத்திரா காலனி, ெபசன்ட் 
நகர், ெசன்ைன –  600 090.      

7. முைனவர் மு. ெபான்னைவக்ேகா,  
2/255, 3-வது ெதரு, குறிஞ்சி நகர்,  
வண்டலூர், ெசன்ைன – 600 048.  
     

2. முைனவர் திரு. ஒளைவ நடராஜன்,  
துைணத் தைலவர்,  
தமிழகப் புலவர் குழு,  
ேஜ. 82,  அண்ணா நகர் ேமற்கு,  
ெசன்ைன –  600 101.  

8. நீதியரசர் திரு.  
பு. ரா. ேகாகுலகிருஷ்ணன், 
14,  பக்தவத்சலம் நகர் விrவாக்கம்,  
அண்ணா அெவன்யூ, 
அைடயாறு,  ெசன்ைன – 600 020.            

3. ெபருங்கவிக்ேகா  
திரு. வா. மு. ேசதுரமான், 
துைணத்தைலவர்,தமிழகப்புலவர் 
குழு, 
திருவள்ளுவர் இல்லம்,  
12, சாயி நகர் இைணப்பு, 
சின்மயா நகர்,  ெசன்ைன – 600 092.   

9. நீதியரசர் திரு. எஸ். ெஜகதசீன்,  
23, காந்தி நகர்,  
3வது முதன்ைமச் சாைல, 
அைடயாறு,  ெசன்ைன – 600 020.     

4. முைனவர்  
திரு. மைறமைல இலக்குவனார்,  
ெசயலாளர், தமிழகப் புலவர் குழு,  
52/3,  ெசௗந்தர்யா குடியிருப்பு,  
அண்ணா நகர் ேமற்கு,  
ெசன்ைன – 600 101.  

10. நீதியரசர் திரு.  
எப்.எம். இப்ராஹமீ் கலிபுல்லா,  
எண் 22, சிவானந்தா சாைல,  
கில் நகர் விrவாக்கம், சூைளேமடு, 
ெசன்ைன –  600 094.      
 

5. திரு. சி. தமிழ்ச்ெசல்வம், 
ெபாருளாளர்,  தமிழகப் புலவர் குழு,  
1/279,  பாைற வட்டம்,  

அழகாபுரம், ேசலம் – 636 ௦16.           

11. நீதியரசர் திரு. தி. ந. வள்ளி நாயகம்,  
2௦,  கிருஷ்ணா ெதரு,  
தியாகராயர் நகர்,  
ெசன்ைன – 600 017.   

6. கவிஞர் க.  ஸ்ரீகாந்த்,  
துைணச் ெசயலாளர்,     
தமிழகப் புலவர் குழு,  
482/178,ஸ்ரீ கேணஷ் அபார்த்ெமன்ட்ஸ், 
டி. டி. ேக. சாைல, ஆழ்வார்ேபட்ைட,  
ெசன்ைன – 600 018       

12. நீதியரசர் திரு. பாஸ்கரன்,  
    12, ெலட்சுமி காலனி,      
   வடக்கு கிரஸண்ட் சாைல,  
   தியாகராய நகர், ெசன்ைன – 600 017.     
 

 

 

 



13. திரு. எஸ். ெஜகத்ரட்சகன், 
ேவந்தர், பாரத் பல்கைலக் கழகம்,     
எண் 1, கஸ்தூrபாய் நகர்,  
அைடயாறு, ெசன்ைன -  600 020.   

20. முைனவர் திரு. எழில் முதல்வன்,  
தமிழ்க்குடில்,  
4, கங்ைக ெதரு, பவானி நகர்,  
தஞ்சாவூர் – 613 004.     

 14. திரு. ஜி. விசுவநாதன்,  
ேவந்தர், வி. ஐ. டி. பல்கைலகழகம்,  
ேவலூர்.  

 21. முைனவர் திருமதி  
சாரதா நம்பி ஆரூரன், 
3௦,  முத்துக்கிருஷ்ணன் ெதரு,  
மயிலாப்பூர், ெசன்ைன – 600 004.          

15. திரு. ஏ. சி. சண்முகம்,  
ேவந்தர்,  எம்.ஜி.ஆர். கல்வி மற்றும்  
  ஆராய்ச்சி பல்கைலக்கழகம், 
22/121,  ஜி. என். ெசட்டி சாைல,  
தியாகராயர் நகர், ெசன்ைன – 600 017.     

 

 22. முைனவர் திருமதி. கஸ்தூr ராஜா,  
286, புரைசவாக்கம் ெநடுஞ்சாைல,  
அடுக்கக எண் 65,  ைபயா வளாகம்,  
ெசன்ைன -  600 007.         
 

16. திரு. டி. ஆர். பச்சமுத்து,  
ேவந்தர்,  எஸ்.ஆர்.எம். 
பல்கைலக்கழகம், 

3, வரீாசாமி ெதரு, ேமற்கு மாம்பலம்,    
ெசன்ைன - 600 033.  

23. முைனவர் திருமதி  
சரளா ராஜேகாபாலன், 
எண் 4,  டாக்டர் ரங்கா சாைல,  
ஆழ்வார்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018 

17. திரு. க. ஸ்ரீதரன் கலசலிங்கம்,  
ேவந்தர்,கலசலிங்கம் 
பல்கைலக்கழகம்,   

எண் 52,  ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசா சாைல,  
ெசன்ைன – 600 018.                  

 

24. ேபராrசியர் முைனவர்  
திரு. ேகா. வரீமணி,   
2௦/9,  சுந்தரம் குடியிருப்பு,  
சாஸ்திr சாைல, ெதன்னூர், 
திருச்சி – 620  017.   
 

18. முைனவர் திரு. க. ப. அறவாணன்,  
ேமனாள் துைணேவந்தர்,  
தமிழ்க்ேகாட்டம், 
2, முனிரத்தினம் ெதரு, அைமந்தகைர,  
ெசன்ைன – 600 029.     
 

25. முைனவர் திரு. எம். சிவச்சந்திரன்,  
2, அண்ணா நகர் விrவு, ,      
தர்மபுரம் சாைல, மயிலாடுதுைற,   
நாகப்பட்டினம்.        
 

19. திருமதி. சாந்தகுமாr சிவகடாட்சம், 
எழுத்தாளர்,  
இலட்சுமிபுரம் முதல் ெதரு,  
இராயப்ேபட்ைட,  ெசன்ைன – 600 014. 

 

 26. பன்ெமாழி அறிஞர்  
திரு. டி. எஸ். ேக. கண்ணன்,  
9, சதீ்தம்மாள் காலனி  
முதல் பிரதான சாைல, 
ஆழ்வார்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018.     
 

  

 

 

 

 

 



27. திரு. ஆறு. அழகப்பன் 

அைற எண் 213,  உஸ் ெசன்டர்,  
21,  ேமயர் இராமநாதன் சாைல, 
ேசத்துப்பட்டு, ெசன்ைன – 600 031.         
     

 33. முைனவர் திருமதி வாசுகி 
கண்ணப்பன் 

F-1,  சன்சிட்டி குடியிருப்பு,  
9, சாந்ேதாம் ெநடுஞ்சாைல,  
ெசன்ைன – 600 004.   

28. கவிஞர் திரு. ெபான்னடியான்,  
நிறுவனர், தமிழ் கவிஞர் மன்றம்,  
43,  துைரசாமி கிராமணி சாைல,  
வடபழனி, ெசன்ைன – 600 026.    

34. வழக்கறிஞர் திரு. மா. சிவசங்கரன், 
சி 36,  5வது குறுக்குத் ெதரு,  
(ேமற்கு பிrவு), தில்ைல நகர்,  

திருச்சி – 62௦ ௦18.           

29. ெபாற்கிழிக் கவிஞர்  
திரு. அரு. ேசாமசுந்தரம்,  
ெபான்முடி பதிப்பகம்,  
123, முத்துப்பட்டினம் 3ம் ெதரு,  
காைரக்குடி – 630 001.           
 

 35. இயக்குனர் திரு. எஸ்.பி. 
முத்துராமன், 

6/14, 2ஆவது ெதரு, ஏ.வி.எம். நகர்,  
விருகம்பாக்கம், ெசன்ைன – 600 092.          
 

30. கவிக்ெகாண்டல்  
திரு. மா. ெசங்குட்டவன், 
143,  பீட்டர்ஸ் காலனி,  
இராயப்ேபட்ைட, 
ெசன்ைன – 600 014.          
 

 36. ேபராசிrயர் திரு. டி.ஏ. 
ெவங்கடாசலம், 

1682. ெலட்சுமி நிவாஸ், 
திருச்சி சாைல, இராமநாதபுரம்,  
ேகாைவ – 641 015. 
 

31. முைனவர் புலவர்  
திரு. ேசா. கருப்பசாமி, 
2, மீனாட்சி ெதரு,  
இலட்சுமியம்மன் நகர்,  
எருக்கஞ்ேசr, ெசன்ைன – 600 118. 
     

37. ேபராசிrயர் முைனவர் பீ.மு. மன்சூர், 
19, மகாலட்சுமி நகர் 3ஆவது ெதரு,  
ேக. ேக. நகர், திருச்சி – 620 019.        

32. மூத்த வழக்கறிஞர் திரு. இரா. காந்தி, 
ஈேராடு இல்லம்,  
46/66,  3ஆவது முதன்ைமச் சாைல,  
காந்தி நகர், அைடயாறு,  
ெசன்ைன – 600 020.       

 38. முைனவர் திருமதி க. திலகவதி,  
4/371, சக்தி நகர் முதல் ெதரு,  
காட்டூர், திருச்சி – 620 021.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. முைனவர் திருமதி 
விஜயலட்சுமி இராமசாமி,  
டி-5,  லாயிட்ஸ் குடியிருப்பு,  
அவ்ைவ சண்முகம் சாைல,  
இராயப்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 014.        
 

46.  டாக்டர் திருமதி  
மணிேமகைல கண்ணன், தைலவர்,  
தமிழகப் புலவர் குழுவின் 
ெபாறுப்பாண்ைமக் குழு,  

9, சதீ்தம்மாள் காலனி,  
முதல் பிரதான சாைல,  
ஆழ்வார் ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018.    

40. முைனவர் திருமதி  
மணிேமகைல அம்பலவாணன், 
22, சித்திைர வதீி,  
ெசல்வ நகர் விrவாக்கம்,  
ெபான் நகர், திருச்சி – 620 001.    
   

 47. திரு. கி. ஆ. ெப. வி. கதிேரசன்,  
ெசயலர்,  தமிழகப் புலவர் குழுவின் 
ெபாறுப்பாண்ைமக் குழு,  

45, மணியக்காரர் ெதரு,  
திருச்சிராப்பள்ளி – 620 008.  
 

41. தமிழறிஞர் திரு. ச. இராமநாதன்,  
1985,  ேசர்ைவக்காரன் ெதரு,  
தஞ்சாவூர் – 613 002.      

 48.  முைனவர் திருமதி மீனாட்சி  
    முருகரத்தினம், எண் 5, 
அறவாழி  
    நகர், பல்கைலக்கழக நகர் 
அஞ்சல், 

    மதுைர 625021     

42. முைனவர் மணலி ேசாமசுந்தரம்,  
சி-17,  இராஜ் ஐசுவrயா அடுக்ககம்,  
48,  வார்னர்ஸ் சாைல,  
கண்ேடான்ெமண்ட், திருச்சி – 620 001.     

 49. முைனவர் பா. வளனரசு  
எண் 3,  ெநல்ைல நயினார் ெதரு,    
பாைளயங்ேகாட்ைட – 627 002.  
திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.  

43. பாவலர் கருமைலத்தமிழாழன், 
2 / 16-6, ஆர். ேக. இல்லம்,  
வசந்த நகர் முதல் ெதரு,  
ஒசூர் – 635 109.  கிருஷ்ணகிr 
மாவட்டம்  

 50. முைனவர் கு. ெவ. 
பாலசுப்ரமணியம்   

156, சரேபாஜி நகர்,  
மருத்துவக் கல்லூr சாைல,  
தஞ்சாவூர் – 613 004. 

44. புலவர் ம. இளங்கீரன்,  
46,  திருவள்ளுவர் வதீி,  
மாச்சம்பாைளயம், சுந்தராபுரம் 
அஞ்சல்,  

ேகாைவ – 641 024.       

 51. முைனவர் அரு. ேகாபாலன்,  
ஆசிrயர்,  “ஏழு கதிர்” 

4 / 77,  சுேபதார் ேதாட்டம்,  
சூைளேமடு, ெசன்ைன – 600 094.  

45. முைனவர் ெப. மாது, 
358 / 12,  முதல் குறுக்கு ெதரு,  
அங்கம்மாள் காலனி,  
குப்தா நகர், ேசலம் -  636 009.      

 
                      

 


