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GMTS தமிழ் புத்தோண்டு - 12 சம 2018
12 May 2018 - தமிழ்

புத்தோண்டு

நிகழ்ச் ி

மலர் -1 இதழ் –2

சகோலோகலமோக

நடத்த

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இடம்: விஸ்கோன் ின் இந்து சகோயில் பீ வோக்கி
நிகழ்ச் ி: உள்ளூர் குழந்லதகள், சபண்கள் மற்றும் சபரியவர்களின்
நோட்டியம்,

நடனம்,

நோடகம்,

சபச்சு,

நிகழ்ச் ியில்

நோடகம்,

போட்டு

ஆகிய

சதோலலசப ி
முகவரிக்சகோ

மற்றும்

கலந்துசகோள்ள:

நடனம்,
தங்களின்

இல
சபச்சு,

போட்டு.

நோட்டியம்,

இல

திறலமகள்

மற்றும்
உள்சளோர்

சபயர்

மற்றும்

கீ ழ்கண்ட
அல்லது

மின்னஞ் ல்

உங்களின்

குழு

ஒருங்கிலணப்போளருக்சகோ சகோடுக்கவும்.

FEBRUARY 2018
Executive Committee
தலலவர் - அச ோகன் தங்கரோசு
ச யலோளர் -

ிவகுமோர் சுப்பரோயோ

சபோருளோளர் - ச ந்தில் சபரிய ோமி
து.தலலவர் -

ோய்சகோபோல் ச ஷம்

இ.ச யலோளர் - இரோமகிருஷ்ணன்
ஆறுமுகம்

Board Of Directors
சகோபிநோத் தக்ஷிணோமூர்த்தி
அன்பர ன் மதன்குமோர்
லக்ஷ்மணன் முத்து
குரு ோமி மணிவண்ணன்

குழு ஒருங்கிலணப்போளர் உங்களின் குழு உறுப்பினர்களின் சபயர்
மற்றும் சபயர் மற்றும் சதோலலசப ி கீ ழ்கண்ட மின்னஞ் ல்

ரகுநோதன் ரோஜசகோபோலன்
சவங்கட சுப்பிரமணியன்

முகவரிக்கு சதரிவிக்கவும். Email: contactus@ourgmts.org

இந்த மலரில் உங்கள் ச ய்திகள் இடம் சபற :

contactus@ourgmts.org
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படிக்கசவண்டிய தமிழ் புத்தகம்:

https://www.scribd.com/read/341299461/Puthiya-Marabukal

How are you planning for your Kid’s Higher education? Here is a Way!
state, the client may be prevented from taking advantage of
beneficial state tax treatment by choosing to participate in a
A. Section 529 College Savings Plans (529 plans) are state spon529 plan in a state other than the state in which the client resored college/higher education savings programs established
side
under Section 529(b) of the Internal Revenue Code. 529 plans
were designed to help families set aside funds on a tax- Q. What are “Qualified higher education expenses (QHEE)?
advantaged basis to pay for future college costs. There are A. “QHEE” vary by plan but generally include tuition, fees,
limitations based on plan selection and residency, some of the books, supplies and equipment that are related to college or
income tax benefits of 529 plans include tax-deferred growth other post-secondary training institutions. Equipment includes
of investments and tax-free distributions to the beneficiary for computers, related equipment, and services if they are used
“Qualified Higher Education Expenses (QHEE)”.
primarily by the beneficiary during any of the years that the

Q. What is a 529 plan?

Q. Does the client (You) have to live in the same state of the beneficiary is enrolled at an eligible educational institution.
Computer software that is not predominately educational in
plan they wish to participate in?
nature would be excluded. In some plans, room and board may
A. No. Clients may participate in any state’s plan and generally
also qualify as a “QHEE”.
- Raghunathan Rajagopalan,
may use the assets for “QHEE” at any accredited higher educaFinancial Representative, Northwestern Mutual
tional institution. As state tax treatment varies from state to

ததரியுமா உங்களுக்கு?
1. Wisconsin (WI) is free car parking state
2. Wisconsin is the Dairy capital of USA

அ

ன்பு அண்ணோ சஜோக்ஸ்!
அவர்: சமரினோ பீச் ில் மீ ன்

ோப்பிட்ட 2 சபர்

மண்லடய சபோட்டோங்களோம்!
இவர்: ஐசயோ போவம். அப்புறம்!!

3. Wisconsin is the Water capital of world

அவர்: அப்புறம் என்ன அவங்க

4. Wisconsin is also called Beer State

கீ சழ சபோட்ட மீ ன் மண்லடய
நோய் தூக்கிட்டு சபோயிருச்சு!

5. WI is the Toilet capital of World

இவர்: !!!!!!!!

6. Home of Harley Davidson motorcycles-WI

7. Mississippi river forms at WI border
8. WI has 15074 lakes with No sharks, No
Crocodile or No Alligator
9. NFL Packers with 13 championships, 22
Hall of Fame4s and owned by fans

GMTS—2018 வரும் நிகழ்வுகள்
12 May 2018 - தமிழ் புத்தோண்டு / Tamil New year
01 September 2018 - குடும்ப சுற்றுலோ/Family Picnic
Oct / Nov 2018 - தீபோவளி / Deepavali
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