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திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2049 | ஸ்ரீவிளம்பி |ஆனி-ஆடி மாதம்  

மலர் -1  இதழ் – 7 

JULY 2018 

Executive Committee 

தலலவர் - அச ாகன் தங்கராசு 

ச யலாளர் -  ிவகுமார் சுப்பராயா  

சபாருளாளர் - ச ந்தில் சபாிய ாமி  

து.தலலவர் -  ாய்சகாபால் ச ஷம்  

இ.ச யலாளர் - இராமகிருஷ்ணன் 

ஆறுமுகம் 

Board Of Directors 

சகாபிநாத் தக்ஷிணாமூர்த்தி  

அன்பர ன் மதன்குமார்  

லக்ஷ்மணன் முத்து  

குரு ாமி மணிவண்ணன்  

ரகுநாதன் ராஜசகாபாலன்  

சவங்கட சுப்பிரமணியன் 

 

WWW.OURGMTS.ORG 

மில்வாக்கி வாழ் தமிழர்கசள எல்லாரும் வாங்க! சப ி, விலளயாடி,  ிாிச்சு, 

பழகலாம். ஒருவருக்சகாருவர் அறிமுகம் ஆகலாம். 

Register - http://ourgmts.org/event-3009244 

நம் நாட்டு விலளயாட்டுகளுடன் உங்களுக்கு பிடித்தமான விலளயாட்டுக்கள் 

விலளயாடப்படும். கீழுள்ள அட்டவலணயில்  ில: 

 

 

Kids Gents Ladies All 

Water Baloon Cricket KOKO BINGO 

Sack race Kabadi Throw Ball   

Pambaram Tug of War Tug of War   

Pandi   Pandi   

Pallanguli   Pallanguli   

Lemon and Spoon Lemon and Spoon Lemon and Spoon   

Skipping Rope   Skipping Rope   

அலனவரும் நல்ல 

சவயிலுக்கு ஏற்ற 

விலளயாடுவதற்க்கு 

 ாியான ஆலடகலள 

அணிந்துவரவும்.   

http://www.ourgmts.org
http://ourgmts.org/event-3009244
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மிகவும் பயனுள்ள வலலத்தளம் : http://www.tamilvu.org/library/libindex.htm 

மில்வாக்கி தமிழ்  ங்க நிர்வாகிகளின் மூன்றாம் காலாண்டு கூட்டம் - 2018 

அன்பு அண்ணா சஜாக்ஸ்!   

கட் ிக்காரன்: எப்படிசயா கஷ்டப்பட்டு வீட்லட கட்டி முடிச் ாச்சு! ஆனா 

மனசு  திக்! திக்!! ன்னு அடிக்குது! 

சபாதுஜனம்:  ஏன்?   கட் ிக்காரன்: அடுத்த சதர்தலில் நிலத்துக்காரன் 

சஜயிச்சுட்டா! வீடும் அவனது ஆயிரும்! 

GMTS—2018 வரும் நிகழ்வுகள் 

01 September 2018 - குடும்ப சுற்றுலா/Family 

Picnic 

Oct / Nov 2018 - தீபாவளி / Deepavali  

Meeting Minutes and Take Aways: 
 Date and Time: 07/14/2018 Saturday from 8am to 11am 

 Location: GMTS President -Asokan House 

 Attendees: Anbu, Asokan, Gopi, Manivannan, Siva, Mannan, Raghu, Senthil, Venkat, Sai and Ramakrishnan 

Tons of thanks to Jayanthi Asokan and family for hosting this meeting 
1. GMTS Families Picnic 

  
 2. Deepavali/Christmas/Bakrid - 2018 

  
Book Nathan High school  
Tentative Date - One week before Deepavali 

3. FETNA - 2018 Update by Attendees

 
 FETNA team did tremendous job to make it success event 
 All the efforts were made to save the Tamil and Tamil culture ………………...…. Continued 

Venue Sussex Park 

Date 09/01/2018 

Highlight Members Stall allowed 

Venue TBD 

Date TBD 

Highlight Local Talent Show 

Highlight Temple Model Build by FETNA Team 

MC Done by Kids is hit 

Event hit Parai and Bharathanatiyam Fusion 
(Executed by Missouri Tamil Sangam) 

Guinness Record More than 5000- Tamil signatures 
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4. FETNA - 2019 Event Plan 

 
TEFCON Event Represented by GMTS Gopi 
All of our GMTS Board to participate actively on this event 

5. GMTS - Community Outreach 
Adopt a Highway in the name of GMTS 
Hunger Task force Volunteer by GMTS 
Know Your rights by Hon. Judge. Mosely 

6. GMTS - Community Inreach 
Learn Tamils heritage music  Parai 
Organize Diet Event - Paleo Diet know how event 
Wealth Management related knowledge sharing by expert 

7. Emergency Fund for GMTS Member Tamils and Non-Member Tamils 
Check with Chicago Tamil sangam to get tie up with their Emergency Helpline 
Form Emergency Help team (Legal, Medical and Immigration)  

8. Next 1 year plan 
Schedule Monthly On call meeting with board 
Schedule Quarterly In person meeting board meeting 

9. Miscellaneous Discussion points 
Harvard Tamil Chair update - All the required fund to form Tamil chair was 
settled by organizing team to University - Almost all the Paper work done. 
Soon will get update about Harvard University Tamil Chair.  
Tamil books in Library - Form a team with Tamil school. 
Check with Chicago Tamil sangam Library to get Know how update. 
Houston Tamil sangam organizing an Fund raising event to form Thiruvalluvar 
library in Tamilnadu - GMTS can do something like this. 
2019 - Calendar design & Include Coupons and offers by Sponsors. 

Venue Chicago Tamil Sangam, Chicago 

Date TBD 

GMTS Lead TBD 

 

Hunger Task Force is Milwaukee’s 

Free & Local food bank and Wiscon-

sin’s leading anti-hunger organization. 

Please go through the link volunteer opportunities: 

https://www.hungertaskforce.org/wp-content/

uploads/2018/04/Volunteer-Opportunities-Flyer_2018.pdf 

Please wait for GMTS official announcement! 

https://www.hungertaskforce.org/wp-content/uploads/2018/04/Volunteer-Opportunities-Flyer_2018.pdf
https://www.hungertaskforce.org/wp-content/uploads/2018/04/Volunteer-Opportunities-Flyer_2018.pdf
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தலலப்பு: புதிய துவக்கங்கள்: 

அசமாிக்க தமிழினசம! 

ஏ அசமாிக்க தமிழினசம!! 

ஏற்கனசவ துவங்கியது                    

எண்ணற்ற பல கிடக்க  

புதிதாய் துவங்க இங்கு என்ன அவ ியம்? 

நிற்க.! 

 

புதியது உலகத்லத புரட்டும்!  

புதியது உண்லமலய விளக்கும்!  

புதியது புத்துணர்வூட்டும் ! 

 

நாம் என்ன புதிதாய் துவங்க? 

நமக்சகதுக்கு வீண் சதாடக்கம்?    

நிறுத்துக.! 

 

அண்டத்லத மாற்ற!                                      

நம் அண்டத்லத மாற்ற! 

அறிசவாம் அறிவியலல 

ஆய்சவாம் அலனத்துலலக  

 

உலகத்லத மாற்ற! நம் உலகத்லத மாற்ற!  

புதிதாய் சதாடங்கவும் நட்புகலள 

புதிதாய் பகிரவும் அன்புகலள  

நாட்லட மாற்ற! நம் நாட்லட மாற்ற! 

சதாடங்கவும் ஆய்வுகலள 

சதாடரவும் சவலலகலள  

நாட்லட மாற்ற! தமிழ் நாட்லட மாற்ற! 

சதாடங்கவும் சதாழில்கலள  

துவக்கவும் விவ ாயங்கலள  

 

வீட்லட மாற்ற! நம் வீட்லட மாற்ற! 

விளங்கவும் துலணயிலன  

விளக்கவும் நிலலயிலன 

 

நம்லம மாற்ற! நம் நிலலலய மாற்ற!புாிசவாம் 

மனதிலன  

புகழ்சவாம்  க மனதிலன 

சதாடக்கத்தின் விலளவு மாற்றம்  

மாற்றத்தின் சவர் சதாடக்கம் 

சதாடங்குசவாம் புதிதாய்  

புதிதாய் சதாடங்குசவாம்....... 

                             -  ிந்தாமணியம்மா லபயன்  

                                    (ஆ.இராமகிருஷ்ணன்) 

தமிழ் புத்தாண்டு கவிலத 


