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மலர் -1  இதழ் –3  

MARCH 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  

ரகுநோதன் ரோஜசகோபோலன்  

சவங்கட சுப்பிரமணியன் 

 

WWW.OURGMTS.ORG 

இந்த மலரில் உங்கள் குழந்லதகள் லகவண்ணங்கள் இடம் சபற : contactus@ourgmts.org 

மில்வோக்கி தமிழர்களின் தமிழ்  புத்தோண்டு 
சகோண்டோட்டம் 2018 

இந்தாண்டு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியுடன் நடக்கவிருக்கிறது 

உள்ளூர் தமிழர்களின் உற் ோகமோன 
நிகழ்ச் ிகள் 

ஊர்கோர தமிழரின்  ிரிப்பு / பலகுரல் / 
விலளயோட்டு நிகழ்ச் ிகள் 

Date: 12 May 2018/Saturday 

Time:  4 pm to 8 pm 

இடம்: விஸ்கோன் ின் இந்து சகோயில், பீவோக்கி 

Venue: Wisconsin Hindu Temple, Pewaukee, WI  

DINNER 

இரவு விருந்து  

http://www.ourgmts.org
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ததரியுமா உங்களுக்கு?  அ ன்பு அண்ணோ சஜோக்ஸ்!  

அவர்: உலகத்திசலசய கலப்படம் இல்லோத ஒசர சபோருள் எது 
சதரியுமோ?  

இவர்: தோய் போல்! 

அவர்: இல்லல  மின் ோரம்தோன்!  

இவர்: அதப்புடி!  

அவர்:  ந்சதகம் இருந்தோ வோயில் வயலர 
லவத்து ச க் பண்ணி போருங்க!  

GMTS—2018 வரும் நிகழ்வுகள் 

12 May 2018 - தமிழ் புத்தோண்டு / Tamil New year  

01 September 2018 - குடும்ப சுற்றுலோ/Family Picnic  

Oct / Nov 2018 - தபீோவளி / Deepavali  

படிக்கஹவண்டிய புத்தகம்: ததாழிலியல் விஞ்ஞானி ஜி.டி நாயுடு   

6 வாரத்தில் காவிரி ஹமலாண்மம வாரியம் அமமக்க 
ஹவண்டும்: மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் ஹகார்ட் அதிரடி 
உத்தரவு! 

*காவிரியில் இருந்து தமிழகத்துக்கு 177.25 டி.எம்.சி 
தண்ணரீ் வழங்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 
2007ம் ஆண்டு கர்நாடகா தமிழகத்துக்கு 192 டிஎம்சி நீர் 
தர ஹவண்டும் என்று  நடுவர் மன்றம் உத்தரவிட்டது 
குறிப்பிடத்தக்கது. *தற்ஹபாது கர்நாடகாவுக்கு கூடுதலாக 
14.75 டிஎம்சி அளவுகூடுதலாக தண்ணரீ் எடுக்க 
உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

குறிப்பு:சகடு முடிந்தும் மத்திய அரசு வோரியம் 
அலமக்கவில்லல 

WHAT IS NEW IN 2017 PERSONAL TAX ? 

New personal income tax rates; 

An increase in the standard deduc-

tion to $12,000 for single filers and 

$24,000 for those who are married and file jointly; 

The elimination of some personal deductions and 

credits; 

The capping of the deductions for state and local 

taxes (income, sales, and property taxes) at a com-

bined $10,000; 

The elimination of personal exemptions; Changes to 

education funding; and  

A doubling of the gift and estate tax exemptions 

(after 2025 it falls back to the amount under today’s 

law). 

The effect of these changes varies from taxpayer to 

taxpayer. You should consider visiting with your tax 

advisors to see what planning opportunities exist for 

you. 

This is not intended as legal or tax advice.  Financial 

Representatives do not give legal or tax  advice. Tax-

payers should seek advice based on their particular 

circumstances from an independent tax advisor.          

Raghunathan Rajagopalan| Financial Representative  

NorthWestern Mutual 

TAX 2017 

http://www.ourgmts.org
https://archive.org/stream/gd-naidu/gd-naidu-A4#page/n25/mode/2up
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தமிழினி வலிது வோழும் 
குரு ோமி மணிவண்ணன் 

 
வந்தது வ ந்தம் 
        உலரத்தது வோசனோலி 
இயற்லகயின் மோண்புனர 
       இலயந்த சூழலுக்கு 
 மிச் ிகன் ஏரியும் ஓர் வழி! 
எங்சக வ ந்தம் சதடி வந்தோய்? 
        குறும்போய்க் குத்திச்  ிரித்தது 
  குளிர் கோற்று! 
வோனும் ஏரியும் முத்தமிட 
         வளமோன நீலத்தில் 
    என்னிழந்திருக்க... 
அருகில் வந்தமர்ந்தசதோர் உருவம்! 
          என்ன இது? எப்படி இப்படி? 
 நம் முண்டோசுக் கவிஞன்!! 
         கோலில் விழுமுன் 
கட்டியலணத்தது கவிச் ிங்கம்!! 
    "என்ன கண்டீரிங்கு? 
     எப்படி நம் தமிழ்ச் ச ோந்தங்கள்?" 
 வினோக்கள் சகோட்டின! 
அலனத்து வினோக்களும் 
       அன்லபக் சகோட்ட... 
 வினோவுக்குப் பதில் 
  வினோவோனது! 
என் மனச் ிப்பிக்குள் 
         உறுத்திடும் மணத்துகள் 
   அக்சகள்வி! 
"சமல்லத் தமிழினிச்  ோகும்" 
        -எப்படி அறம் சபோல்  
 போடிச் ச ன்றரீ்கள்?" 
       ற்சற உரிலமக் சகோபம்! 
ஏரி அதிர, கண்  ிவக்க 
         இடிச் ிரிப்பீந்தோன் 
     நம் போட்டன்! தமிழ்ப்பிதோ! 

"புதுக்கலலகள் 
            அறிவியல் வளர்ச் ிகள் 
       தமிழில் வரவுமில்லல 
தமிழில் ச ோல்லவும் இயலவில்லல"  
    அதனோல் தமிழினி சமல்லச்  ோகும்                
   என்றோன் ஒரு சபலத. 
மறுத்சதன்...அன்சற வழிகோட்டிசனசன  
      "ச ன்று வோருங்கள்  
     எட்டுத் திக்கும் 
  கலலச் ச ல்வங்கள் 
சகோண்டு வோருங்கள் 
       என் அருளோலும் உம் 
  முன்சனோரின் தவவலியோலும் 
        இப்பழித்தரீும் நோள் 
  சதோலலவிலில்லல"! 
மலர்ந்தது என் முகம்! 
        சமலுமுலரத்தோன் 
   எட்லடயோபுர எழுச் ி! 
தமிழ் சப த் சதரிந்சதோரிடம் 
 தமிழிசல சபசுங்கள்! 
அன்பு முகமனோய் 
      ஆங்கிலம் எதற்கு? 
       அழகோய் 'வணக்கம்' கூறுங்கள்! 
 

நம் வடீ்டில் 
    நற்றமிழோல் நலம் போரோட்டுங்கள்! 
        வயது வரம்பின்றி 
  தமிழ்ப் பள்ளி ச ல்லுங்கள்! 
      பயிலுங்கள்!! 
பயிற்றிவிப்பீர்!!! 
     பல்துலற  ோன்சறோர் 
           தமிழில் கட்டுலரகள் 
        விரிவோக்கங்கள் 
      வலரயுங்கள்!! 
 ந்திப்சபோம் சபரோண்டி" 
 -  ட்சடன மலறந்தோன் 
   ோகோ வரத்தோன்! 
"அப்போ...உட்கோர்ந்து 

    உறங்கிட்டீங்களோ... 
 தமிழ்ப் பள்ளி 
    ச ல்லும் சநரம்" - 
ஓடி வந்தோள் என் ஒளிமகள்! 
   நோனும் நலகத்து 
     உடன் நடந்சதன்... 
 தமிழினி சமல்லச்  ோகுமோ... 

    சமல்ல அல்ல.... 
        வலிசத வோழும்!!!  

தாய் தமிழ் வளர்ப்ஹபாம்!! 


