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மலர் -1  இதழ் – 4   

APRIL 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 குழந்லதகலள சகோண்டோட அணுகவும் : contactus@ourgmts.org 

 

Jr. Spelling bee NSF competition  

Milwaukee area 

நமது தமிழ் பிள்ரளகள் வவற்றி வபற்றனர்! 

 From left to Right Ananya Ashokan won 3rd prize, 

 Sanjay Shivaganesh won 2nd prize  

உங்கள் வாழ்த்துக்கள் குழந்ரதகளுக்கு உற்சாகம் தரும்! 

குழந்ரதகளின் வபற்றறார்களுக்கும் வாழ்த்துக்கரள பகிைவும்!   

மில்வோக்கி Sting Volley Ball கிளப்ல் நமது தமிழ் மக்கள் 
நடத்திய கறிவிருந்து மற்றும் ஆண்கள் சபண்கள் 

விலளயோட்டு சபோட்டியின் புலகப்படங்கள் 

விருந்து நலட சபற்ற நோள் : 01 APRIL 2018 

http://www.ourgmts.org
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WWW.OURGMTS.ORG 

அ ன்பு அண்ணோ சஜோக்ஸ்!  டோடி எனக்சகோரு டவுட்:  

என்லன போர்த்து தினமும் குலரச் ிட்சட 
இருக்கிற நோய்க்கு உணவு சகோடுத்து 

ப்சரண்டு ஆக்கிகலோம்னு என் டிபன் போக்ஸ் லிருந்து 
போதி ச ோறும் குழம்பும் வச்ச ன்! அன்று முதல் 
இருந்து என்லன போர்த்தோசல சதறிச்சு ஓடுது!!  

 
இலதசயல்லோம் வடீ்டில் ச ோல்வதோ சவண்டோமோ? குழப்பமோக இருக்கு? 

GMTS—2018 வரும் நிகழ்வுகள் 

12 May 2018 - தமிழ் புத்தோண்டு / Tamil New year  

01 September 2018 - குடும்ப சுற்றுலோ/Family Picnic 

Oct / Nov 2018 - தபீோவளி / Deepavali  

படிக்கறவண்டிய புத்தகம்: வதாழிலியல் விஞ்ஞானி ஜி.டி நாயுடு   

ஏப்ரல் மோதத்தில் தமிழர் குழுக்கள் நடத்திய நிகழ்வுகள்!  

கறி  விருந்து & விலளயோட்டு நிகழ்ச் ிகள்  

http://www.ourgmts.org
https://archive.org/stream/gd-naidu/gd-naidu-A4#page/n25/mode/2up
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தமிழ் / தமிழகம் காப்றபாம்! 

http://www.1037kissfm.com/dells-summer-season-opener-cards 

Or google Dells Summer Season Opener Cards 2018 

10Top-Rated Tourist Attractions in Wisconsin 

1.Oshkosh - www.eaa.org/en/airventure  

2.  Taliesin East: -  www.taliesinpreservation.org  

3. Wisconsin State Capitol - Madison 

4. Home of the Hog: The Harley-Davidson Museum 

5. Circus World Museum 

6. The Dells of the Wisconsin River - For Free ticket 

check below link 

7. The Green Bay Packers 

8. Exploring the Land O' Lakes 

9.  National Railroad Museum 

10.The Great Outdoors: Door County 

சுற்றுலா வசல்லுங்கள் 

http://www.1037kissfm.com/dells-summer-season-opener-cards
http://www.eaa.org/en/airventure
http://www.taliesinpreservation.org/visitors-guide

