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�ல்வாக்� மாநகர த�ழ் 
சங்கத்�ன் ெப�ைம �� 
த�ணம். ெபாங்கல் 
ெகாண்டா�ம் ேநரத்�ல் 
�ல்வாக்� மாநகர்   
"ேமயர் கவா�யர் ஜான்சன்" 
ஜனவரி 13-16 நாட்கைள     
"த�ழ் மர� மாதம்" என்� 
அ��த்��க்�றார். இந்த 
ெபான்னான அ��ப்�னால், 
பல்ேவ� �ைறகளில் 
த�ழர்களின் பங்களிப்�கைளப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்ள ஒ� 
வாய்ப்பாக அைம�ம் . 
 
இந்த �றப்� அ��ப்� 
�ந்ைதய மற்�ம் தற்ேபா� 
உள்ள த�ழ் சங்க உற�களின் 
ச�க �ந்தைன மற்�ம் 
உைழப்�ற்� �ைடத்த 
பரிசா�ம்.

எண்ணித் �ணிக க�மம் �ணிந்த�ன் 
எண்�வம் என்ப� இ�க்�. 
                                           
                                           - ��வள்�வர் 
                                                                                         (அ�காரம்  47, �றள் 467)

இந்த ெசய்� மடல் நம� த�ழ் சங்க நிகழ்ச்�கள் மற்�ம் ச�க 
நிகழ்�கைள உங்க�டன் ப�ர்ந்� ெகாள்�ற�. நம� த�ழ் 
மரைப�ம் பண்பாட்ைட�ம் வளர்க்க த�ழ் ெமா�ைய�ம் 
பாரம்பரிய கைலகைள�ம் வளர்ப்ேபாம். சங்கத்�னர் தங்கள் 
�றைமகைள காட்ட அைனவ�க்�ம் சமமான வாய்ப்�கைள 
வழங்��ேறாம். த�ழ் சங்க உ�ப்�னரான தனி நப�க்ேகா 
ச�கத்�ற்ேகா உத�கள் ேதைவப்பட்டால் GMTS சங்கத்ைத 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

த�ழ் சங்க உற�கேள !

   - �ஸ்கான்�ன் இந்� ேகா��ல் உண� தயாரிக்க 
உத�ய�. 
   - Adopt-A-Highway - சாைலகைள �த்தம் ெசய்தனர் 
நம� உ�ப்�னர்கள். 
   - தற்ேபா� பள்ளி�ல் ப�க்�ம் மாணவர்க�க்� 
கல்�ரி�ல் ேசர ஆேலாசைன வழங்�ம் 
நிகழ்ச்��ல் கல்�ரி மாணவர்கள், ெபற்ேறார்கள் 
மற்�ம் கல்�ரி ேபரா�ரியர்கள் பங்ேகற்றனர். 
   - '��ம்ப அைம�' பற்� ��ம� லதா �ச்சாண்� 
ேநரைல நிகழ்ச்��ல் ெசாற்ெபா�வாற்�னார். 
   - Northwestern Mutual நி�வனத்ைத ேசர்ந்த 
��.ர�நாதன் ராஜேகாபாலன் மற்�ம் ��. மாத்� 
ேரவ�ய�க்ஸ் ெபா�ளாதாரம் பற்� ேப�னார்கள். 
   - ��. ெடல் கேணசன் ெதா�ல்�ைனேவார் ஆக 
இ�ப்ப� பற்� ேநரைல�ல் க�த்�க்கைள ப�ர்ந்� 
ெகாண்டார். 
   - ெபாங்கல், த�ழ் �த்தாண்� நிகழ்ச்�கள் 
ேநரைல�ல் நைடெபற்றன. 
   - ேகாைட �ற்�லா�ல் பல ��ம்பங்கள் 
பங்ேகற்றனர். 
   -  �பாவளி , ��ஸ்�மஸ் , �லா� ந� நிகழ்ச்�கள் 
ேநரைல�ல் நைடெபற்றன. 
 

2021 ெசயற்பா�கள்...
   - ப்ரக்�� ேயாகா�ன் மன அைம�க்கான 
ப�ற்�கள். 
   - அெமரிக்கா த�ழ் ஊடக ��கைத 
நிகழ்ச்��ல் GMTS பங்ேகற்�. 
   - பல்ேவ� �ைறையச் சார்ந்த நி�ணர்க�டன் 
ஊக்கமளிக்�ம் கலந்�ைரயாடல்கள். 
   - ெபா�ளாதார வல்�னர்க�டன் 
கலந்�ைரயாடல். 
   - Adopt A Highway -தன்னார்வலர்கள் ேசைவ. 
   - Hunger task force - தன்னார்வலர்கள் ேசைவ. 
   - ெபாங்கல் நிகழ்ச்�. 
   - த�ழ் �த்தாண்� நிகழ்ச்�. 
   - ேகாைட �ற்�லா. 
   - �பாவளி , ��ஸ்�மஸ் , �லா� ந� நிகழ்ச்�.

2022 வ�ம் நிகழ்�கள்...
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This is a proud moment for Greater 
Milwaukee Tamil Sangam (GMTS) on this 
auspicious Pongal month.  
Cavalier Johnson, mayor of the city of 
Milwaukee has issued a proclamation to 
celebrate January 13 th to January 16 th 
as  
“Tamil Heritage Month” 
 
Tamil Heritage Month will be an 
opportunity to remember, celebrate, and 
educate 
future generations about the inspirational 
role that Tamil people have played and 
continue to play in communities across 
Milwaukee. 
Achieving this milestone is a moment to 
cherish for all of GMTS. 
 
This might not have been possible 
without the relentless effort of the 
current and previous members and 

This newsletter is to share and cherish the community-level 
activities of our Greater Milwaukee Tamil Sangam. This enforces our 
vision to share, enjoy and learn Tamil heritage, culture and to grow 
together as a family of Indian origin Tamils. We as a united family 
are always fostering the commitment to Tamil values, art, and 
language. We provide equal opportunities for all to participate, 
learn, and grow in the rich heritage of the Tamil language and 
culture. When in need, reach out to the GMTS community on social 
issues affecting individuals and the community at large both locally 
and in Tamil Nadu, India.

Dear Tamil families,

   - Kitchen Volunteering in Hindu Temple of Wisconsin. 
   - Adopt a Highway- community outreach program to serve 
local highway clean-up. 
   - Live college preparedness session with a college 
professor, current college students from different majors, 
and parents. 
   - Session on “ Kudumba Amaidhi (Family welfare)” by  Prof 
A/N Latha Pichandy to manage stressful situations. 
   - Discussion on Financial Literacy & Awareness by Matthew 
J Rewasiewicz & Raghunathan Rajagopalan from 
Northwestern Mutual. 
   - Talk with Tel Ganesan about “Being a Successful 
Entrepreneur”. 
   - Pongal and Tamil New Year Celebrations. 
   - Summer picnic at Sussex Park. 
   - Diwali, Christmas, Eid Milad-un-Nabi celebrations. 
 

Throwback 2021...
   - Calm your mind and relax by Prakruthi Yoga. 
   - GMTS in American Tamil Radio Pgm - Vidukathai. 
   - Motivational speech by industry experts. 
   - Financial Literacy sessions by finance experts. 
   - Adopt a Highway- Volunteering. 
   - Hunger Task Force-Volunteering. 
   - Pongal celebrations. 
   - Tamil New Year celebrations. 
   - Summer picnics. 
   - Diwali, Christmas, Eid Milad-un-Nabi celebrations. 
   

Road Ahead 2022...
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Think, and then dare the deed! Who cry, 
'Deed dared, we'll think,' disgraced shall be. 
                                           
                                           - THIRUVALLUVAR 
                                                                                         (Athikaaram - 47, Kural - 467)



Executive committee: 
 
தைலவர் : �வராஜா 
மணவாளன் 
ெசயலாளர் : �ரியா சரவணன் 
ெபா�ளாளர் : ஹரி��ஷ்ணன் 
வா�ேதவன் 
�.தைலவர் : ராஜ�ங் ராமதாஸ் 
இ.ெசயலாளர் : ெசந்�ல் 
நாகப்பன் 
 
 
Board of directors: 
 
�ரணி பார�தாசன் 
கார்த்�கா �ர�ப் 
உமா ெசந்�ல் 
சந்�ரேசகர் ராமச்சந்�ரன் 
ெவங்கட் ைவத்�யநாதன் 
ச��மார் அம்ச�ங்கம்

There is nothing more harrowing than 
death; that too seems sweet, 
if one is unable to give a thing to the needy. 
                                           
                                           - THIRUVALLUVAR 
                                                                                         (Athikaaram - 23, Kural - 230)

www.ourgmts.org

contact@ourgmts.org

262-264-8964
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Our Valuable Sponsors …...




