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JANUARY 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 

சபோங்கல்—ஹோர்வர்ட் தமிழ் இருக்லக சகோலட விழோ - 2018 

இந்த மலரில் உங்கள் ச ய்திகள் இடம் சபற : contactus@ourgmts.org 

தகவல்: ோர்வர்ட் பல்கதைக்கழகத் தமிழ் இருக்தகக்கு மில்வாக்கி தமிழர்கள் 
வழங்கிய நன்ககாதை கமாத்தம் $.6110 (ஆறாயிரத்து நூற்றி பத்து ைாைர்)  
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படிக்கசவண்டிய தமிழ் புத்தகம்:https://www.scribd.com/book/323443680/Siruvar-Neethi-Kathaikal 

மில்வோக்கி தமிழ்  ங்க உறுப்பினர்களின்  மூக பங்களிப்பு: 

கதரியுமா உங்களுக்கு?  அ ன்பு அண்ணோ சஜோக்ஸ்!  

மலனவி : டிபன் சவணுமோ?
கணவன்:  ோய்ஸ் இருக்கோ?
மலனவி : சரண்டு இருக்கு!

கணவன்:  என்சனன்ன?
மலனவி : சவணுமோ? 

சவணோமோ?  

 

GMTS—2018 வரும் நிகழ்வுகள் 

April/May - தமிழ் புத்தோண்டு / Tamil New year  

Sep - குடும்ப சுற்றுலோ / Family Picnic  

Oct / Nov - தபீோவளி / Deepavali  

N AAAP &Glen Hills Middle school Organized and a won-

derful event for School Students on 09Dec2017. 

The Career, Resume and Financial Literacy Workshop kicked 

off with an incredible message by our very own local Milwaukee 

native and Wisconsin State Senator Lena Taylor inspiring a diver-

sity of students from the school cafeteria to give their best each 

day, learn as much as they can and focus on their goals. Over 100 

professionals from various industry in the Greater Milwaukee 

Tamil volunteered and spent the day guiding students through 

career exploration and education. Students participated in four 

45-minute learning modules that simulated mock job interviews, 

practiced building a resume, created a budget and a learned a 

day in-a-life of a professional. Many students met one-on-one 

with professional chefs, business owners, FBI agents, HR leaders, 

architects, technical experts from engineering to product manag-

ers, local news anchors, health providers and many others.  

நிகழ்வின் நிழற்படங்கள் - For details: www.naaapmilwaukee.org 

Got your GMTS 2018 Calendar? contactus@ourgmts.org 

https://www.scribd.com/book/323443680/Siruvar-Neethi-Kathaikal

