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மலர் -1  இதழ் – 8 

August 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 

சகரளாவில் ஏற்பட்ட கடும் மலையினால், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக்கரம் 

நீட்ட நமது GMTS தமிழ்ச் ங்கமும், WISMA சகரள கூட்டலமப்பினரும் ஒன்று கூடி நிதி 

திரட்டும் நிகழ்ச் ி நடத்தப்பட்டது. இதில் நமது GMTS தமிழ்  ங்க உறுப்பினர்களின் 

பங்களிப்பு அளப்பாியது.  

பாதிக்கப்பட்சடாருக்கு அள்ளிக்சகாலட சகாடுத்த உள்ளங்களுக்கு அறுசுலவ மதிய 

உணவு பாிமாறப்பட்டது.  சுமார் 600க்கும் சமற்பட்ட சகாலட எண்ணம் 

சகாண்டவர்கள் நிகழ்வில் கலந்து சகாண்டனர். வீட்டுக்கு சதலவயான உணலவயும் 

அலனவரும் வாங்கிச்ச ன்றனர்.  

சமாத்த சவள்ள நிவாரண நிதி கூட்டாக (GMTS + WISMA) =  USD. 24,164.58 

திரட்டப்பட்டது. GMTS  ார்பாக USD. 10,555.38 மின் காச ாலலயாக (Wire-Transfer)  

சகரள முதலலமச் ர் சவள்ள நிவாரண நிதிக்கு அனுப்பி லவக்கப்பட்டுள்ளது. மீத 

சதாலக WISMA மூலமாக அனுப்பி லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிகழ்வில் கலந்து சகாண்ட ஒவ்சவாரு அன்பர்களும் ஒரு வாரமாக ஓய்வு இல்லாமல் 

உலைத்து சபாதுச் ச லவ மனப்பான்லமயுடன் துளியும் சுயநலமில்லாமல் நிதி 

திரட்டினர். மில்வாக்கி தமிைர்கள் மிக அன்பான நல்லவர்கள் என்பலத ஹார்வர்ட் 

தமிழ் இருக்லக சகாலட விைாவிலும், சகரளசவள்ள நிவாரண நிகழ்விலும் மீண்டும் 

மீண்டும் நிரூபித்தனர்.  

நிகழ்வின்  ில படங்கள் 

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

NAAAP - The Premier Leadership Organization for Asian Professionals 

அன்பு அண்ணா சஜாக்ஸ்!   

லபயன்: காக்கா கத்தினா வீட்டுக்கு ச ாந்தக்காரங்க வருவாங்களா அப்பா! 

அப்பா: ஆமாடா கண்ணா  

லபயன்: அப்சபா எப்சபா திரும்பி சபாவாங்க அப்பா? 

அப்பா: வி மசதாடு  லமயலலற பக்கம் பார்க்க. 

அம்மா: உங்க அப்பா கத்தினா திரும்பி சபாயிடுவாங்கடா. (எங்களுக்கும் கிண்டல் பண்ண சதாியும்!)  

From August 23rd to 25th, 2018 nationals  renowned and premier Leadership Convention (ATL-  Arise to Lead 

in Atlanta) for Asian professional was conducted by NAAAP (National Association of Asian American Profes-

sionals). Across all over US and other north American countries Asian professionals were part of this leader-

ship convention. From Milwaukee chapter our former GMTS President and current Board member Gopinath 

Dhakshinamoorthy represented and participated this leadership convention.  

 

 

Gopinath & David Nour (Author of CO-Create) 
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மில்வாக்கி  மாநகாில் ஞானசவள்வி என்ற தலலப்பில் நலடசபற்ற ல வ  ித்தாந்த நிகழ்வு ஆகஸ்ட் 21 முதல் 

ஆகஸ்ட் 28வலர எட்டு நாட்கள் தினமும்  ிறப்பாக நலடசபற்றது 

தமிைகத்திலிருந்து ல வ  ித்தாந்த அறிஞர் ச ந்தமிைரசு கி. ிவகுமார் அவர்கள்  

வந்திருந்து விைாவில் ல வ  மய  ம்மந்தமான தலலப்புகளில் அருலமயாக விளக்க ச ாற்சபாைிவாற்றினார். 

விைாவின்  ிறப்பம் மாக குைந்லதகளின் நாடகம் "பிட்டுக்கு மண் சுமந்த படலம் - மண்சுமந்து 

கூலிசகாண்டு சமாத்துண்டு புண் சுமந்த சபான்சமனியன்" சமலடயில் நலடசபற்றது.  

நாடகத்தில் பங்கு சபற்ற அலனத்து குைந்லதகளுக்கும்  ிவகுமார் ஐயா அவர்கள் பாி ிலன வைங்கினார்.  

 ில புலகப்படங்கள் : 

ஞானசவள்வி - ல வ  ித்தாந்த நிகழ்வு  


