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     முகக் கவசம், உயிர்கவசம்    
     ,d;W gpyt Mz;L> khrp khjk; 19Mk; ehs; 

     2022 ஆம் ஆண்டு ம  ாா்ச் ம தம் 03 ஆம் ந ள் விய ழக்கிழமம 

 அதிக ரம்  : வ ழ்க்மகத் துமைநலம்  -  குறள் எண் : 59 
குறள் 
புகழ்புரிந்த இல்லிலலோர்க்கு இல்லல இகழ்வோர்முன் 

ஏறுலபோல் படீு நலை.  

குறள் விளக்கம்  
 புகழுக்குரிய இல்வோழ்க்லக அலையோதவர்கள், தம்லைப் பழித்துப் லபசுலவோர் முன்பு 

தலலநிைிர்ந்து நைக்க முடியோைல் குன்றிப் லபோய் விடுவோர்கள்.  

பழமைோழி ( Proverb ) 
 A sound mind in a sound body 

 உடல் வலுவுற்ற ல் உள்ளமும் வலுவுறும். 

மபோன்மைோழி   
 நோம் எவ்வளவு அளித்லதோம் என்பதிலல்ல.  அலத எப்படி அளித்லதோம் என்பதில் தோன் 
மபருந்தன்லை அைங்கியுள்ளது.  
 

 இரண்மைோழுக்க உறுதி மைோழி  
 1.  ைனித லநயலை உலகில் ைகத்தோனது. அலனவரிைத்திலும் அன்பு கோட்டுலவன்.  
 2. கல்வி கற்பலத என் தலலயோய கைலை. கைலைலய என் கண்ணோய் 
கருதுலவன் 
இன்லறய மபோது அறிவு வினோ விலை 
 1. எய்ட்ஸ் லநோய்க்கோன HIV லவரலை முதன்முதலில் கண்டு பிடித்தவர்?  

     லுக் ைோன்லைக்னியர்  

 2.  முதல் இரும்பு கப்பலல உருவோக்கியவர்?  வில்கின்சன்  

தினமும் ஆங்கிலம் கற்றுக் மகோள்லவோம் 

 Don’t worry about it.  அலதப் பற்றிக் கவலலப்பை லவண்ைோம். 
 Your marks will get better if you practice more.  
 நீங்கள் அதிகைோக பயிற்சி மசய்தோல் உங்கள் ைதிப்மபண்கள் நன்றோக இருக்கும். 
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இன்லறய மசய்திகள்  
  10, 11 ைற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு ைோணவோா்களுக்கு மபோதுத் லதோா்வு அட்ைவலணயிலன 

பள்ளிக்கல்வித் துலற அலைச்சோா் ைோண்புைிகு.அன்பில் ைலகஷ் மபோய்யோமைோழி லநற்று 

மவளியிட்ைோோா். லை 5 ஆம் லததி துவங்கி லை 23 ஆம் லததி வலர நலைமபறுகிறது. 6 

முதல் 9 வகுப்புகள் வலர லை 2 முதல் மதோைங்கி லை 13 வலர நலைமபறுகிறது. 

 இக்கல்வியோண்டு லை 13 ஆம் லததி நிலறவலையும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 நகோா்புறத் லதோா்தலில் மவற்றி மபற்ற லவட்போளோா்கள் லநற்று பதவி பிரைோணம் எடுத்துக்மகோண்ைனோா். 

 ரஷ்யோவின் 80 சதவதீ பலைகள் உக்லரனுக்குள் நுலழந்துள்ளன. லபோோா் மதோைோா்ந்து 

நலைமபற்று வருகிறது. 

 உக்லரனுக்கு இந்தியோ சோோா்பில், லபோோில் போதிக்கப்பட்ை ைக்களுக்கு உணவு ைற்றும் ைருந்துப் 

மபோருட்கள் விைோனம் மூலம் ஒன்றிய அரசு அனுப்பி லவத்துள்ளது. 

 தைிழகத்தில் நோன்கு நோலளக்கு கனைலழ மபய்யும் என வோனிலல ஆரோய்ச்சி லையம் அறிவிப்பு. 

வரல ற்றில் இன்று : 

 ஜியோர்ஜியோ அன்லனயர் தினம் 

 எகிப்து விலளயோட்டு வரீர்கள் தினம் 

 இந்லதோ-போகிஸ்தோன் லபோர் ஆரம்பைோனது(1971) 
 லபோஸ்னியோ என்ற நோடு உருவோக்கப்பட்ைது(1992) 
 சவுதி அலரபியோவில் எண்மணய் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது(1938) 


