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அதிக ரம் : வ ழ்க்மகத் துமைநலம் - குறள் எண் : 60
குறள்
மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பபறு.

குறள் விளக்கம்
குடும்பத்தின்

பண்பாடுதான்

இல்வாழ்க்னகயின்

சிறப்பு;

அதற்கு

பமலும்

சிறப்பு

நல்ல

பிள்னைகனைப் பபற்றிருப்பது.

பழபமாழி ( Proverb )

A sound mind in a sound body
உடல் வலுவுற்ற ல் உள்ளமும் வலுவுறும்.

பபான்பமாழி
உங்களுக்கு எவ்வைவு பதரியும் என்பது முக்கியமல்ல; உங்களுக்குத் பதரிந்தனதக்
பகாண்டு எவ்வைவு பசய்து முடித்தீர்கள் என்பது தான் மிக முக்கியமாைது.
இரண்ப ாழுக்க உறுதி பமாழி
1. மைித பநயபம உலகில் மகத்தாைது. அனைவரி த்திலும் அன்பு காட்டுபவன்.
2. கல்வி கற்பபத என் தனலயாய க னம. க னமனய என் கண்ணாய்
கருதுபவன்
இன்னறய பபாது அறிவு விைா வின
1.

னகபரனகனய பயன்படுத்தி குற்றவாைினய கண்டுபிடிக்கும் முனறனய

கண்டுபிடித்தவர்?
2.

எட்வர்ட் பென்றி

பதானலபபசி ..................... என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட் து?
அபலக்சாண் ர் கிராகாம் பபல்

திைமும் ஆங்கிலம் கற்றுக் பகாள்பவாம்

We have plenty of time ? நமக்கு
There’s no hurry.

நினறய பநரம் இருக்கிறது.

அவசரம் இல்னல
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வரல ற்றில் இன்று :







அசாம் மாநிலம், அபசாம் எை பபயர் மாற்றப்பட் து(2006)
பகாலம்பியா 16 விண்பணா ம் ஏவப்பட் து(1994)
எமிலி பபர்லீ ைர், னமக்பராபபானைக் கண்டுபிடித்தார்(1877)
பிரிட் ைின் முதலாவது மின்சார டிராம் வண்டி, கிழக்கு லண் ைில் ஓ வி ப்பட் து(1882)
சீை வாைியலாைர்கள் முழுனமயாை சூரிய கிரகணத்னத கண் றிந்தைர்(1275)

இன்னறய பசய்திகள்


பகாபராைா

மூன்றாவது

அனல

படிப்படியாக

கட்டுப்படுத்தப்பட்டு

வரும்

நினலயில்

நான்காவது அனல பம மாதத்தில் பரவும் என்று பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியாைாவில் உள்ை
கிறிஸ்தவ

மருத்துவக்

கல்லூரி

மற்றும்

மருத்துவமனையின்

ஆய்வு

முடிவுகள்

பதரிவிக்கின்றை.


நகாா்புறத்

பதாா்தலில்

பவற்றி

பபற்ற

துனணத்தனலவாா் பதாா்தலுக்கு பின்
மாநகராட்சிகைில்

பமயராக

பவட்பாைாா்கள்

பதவிபயற்கின்றைாா்.

இன்று

பதவிபயற்கின்றைாா்.

இன்று

தனலவாா்

தி.மு.க

மற்றும்

பவட்பாைாா்கள்

பபாடிநாயக்கனாா்

20

நகராட்சியில்

திருமதி.இராஜ ராபஜஸ்வரி சங்கர் அவாா்கள் நகராட்சித் தனலவராக பபாறுப்பபற்கிறாாா்.


பசன்னை

பமயராக

பட்டியலிைத்னதச்

சாாா்ந்த

பிரியா

ராஜன்

வயது

28

பமயராக

பபாறுப்பபற்கிறாாா்.


ாஸ்மாக்

மதுக்கன னயத்

திறக்க

அப்பகுதி

மக்கள்

எதிர்ப்பு

பதரிவித்தால்,

அனத

பரிசீ லித்து கன னய திறக்கக்கூ ாது எை சட் த்தில் திருத்தம் பகாண்டுவந்து தமிழ்நாடு
அரசு அரசானண பவைியிட்டுள்ைது.


உக்னரன்—ரஷ்யா

இன யிலாை

பபாாா்

எட் ாவது

நாைாக

நீடித்து

வருகிறது.

ரஷ்யா

வான்வழி தாக்குதனல தீவிரப்படுத்தயுள்ைது.


தமிழக

மாணவாா்கனை

அனமத்துள்ைாாா்.

மீ ட்க

4

பபாா்

பகாண்

குழுனவ

முதல்வாா்

மு.க.ஸ் ாலின்

