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காலை வழிபாட்டுக் கூட்ட செயல்பாடுகள் 

தமிழ் வருடம் விகாரி ஆண்டு, பங்குனி மாதம் 1
ஆம்

 நாள் 

2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14ஆம் தததி, சனிக்கிழலம 

குறள்:404 

கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன் றாயினும் 

ககாள்ளார் அறிவுடை யார். 

குறள் விளக்கம்: 

நூல்கடளக் கல்லாதவனது அறிவு மிக நன்றாகவிருப்பினும், அவடனக் கல்வியில் 

சிறந்ததான் என்று அறிவுடைதயார் ஒப்புக் ககாள்ள மாட்ைார்கள். 

 

சபான்சமாழி 

நாளை, நாளை என தள்ளிப்ப ாடும் ஒவ்வ ாரு காரியமும் பதால்வியால் 

முடி ளையும். 

 

பழசமாழி  

Bend the twig, bend the tree 

ஐந்தில் வடளயாதது, ஐம்பதில் வடளயுமா? 

 

சபாதுஅறிவு வினா விலட 

 தமிழகத்தில் பேபிஸ் பநாய்க்கு மருந்து தயாரிக்கும் இைம் – குன்னாூா் 

 வசன்ளன மாநகே கா ல் துளை ஏற் டுத்தப் ட்ை ஆண்டு - 1856 

 

இரண்சடாழுக்க உறுதிசமாழி 

1. ஒழுக்கதம என்னுலடய முதல் கற்றல் பணி என்பலத நான் அறிதவன். எனதவ 

எந்நாளும் ஒழுக்கத்லதக் கலடபிடிப்தபன். 

2. யாருக்கும், எப்தபாதும் துன்பம் விலைவிக்க மாட்தடன். எல்தைாரிடத்திலும் 

அன்பும் மரியாலதயும் காட்டுதவன். 

 

Abbreviations 

D.D.  - Demand Draft  - தகட்பு வடைதவாடல 

DA -  Dearness Allowance  -  அகவிடலப்படி 
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இன்லறய செய்திகள்  

 வகாபோனா தாக்குதல் காேணமாக பகேைா, வைல்லி, மணிப்பூளே வதாைர்ந்து பமலும் 4 

மாநிலங்களில்  ள்ளி, கல்லூரிகள் மூைப் ட்ைன. ஐ.பி.எல். கிரிக்வகட் ப ாட்டி 

தள்ளிள க்கப் ட்டு உள்ைது. கர்நாைகத்தில் திருமண விழாவுக்கு தளை விதிக்கப் ட்டு 

இருக்கிைது. 

 சார்க் நாடுகள் இளணந்து வகாபோனா ள ேஸ் தாக்குதளல கட்டுப் டுத்த புதிய திட்ைத்ளத 

உரு ாக்க ப ண்டும் என்று பிேதமர் பமாடி ஆபலாசளன கூறினார். இதற்கு இலங்ளக 

உள் ை  ல நாடுகள் ஆதேவு வதரிவித்துள்ைன. 

 “மக்கள்வதாளக கணக்வகடுப்பு (என்.பி.ஆர்.)  ணியின்ப ாது எந்த ஆ ணமும் 

பகட்கப் ைாது” என்று மத்திய மந்திரி அமித்ஷா விைக்கம் அளித்தார். 

 இந்தியாூா்களின் “  ணக்கம்“ வசால்லும் முளை உலக கலாச்சாேமாக உருவ டுத்துள்ைது. 

ஒவ்வ ாரு நாட்டுத் தளல ாூா்களும் இரு ளககள் கூப்பி  ணங்கி தன்னுளைய  ாழ்த்ளத 

வதரிவிக்கின்ைனாூா். 

 குழந்ளதகளுக்கு எதிோன  ாலியல் குற்ைங்களை தடுக்கும் நை டிக்ளககளை 

தீவிேப் டுத்து தற்காக, ‘ப ாக்பசா’ சட்ை புதிய விதிமுளைகளை மத்திய அேசு 

வ ளியிட்ைது. 

 திரு னந்தபுேத்தில் 105  யது மூதாட்டி ஒரு ர், 7-ம்  குப்பு பதர்வு எழுத தயாோகி 

 ருகிைார். 

 ஆண்டு இறுதித் பதர்வு முடிந்ததும், தமிழகத்தில் உள்ை  ள்ளிகளுக்கு அடுத்த மாதம்(ஏப்ேல்) 

21-ந்பததி முதல் விடுமுளை விைப் டும் என்று  ள்ளிக்கல்வி துளை வதரிவித்துள்ைது. 

 தமிழகத்தின் அளனத்து மா ட்ைங்களில் உள்ை மழளலயர்  ள்ளிகளுக்கு  ரும் 31-ம் பததி 

 ளே விடுமுளை அறிவித்து  ள்ளிக்கல்வித்துளை உத்தேவிட்டுள்ைது. 

 மதுப ாளதயில்  ாகனம் ஓட்டு  ர்களை ளகது வசய்ய ப ண்டும் என்று கா ல்துளைக்கு 

வசன்ளன உயர் நீதிமன்ைம் உத்தேவிட்டுள்ைது. 


