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காலை வழிபாட்டுக் கூட்ட செயல்பாடுகள் 

தமிழ் வருடம் விகாரி ஆண்டு, மாசி  மாதம் 21
ஆம்

 நாள் 

2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் 05 ஆம் தததி,  வியாழக்கிழலம 

குறள்:396 

ததொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மொந்தர்க்குக் 

ேற்றனைத் தூறும் அறிவு. 

குறள் விளக்ேம்: 

மணலில் உள்ள கேணியில் கதொண்டிய அளவிற்க்கு நீர் ஊறும், அதுக ொல் 

மக்ேளின் ேற்றக் ேல்வியின் அளவிற்கு அறிவு ஊறும். 

 

சபான்சமாழி 

தன்னை அடுத்தவனுடன் ஒப்பிடத் ததொடங்கும் பபொதுதொன் துன்பமும் 

ததொடங்குகிறது. 

 

பழசமாழி  

A constant guest is never welcome 

விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நொனைக்கு 

 

சபாதுஅறிவு வினா விலட 

 தமிழ்நொட்டின் தமொத்தப் பரப்பைவு – 1,30,058 கி.மீ. 

 பநொபல் பரிசு தபற்ற முதல் தமிழொா் – சொா்.சி.வி.இரொமன் 

 

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 

 C.A.  - Chartered Accountant - பட்டய கணக்கொைர் 

 CIA -  Central Intelligence Agency - மத்திய புலைொய்வு முகனம 
 

 



 

sowndeeswarischool.com 
 

 

இன்லறய செய்திகள் 

 த ாழில்நுட்ப க ாளாறு  ாரணமா  ஜி.எஸ்.எல்.வி. எப்-10 ராக்த ட் ஏவும் பணி 

திடீதரன ஒத்திவைக் ப்பட்டு உள்ள ா  இஸ்கரா அறிவித்து உள்ளது. 

 ைங்கி ள் இவணப்பு ஏப்ரல் 1-ந் க தி அமலுக்கு ைருகிறது. இ ற் ான ஒப்பு வை 

மத்திய மந்திரிசவப அளித்துள்ளது என நிதி மந்திரி நிர்மைா சீ ாராமன் 

த ரிவித் ார். 

 மக் ள் த ாவ   ணக்த டுப்பில் க ட் ப்படும் க ள்வி ளின் பட்டியவை மத்திய 

பதிைாளர் அலுைை ம் தைளியிட்டுள்ளது. 

 எதிர்க் ட்சி ள் த ாடர் அமளியால் நாடாளுமன்றம் 3-ைது நாளா  முடங்கியது. 

 அடுத்  ஆண்டு சந்திரயான்-3 திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும் என்று 

நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய மந்திரி   ைல் த ரிவித்துள்ளார். 

  ாகைரி - க ா ாைரி இவணப்பு த ாடர்பா  ஆந்திரா, த லுங் ானா மு ல்-

மந்திரி வள சந்தித்து திட்டத்வ  நிவறகைற்றுைது குறித்து ஆய்வு தசய்ய 

இருப்ப ா  மு ல்-அவமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி த ரிவித் ார். 

 உரிய அனுமதி தபறாமல் இயங்கும்  னியார் குடிநீர் ஆவை வளயும், சட்ட 

விகரா மா  நிைத் டி நீவர உறிஞ்சும் த ாழிற்சாவை வளயும் அதி ாரி ள் 

உடனடியா  மூடி ‘சீல்’ வைக்  கைண்டும் என்று தசன்வன ஐக ார்ட்டு 

உத் ரவிட்டுள்ளது. 

 ஆந்திர மு ல்-மந்திரி தெ ன்கமா ன் தரட்டிவய  மிழ  அவமச்சர் ள் 

எஸ்.பி.கைலுமணி தெயக்குமார் சந்தித்து கபசினர். 

 இந்து அறநிவையத்துவறயில் பணியாற்றும் அதி ாரி ள், ஊழியர் ள் 8 

ைாரத்துக்குள் சாமி சிவை முன்பு ‘இந்து’ என உறுதிதமாழி எடுக்  கைண்டும் 

என்று ஐக ார்ட்டு உத் ரவிட்டுள்ளது. 

 தபண் ள் 20 ஓைர் உை  க ாப்வப கிரிக்த ட் கபாட்டியில்  வடசி இரு லீக் 

ஆட்டங் ள் மவழயால் ரத் ானது. அவரஇறுதியில் இந்திய அணி, இங்கிைாந்வ  

சந்திக்கிறது. 


