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ெசன்ைன ெமட்ேரா ரயில் சுரங்கம் ேதாண் ம் பணி
தீவிரம்... 11:08:13
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அறிவியல்

ெசய்திகள்

படங்கள்

நிகழ்படம்

Follow @dinakaran_web

மாற்றம் ெசய்த ேநரம்:6/6/2012 2:09:26 PM

12:50:26

Wednesday

Like

மகளிர்

2012-06-06

ெசன்ைன: ெவள்ளி கிரகம் சூரியைன கடக்கும்ேபா சி
ள்ளியாக ெதரிந்தைத ெபா மக்கள் பிரமிப்ேபா கண்
ரசித்தனர். மிக்கும் சூரிய க்கும் இைடேய ெவள்ளி கிரகம்
கடக்கும் ேபா ெவள்ளி கிரகம் சூரியனில் சி
ள்ளியாக
ேதான் ம். 121 ஆண் க க்கு ஒ
ைற நடக்கும் இந்த
நிகழ்படம்
அற் த நிகழ் இன் நடந்த . ெசன்ைன மாநகைர
ெபா த்தவைர அதிகாைல 3.40 மணிக்ேக சூரியனின்
விளிம்ைப ெவள்ளி ெதாட் வி ம் என் ம், அதிகாைல 3.58 தல் சூரியைன
கடக்க ெதாடங்கி வி ம் என் அறிவிக்கப்பட்டி ந்த . ஆனால் ெசன்ைனயில்
அதிகாைல 5.40 மணிக்குத்தான் சூரியன் உதயமான . எனேவ சூரியனின்
விளிம்ைப ெவள்ளி ெதா வைதேயா, நகர்வைதேயா ெபா மக்கள் அதிகாைலயில்
காண இயலவில்ைல. காைல 6 மணிக்கு ேமல் 10.21 வைர சூரியைன ெவள்ளி
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க த் கள்

ெபண்க க்கு ேதைவ
ஒ ைடரி

ெபண்கேள! கு ம்பத்
தைலவியாய் நீங்கள்
இ க்கும் பட்சத்தில்
உங்க க்கு எவ்வேவா
ெபா ப் கள் இ க்கின்றன..

டி உதி ம்
பிரச்சைனக்குத் தீர்

ஒ வரின் கத்ைத
அழகாகக் காட் ம்
மிகப்ெபரிய ெபா ப்
தைலயில் இ க்கும்
உள்ள . டியின்

டிக்கு
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கிரகம் கடப்ப சி
ள்ளியாக ெபா மக்க க்கு ெதளிவாக ெதரிந்த .
தமிழ்நா அறிவியல் இயக்கம், வானியல் கழகம் ேபான்ற பல்ேவ அைமப் கள்
சார்பில் சிறப் ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டி ந்தன. ெமரினா கடற்கைர, ெபசன்ட்
நகர், எலியட்ஸ் கடற்கைர, தாம்பரத்தில் மாணவ, மாணவிகள், ெபா மக்கள் இந்த
அரிய நிகழ்ைவ கண் களித்தனர்.
ம த் வம்
ேதநீரில் இ க்கு

பிரதி எ க்க

0

எ த்தின்

1

ShareThis

பல நன்ைமகள்

2

Recommend this on Google

க்கம் சில ம த் வ உண்ைமகள்

அள

ேம ம் ெசய்திகள்

ேம ம்

க்கிய ெசய்திகள்

உட க்கு வலிைம த ம்
சி தானியங்கள்

மகுடிக்கு மயங்குமா பாம்
விண்ணில் ெசல்ல இ க்கும் ஆளில்லா
தனியார் விண்கலம்

ப.சி., பதவி விலகத் ேதைவயில்ைல:
க ணாநிதி
நாைள ம நாள் பிரசாரம் ஓய்கிற

ன் நா களில் பிரம்மாண்ட
ெதாைலேநாக்கிகள்

நதிகைள இைணத்தால் தண்ணீர்
பிரச்ைன தைல க்கா

ஆகாஷ் ஏ கைண ேசாதைன ெவற்றி

ஜூைல 13ம் ேததி க ன்சலிங்
ஆரம்பம்

உணேவ இல்லாமல் உயிர்வா ம்
பாக்டீரியா
ேதய்ந்

நித்தி மீ

வள ம் நிலா : நாசா தகவல்

வாரத்தில் 40 மணி ேநரத்திற்கு ேமல்
உைழத்தால் ைள பாதிக்குமாம் :
ஆய்வில் எச்சரிக்ைக
ஜூன் 6ல் ெவள்ளி கிரகம் ெவ ம்
கண்ணால் பார்க்க கூடா :
விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்ைக
ெதாைலக்காட்சித் திைரகளில்
உ வத் க்குப் பின் றம் நிழ
ேதான் வ ஏன் ?

வம்

மரங்கள் உ ைள வடிவில் இ க்கிறேத
ஏன்?

ேம ம் ஒ

எனக்கு பின்னைட
ப.சிதம்பரம்

how to make bead bangles

பாலியல் கார்
அல்ல:

பதவி விலக ேகாரி எதிர் கட்சிகள்
ேபார்ெகாடி...
ராஜபக்ேச க்கு தமிழர்கள் க ம்
எதிர்ப்
இைடத்ேதர்தல் பா காப் :
ைகயில் கூ தலாக 3000
ேபாலீஸ் குவிப்
ேதர்தல் வழக்கு : ப.சிதம்பரம் ம
தள் படி

குளிர்ந்த பாைல பிஸ்கட் விைரவில்
உரிஞ்சாத ஏன்?
தாகம் வந்தால் குளிர்ந்த தண்ணீைர
ஏன் குடிக்கிேறாம்?
ேசாப் ைர ெவண்ைமயாகேவ
இ ப்ப ஏன்?
ெசவ்வாய் கிரகத்ைத ஆராய விண்கலம்
அ ப் ம் இந்தியா
விண்ெவளிக் கலங்கைள ஏ ம்ேபா ,
இறங்கு கமாக எண்கைளக் கூ வ
ஏன் ?

தல் நபராக க த்ைத பதி

ெசய் ங்கள்!!

உங்கள் க த் கைள பதி

ெசய்க.

வாசகர் ெபயர்
நகரம்
மின்அஞ்கல்
உங்கள்
க த்
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க்கிய குறிப் :தினகரன் இைணயதளத்தில் ெசய்திக க்கும் கட் ைரக க்கும் வாசகர்கள் பதி ெசய் ம்
க த் க்க க்கு தினகரன் நிர்வாகேமா அல்ல அதன் ஆசிரியர் கு ேவா எந்தவிதத்தி ம் ெபா ப்பாக
மாட்டார்கள். நாகரீகமற்ற மற் ம் பிறர் மனைத ண்ப த்தகூடிய க த் கைள / வார்த்ைதகைளப்
பயன்ப த் வைத தவிர்க்கும்படி வாசகர்கைள ேகட் க்ெகாள்கிேறாம். வாசகர்கள் பதி ெசய் ம் க த் க்கள்
ெதாடர்பான சட்டரீதியான நடவடிக்ைகக க்கு வாசகர்கேள
ப்ெபா ப் . க ைமயான க த் க்கள் குறித்
எங்கள் கவனத்திற்கு ெகாண் வந்தால் அவற்ைற நீக்க நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம். க ைமயான க த் க்கைள
நீக்குவதற்கு dotcom@dinakaran.com என்ற இந்த இெமயில் கவரிக்கு ெதாடர் ெகாள்ள ம்.

சற்
ன்
தைலயங்கம்
தமிழகம்
இந்தியா
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அரசியல்
குற்றம்
உலகம்
அறிவியல்

வர்த்தகம்
விைளயாட்
ஸ்ெபஷல்
ெதாழில் ட்பம்

ஆன்மிகம்
உலக தமிழர்
ேவைலவாய்ப்
கல்வி

மாவட்டம்
சுற் லா
ேகாயில்கள்
ெசன்ைன

ம த் வம்
மகளிர்
சைமயல்
சினிமா
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விளம்பர ெதாடர் க்கு

மின்னஞ்சல் ெதாடர் க்கு

இைணயதளம்

இைணயதளம்

நாளிதழ்

ெசய்திகைள அ ப்ப

Ph: 91-44-42209191 Extn:2264
Ph: 91-44-42209191 Extn:2314, 2315

onlineads@dinakaran.com
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