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ெவள்ளி நகர்

: ெபா மக்கள் பிரமிப்

Jun
க த் கைள ெதரிவிக்க

K Jo s new innings!

ெசன்ைன: ெவள்ளி கிரகம் சூரியைன கடக்கும்ேபா
கண்
சி

ரசித்தனர்.

மிக்கும் சூரிய

சி

ள்ளியாக ெதரிந்தைத ெபா மக்கள் பிரமிப்ேபா

க்கும் இைடேய ெவள்ளி கிரகம் கடக்கும் ேபா

ள்ளியாக ேதான் ம். 121 ஆண் க

க்கு ஒ

ெவள்ளி கிரகம் சூரியனில்

ைற நடக்கும் இந்த அற் த நிகழ்

நடந்த .

இன்

ெசன்ைன மாநகைர ெபா த்தவைர அதிகாைல 3.40 மணிக்ேக சூரியனின் விளிம்ைப ெவள்ளி ெதாட்
என் ம், அதிகாைல 3.58

தல் சூரியைன கடக்க ெதாடங்கி வி ம் என்

வி ம்

அறிவிக்கப்பட்டி ந்த . ஆனால்

ெசன்ைனயில் அதிகாைல 5.40 மணிக்குத்தான் சூரியன் உதயமான .
எனேவ

சூரியனின்

விளிம்ைப

ெதா வைதேயா,

ெவள்ளி

நகர்வைதேயா

ெபா மக்கள்

அதிகாைலயில் காண இயலவில்ைல. காைல 6 மணிக்கு
ேமல் 10.21 வைர சூரியைன ெவள்ளி 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.
இந்தியா

For more NEWS updates, follow us on Twitter or join us on Facebook

ஐதராபாத்: ஆந்திர மாநிலம் ஐதராபாத்தில் மீன்
பிரசாதம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஆண் ேதா ம்
நடக்கிற . ஐதராபாத்ைத ேசர்ந்த ...
6/8/2012 -- 17:12:16
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பிரதி எ க்க

ெடல்லி: நா
வ ம் கடந்த ஆண் ஒ
ேநரத் க்கு 17 ேபர் என்ற கணக்கில் சாைல
விபத் களில் உயிரிழந் ள்ளனர். ...

மணி

6/8/2012 -- 15:34:38
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சித் ர்: வங்கிக்கு பைழய பாய் ேநாட் கள் ஏற்றி
ெசன்ற கண்ெடய்னர் லாரி, பஸ் மீ ேமாதி
விபத் க்குள்ளான . இதில் லாரி ...
6/7/2012 -- 17:9:24

தி ப்பதி: ஆந்திர மாநிலம் சித் ர் மாவட்ட
கலால் ைற ைண ஆைணயர் நாேகஷ்வர ராவ்
ேநற் சித் ரில் நி பர்க க்கு ...

ேம ம் சில

6/7/2012 -- 12:34:51

சங்கரராமன் ெகாைல வழக்கு : நீதிமன்றத்தில் விஜேயந்திரர் ஆஜர்
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ஏடிஎம் காவலாளி ெகாைலயில் குற்றவாளிைய பிடிப்பதில் சிக்கல்

த்தகத்தில் ேகலி சித்திரம் : மத்திய அரசுக்கு ைவேகா கண்டனம்

க்ேகாட்ைட ெதாகுதி இைடத்ேதர்தல் : நாைள ம நாள் பிரசாரம் ஓய்கிற

நீர்மட்டம் குைறவாக உள்ளதால் ேமட் ர் அைண திறக்கப்ப மா?

கபாலீஸ்வரர் ேகாயிலில் அன்னதானம்

கலங்கைர விளக்கம் பராமரிக்க நடவடிக்ைக : தமிழக அரசு

பத்தாம் வகுப் ேதர்வில் நாமக்கல் கிரீன்பார்க் பள்ளி மாணவர்கள் சாதைன

ெநல்ைலயில் ெடங்கு காய்ச்ச க்கு ேம ம் ஒ

குழந்ைத சா

காட்டில் நடந்த சண்ைடயில் ஆண் யாைன பலி

மற்ற க த் கள்
க த் கைள ெதரிவிக்க

தல் நபராக க த்ைத பதி

ெசய் ங்கள்!!

உங்கள் க த் கைள ெதரிவிக்க
உங்கள் ெபயர்
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