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ெசன்ைன: சூரியன், ெவள்ளி ேகால் மற் ம்
ேகாட்டில் சந்திக்கும் நிகழ்

0

மி ஆகியைவ ஒேர ேநர்

நடந்த . இைத ெபா மக்கள் கண்

ரசித்தனர். அ ர்வமான ெவள்ளி இைட மறிப் ேநற்

நிகழ்ந்த . ேநற்

அதிகாைல, 3.40 மணிக்கு ெதாடங்கி, காைல 10.21 மணி வைர
நடந்த . இந்த அ ர்வ நிகழ்ைவ பார்க்க, தமிழ்நா

அறிவியல் இயக்கம்

ெசன்ைன மற் ம் றநகர் பகுதிகளில் ஏற்பா கைள ெசய்தி ந்த .
ெசன்ைன பிர்லா ேகாளரங்கத்தில், பார்ைவயாளர்கள் நிகழ்ைவ காண
வசதியாக சிறிய அளவிலான சூரிய ஒளி வடிகட்டி ம், ெவல்டிங் நம்பர் 14
கிளாஸ்க

ம் வழங்கபட்டன. ெசலஸ்ட்ரான் ெலன்ஸ் ெபா த்தபட்ட

ெதாைல ேநாக்கிகள்

லமாக வரிைசயில் நின்

பார்ைவயாளர்கள் ரசித்தனர். நிகழ்ைவ
ெபரிய திைரக

ம் அைமக்கப்பட்டி ந்தன. அ ர்வ நிகழ்வில், சூரியனின்

கு க்ேக க ப்
கிழக்கிலி ந்

கண்

ைமயாக பார்க்க வசதியாக

ள்ளி ேபான்ற ேதாற்றத் டன் ெவள்ளி ேகாள்
ேமற்காக கடந்

ெசன்ற

ஆல்பம்

Recommendations

பார்ைவயாளர்கைள

Create an account or log in to see what
your friends are recommending.

கவர்ந்த .
இ குறித்

பிர்லா ேகாளரங்க அதிகாரி ஐயம்ெப மாள் கூ ம் ேபா ,

""சூரியன்

ன்பாக ெவள்ளி ேகால் நகர்ந்

39 ெபண்கைள மணந் 160 ேப டன் ஒேர
வீட்டில் வசிக்கும் அதிசய மனிதர் | 39 ெபண்கைள
மணந் 160 ேப டன் ஒர

ெசல் ம் அ ர்வ நிகழ்

2004ம் ஜூன் 8ல் நடந்த . அதன் பின்னர் தற்ேபா

தான் காண

காைல, 5.40 மணி

sex tortur | நாள்ேதா ம் "ெசக்ஸ் டார்ச்சர்'
:கணவைனக் ெகால்ல யன்ற மைனவி ைக
Dinamalar

தல், ெமரீனா கடற்கைர, காந்தி சிைல

பின் றம் சூரியனின் பிம்பத்ைத பிடித்

எவெரஸ்ட்

ைகப்பட ஆல்பம்

86 people recommend this.

மிகப்ெபரிய திைரயில், ெவள்ளி

இைட மறிப் நிகழ் கைள பார்த்தனர். தமிழ்நா

டில்லியில்

2,528 people recommend this.

டிந்த . அ த்ததாக 2117 டிசம்பரில் தான் நிக ம்,'' என்றார்.
ேநற்

ேகால்கட்டாவில் 10ம்

அறிவியல் இயக்கம்

இதற்கான ஏற்பா கைள ெசய்தி ந்த .
மியான்மரில் பிரதமர் !
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தமிழ்நா

சாய் பாபா

அறிவியல் இயக்க ெசயலர் ராமலிங்கம் கூறியதாவ : இந்த

தைல ைறயினர் பார்க்கும் கைடசி அ ர்வ நிகழ்

இ . எதிர்பார்த்தைத

விட ஏராளமான ெபா மக்கள் ஆர்வத் டன் பார்த்தனர். நிகழ்
பிறகும் பலர் வந்

தலாம் ஆண்

மகா ஆராதைன

டிந்த

ஏமாற்றமைடந்தனர். ெமரீனா கடற்கைரயில் மட் ம்

ஆல்பம்

அதிகம்
படித்தைவ

நான்கு மணி ேநரத்தில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ேடார் நிகழ்ைவ

அதிகம் விமர்சிக்க
பட்டைவ

அதிகம் ஈ-ெமயில்
ெசய்தைவ

பார்த்தனர். ெசன்ைன றநகரில் காட்ராம்பாக்கம், பல்லாவரம், தாம்பரம்
ஆகிய இடங்களி ம் நிகழ் கைள கண் களிக்க ஏற்பா
ெசய்யப்பட்டி ந்த . இவ்வா

சுற்றி ள்ள மக்கள், இைத பார்த்
சார்பில் ஏற்பா

ரசிக்க, தாம்பரம் வானியல் கழகம்

பகுதியில், நான்கு ெதாைலேநாக்கிகள் மற் ம் பிரதிபலிப்

ெசய்தி ந்த ெலன்ஸ்

ைறயில், 11

சிதம்பரம் பதவி விலக ேவண் ம்: ெஜ.,: பதவி நீக்க
ேவண் ம்: பா.ஜ.,

ன்றாயிரம் ேபர், நிகழ்ைவ

ரசித்தனர். குேராம்ேபட்ைடயில், தமிழ்நா

கிைள ஏற்பா

மத்திய உள் ைற அைமச்சர் ப.சிதம்பரத்திற்கு அ த்த
சிக்கல்: விசாரைணைய சந்திக்க உத்தர

ெசய்யப்பட்டி ந்த . பைழய தாம்பரம், குளத்தின் ஒ

பள்ளிகைள ேசர்ந்த மாணவர்கள் உட்பட
பார்த்

நித்யானந்தாவின் பத்திரிைகயாளர் சந்திப்பில் ரகைள:
ேசாகத்தில் ஆதீனம்

ராமலிங்கம் ெதரிவித்தார். தாம்பரம் மற் ம்

அறிவியல் இயக்க

க்ேகாட்ைட: தி. .க.,ைவ கண் ெகாள்ளாத விஜயகாந்த்

லம் ெவள்ளி இைடமறிப்

இந்திய கம் னிஸ்ட்க்கு க ணாநிதி ேகள்வி

நிகழ்ைவ மாணவர்கள் பார்த்தனர். குேராம்ேபட்ைட, அய்யாசாமி
பள்ளியில், காைல 6.30 மணி

தல், 9.30 மணி வைர 120 மாணவர்கள்

உட்பட 200 க்கும் ேமற்பட்ேடார் இந்த அ ர்வ நிகழ்ைவ பார்த்தனர். தமிழ்நா
குறித்

அறிவியல் இயக்க கிைள தைலவர் பலராமன், இந்த நிகழ்

மாணவ, மாணவிய க்கு விளக்கினார்.

ேம ம் ெபா

இ-ேபப்பர்

ெசய்திகள்:

சிதம்பரம் பதவி விலக ேவண் ம்: ெஜ., ேகாரிக்ைக
வழக்கு ஆரம்ப கட்டத்திேல உள்ள

கைடசி ெசய்திகள்
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சுற் ச்சூழல் தின விழா
சத் ண

பணியாளர் பணியிடம் விண்ணப்பிக்க காலக்ெக

நீட்டிப்

தமிழகத்தில் மைழ ெபய்ய வாய்ப்
பக்கத்

வீட் க்காரரின் உதட்ைட கடித்த குடிமகன்

நவீன எரிவா மயானம் விைரவில் திறக்கப்ப ம்
மாணவர் ேசர்க்ைக வார விழா
ேவளச்ேசரி - விஜயநகர் சந்திப்பில்இரண்

அ க்கு ேமம்பாலம்

கிரிக்ெகட் ேபாட்டி
ஆைனமைல ெகாப்பைர ஏலம்
ேகாவிலில் கும்பாபிேஷகம்
வால்பாைறயில் மைலேய ம் பயிற்சி
மாணவர்க
» ெபா

க்கு சப்-கெலக்டர் பாராட்
» தினமலர்

தல் பக்கம்

வாசகர்க

தல் பக்கம்

க்கு ஓர் அன்பான ேவண் ேகாள்.

1.ெசய்திகள் குறித்த க த் க்கைளப் பதி

ெசய் ம்ேபா , எவ ைடய மனைத ம் ண்ப த்தாத வைகயில், நாகரிகமான

ைறயில் உங்கள் க த் கள் இ க்க ேவண் ம் என்

எதிர்பார்க்கிேறாம்.

ேம

ம்

வாசகர் க த்

தல் நபராக க த்

ெதரிவி ங்கள்!

உங்கள் க த்ைத பதி
வாசகர்கள் க த்

ெசய்ய :

பகுதியில் ெவளியாகி இ க்கும் க த் க்கள், உரிய

ைறயில் தணிக்ைக ெசய்யப்பட்ேட ெவளியிடப்ப கின்றன.

(Press Ctrl+g or click this

ேம

ம்

to toggle between English and Tamil)
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சினிமா → ேகாலி ட் ெசய்திகள்

பாலி ட் ெசய்திகள்

விமர்சனம்

ேகாயில்கள் → ேகாயில் வீடிேயா

108 திவ்ய ேதசம்

சிவன் ேகாயில்

விைளயாட்

→ கிரிக்ெகட்

Cricket Live Score

ஹாக்கி

டிைரலர்கள்

பட காட்சிகள்

அம்மன் ேகாயில்

வாலிபால்

தமிழ் வாெனாலி

அெமரிக்கா

ஐேராப்பா

பிறமாநில ெசய்திகள் → தமிழ் சங்கங்கள்

டில்லி

ேகால்கட்டா

ெபங்க

சினிமா | வர்த்தகம் | விைளயாட்

ம்ைப

நவக்கிரக ேகாயில்

ப்பாக்கி சு தல்

உலக தமிழர் ெசய்திகள் → தமிழ் சங்கங்கள்

சூட்டிங் ஸ்பாட்

விைளயாட்
ஆப்பிரிக்கா

சினி விழா

நடிைககள்

தனியார் ேகாயில்
மலர்

அ பைடவீ

ஆசிய விைளயாட்

வைளகுடா

வால் ேபப்பர்கள்
வழிபா

ேபாட்டி

ெதன் கிழக்கு ஆசியா

ஆஸ்திேரலியா

பிற மாநிலங்கள்
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