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க்கியச் ெசய்திகள்
தற்ேபாைதய ெசய்திகள்

தமிழகம்

இந்தியா

ேவைலவாய்ப்

உலகம்

விைளயாட்

தைலயங்கம்

கல்வி

கட் ைரகள்

வார இதழ்கள்

பிற பதிப் கள்

உலகத் தமிழர்கள்

கிரிக்ெகட்

இ-ேபப்பர்

தமிழகம்

சூரியைனக் கடந்த

ெவள்ளி: பிர்லா ேகாளரங்கில் சிறப் ஏற்பா : 5

ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ேடார் கண் களிப்
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ைகப்படங்கள்

ெசன்ைன, ஜூன் 6: மிக்கும் சூரிய க்கும் ேநர் கு க்ேக ெவள்ளிக் ேகாள் கடந் ெசல் ம்
நிகழ்ைவக் காண ெசன்ைன காந்தி மண்டபம் சாைலயில் உள்ள தமிழ்நா அறிவியல் ெதாழில் ட்ப
ைமயத்தில் (பிர்லா ேகாளரங்கம்) சிறப் ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டி ந்தன.
ெசன்ைனயில் காைலயில் 5.43 மணிக்கு ெதாடங்கிய இந்த நிகழ்
10.23 மணி வைர
நைடெபற்ற . இைத தமிழ்நா
அறிவியல் ெதாழில் ட்ப ைமயத்திலி ந்
5 ஆயிரத் க்கும்
ேமற்பட்ேடார் கண் களித்தனர். இ தவிர ெசன்ைன ெபசன்ட்நகர் எலியட்ஸ் கடற்கைர, தாம்பரம்
பைழய ஏரி பகுதிகளில் தனியார் சார்பில் ெடலஸ்ேகாப்
ெசய்யப்பட்டி ந்தன.
சிறப் ஏற்பா : தமிழ்நா

அறிவியல் ெதாழில் ட்ப ைமய வளாகத்தில் உட் றச் சாைலயில், இந்த

மாணவர்க

ம், ெபா மக்க

ெடலஸ்ேகாப் 4 ைவக்கப்பட் , ெவள்ைளத் திைரயில் சூரியனின்

ைவக்கப்பட்டி ந்தன. இதில் சூரியைன க ம்
டிந்த .

ள்ளியாக ெவள்ளிக் கடந்

இலவச சிறப் கண்ணாடிகள்: இைவ தவிர தமிழ்நா

ெசல்வைதக் காண

வைகயான

ெடலஸ்ேகாப்,

கண்ணாடிகள்

லம்

கண்ணாடிகள்

ேம ம் இங்கு வந்த அைனவ க்கும் ெவயிலின் தாக்கத்திலி ந்
ெதாப்பி ம், இந்த நிகழ்வின்ேபா
சாப்பிட்டால் எந்த
நி பிப்பதற்காக சாப்பிட பிஸ்ெகட் ம் ெகா க்கப்பட்ட .

காண

ஏற்பா
டிந்ததாகத்

ேம ம் படங்கள்...

பிற ெசய்திகள்
க்ேகாட்ைட இைடத்ேதர்தல் வாக்குப்பதி க்கு
ன்ற க்குப் பா காப்

ஏற்படா

என்பைத

சூரிய க்கும்

மிக்கும் இைடேயயான ெதாைலைவக் கணக்கிடலாம் என்பதால், ைமயத் க்கு வந்த ெசன்ைன
பல்கைலக்கழக மற் ம் எஸ்.ஆர்.எம்., அமிர்தா பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் ஆர்வத் டன்
சூரிய க்கும், மிக்கும் இைடேயயான
ரத்ைத ம், ெவள்ளிக்கும்
ரத்ைத ம் ேரடார் அைலகைளச் ெச த்தி கணக்கிட்டனர்.

கூடா : ராமதாஸ்

ைழ த் ேதர்

பாசி நிதி நி வன ேமாசடி விவகாரம்: இயக்குநர்கள் மீ
பதி

ேத திக ேவட்பாளர் மீ

ேம ம் ஒ

வழக்கு

சண் க ேவலா தம் நியமனம்
இன்

ெசன்ைன வ கிறார் ஆ.ராசா: 10-ம் ேததி

நீலகிரி பயணம்

தப்பிப்பதற்காக இலவசமாக

பாதிப் ம்

ரத்ைதக் கணக்கிட்ட பல்கைலக்கழக மாணவர்கள்:இந்த நிகழ்வின்ேபா

மிக்கும் இைடேயயான

ெவள்ளி 4.34 ேகாடி கிேலாமீட்டர் ெதாைலவி ம், சூரியன் 15 ேகாடி கிேலாமீட்டர்

ெதாைலவி ம் உள்ளன.
ெசட்டிநா

நடிைக த்ரிஷா

அரசு தைலைம குற்றவியல் வழக்குைரஞராக எஸ்.

ெசய்யப்பட்டி ந்ததால், ைமயத் க்கு வந்த அைனவ ம் ெபா ைமயாக கண் களிக்க
ெதரிவித்தனர்.

மியிலி ந்

ஒலி ஒளி காட்சி

குற்றச்சாட்
அறிவியல் ெதாழில் ட்ப ைமயத்தில் இந்த

நிகழ்ைவ பார்க்க வந்த அைனவ க்கும் அட்ைடயால் ெசய்யப்பட்ட சிறப்
இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.
பல்ேவ

சகுனி

ம் பார்த் ச்

நிழ ம், கடந் ெசல் ம் ெவள்ளிக் ேகாளின் நிழ ம் வி ம்படி ஏற்பா ெசய்யப்பட்டி ந்த .
இதில் வட்ட வடிவமான சூரிய நிழலில், க ம் ள்ளியாகத் ெதரிந்த ெவள்ளிக்ேகாள் ெமல்ல ெமல்ல
நகர்ந்
ெசன்றைதக் காண
டிந்த . ேம ம் எண்.14 ரக ெவல்டிங் கண்ணாடிகள் 20

இ ேபால்,

ஏற்கா மலர்
கண்காட்சி

ம் வைகயில், ேநரடி பார்ைவக்கான ெடலஸ்ேகாப் ஒன்

ைவக்கப்பட்டி ந்த . இதில் நீண்ட வரிைசயில் நின்
ெசன்றனர்.
இ தவிர, ஒளி பிரதிபளிப்

நடிைக பாசில்

லம் பார்ப்பதற்கான ஏற்பா கள்

நிகழ்ைவ ெபா மக்கள் பார்ப்பதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டி ந்தன.
அரிய நிகழ்ைவ ேநரடியாகக் கா

நடிைக தீபா ஷா

ெபாதிைக விைர

ரயிலில் கூ தல் ெபட்டி

ெசன்ைன உயர் நீதிமன்ற கலங்கைர விளக்கத்ைத
பராமரிக்க

தல்வர் ெஜயலலிதா உத்தர

நீதிபதிகள் நியமனத்தில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம ேதைவ:
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி வலி
அ த்தாண்
தி ச்ெசந்

த்தல்

மார்ச்சில் ெமட்ேரா ரயில் பணிமைன தயார்
ர் ேகாயிலில் ேம மாத வ வாய்

. 2.65

ேகாடி

வித்யாஸ்ரம் பள்ளி, ேகாபால ரம் எம்.டபிள் .ஏ. பள்ளி, ேகாட் ர் ரம் ஏ.எம்.எம். பள்ளி
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என்பன உள்ளிட்ட பல்ேவ
கண்

பள்ளிகைளச் ேசர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் இந்த அரிய நிகழ்ைவ

மகிழ்ந்தனர்.

ேதர்தல் வழக்ைக சந்திக்க ேவண் ம்: ப.சிதம்பரத்தின்
ம

இந்த அரிய நிகழ்ைவக் காண்பதற்காக காைல 6 மணிக்ேக தமிழ்நா அறிவியல் ெதாழில் ட்ப
ைமயத் க்கு வந் விட்ேடாம். ெடலஸ்ேகாப்பில் மட் மின்றி ெபரிய திைரயி ம், டிவி-யி ம்
ெவள்ளி சூரிய கடப்ைப கா ம் வைகயில் சிறப் ஏற்பா
ைமயத்தில் ெசய்யப்பட்டி ந்த .
இதனால் நகர்
வைத ம் எங்களால் ெதளிவாகக் காண
டிந்த . மிக ம் பிரமிப்பாக
இ ந்த என ெசட்டிநா வித்யாஷ்ரம் பள்ளிையச் ேசர்ந்த 10-ம் வகுப் மாணவர்கள் ஈஷ்வர்,
ஸ்ரீநாத், விஷால் ஆகிேயார் கூறினர்.
இ ேபால், ைமய வளாகத்தில் ைவக்கப்பட்டி ந்த குறிப் க ம், இந்த நிகழ் ஏன் ஏற்ப கிற ,
எத்தைன ஆண் க க்கு ஒ
ைற நிக ம் என்பன உள்ளிட்ட பல்ேவ விளக்கக் குறிப் க ம்,
இலவசமாக விநிேயாகிக்கப்பட்ட விளக்கப்
த்தக ம் மிக ம் பய ள்ளதாக இ ந்ததாக
ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக எம்.ஃபில். இயற்பியல்
ைற மாணவி அஷ்வினி மற் ம் சங்கர

தள்

படி

கு ப் 4 ேதர் க்கு கட்டணம் ெச த்த இன்
ஜூன் 10

தல் ெபங்க

ர் - ெநல்ைல வாராந்திர சிறப்

ரயில்
அங்கம்மாள் காலனியில் உண்ைம கண்டறி ம் கு
ஆய் : இன் இைடக்கால அறிக்ைக
ெவளியி கின்றனர்
சிதம்பரத் க்கு எதிரான வழக்கு ஆரம்ப கட்டத்திேலேய
உள்ள : வழக்குைரஞர் விளக்கம்

வித்யாலயா பள்ளி 10-ம் வகுப் மாணவி திவ்யா ஆகிேயார் கூறினர்.

ெகாைல வழக்கில் ேக.பி.பி. சாமிக்கு ஜாமீன்

காைல 3.39 மணிக்ேக...: சூரியைன ெவள்ளி ேகாள் கடக்கும் நிகழ் காைல 3.39 மணிக்ேக
ெதாடங்கி விட்ட . ஆனால், இந்த ேநரத்தில் இந்த நிகழ்ைவ ஜப்பான், ஆஸ்திேரலியா,

ேதர்தல் ெசல

நி சிலாந் , கிழக்கு சீனா, ஹவாய் தீ கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மட் ேம காண
இந்தியாவில் காைல 5.43 மணி தல்தான் இந்த நிகழ் நைடெபறத் ெதாடங்கிய .
ஆசிரியர்க

டிந்த .

க்குப் பயிற்சி

கைடசி

கணக்கில் ேவ பா : அதி க,

ேத திக ேவட்பாள க்கு ேதர்தல் ஆைணயம் ேநாட்டீஸ்
மத்திய மின் ெதாகுப் ைமயத் க்கு நிலம்
ைகயகப்ப த்த வந்த அதிகாரிகைள ற் ைகயிட்ட 25
விவசாயிகள் ைக

இந்த அரிய நிகழ்ைவ ெசன்ைனையத் தவிர்த் தி ச்சி, ேகாைவ, ேவ ர், தி ெநல்ேவலி,
நாகப்பட்டினம், த் க்குடி உள்ளிட்ட பிற பகுதி மக்க ம் பார்க்கும் வைகயில், ஆசிரியர்க க்கு
ெடலஸ்ேகாப் ைகயாள்வதற்கான பயிற்சிைய தமிழ்நா
அறிவியல் ெதாழில் ட்ப ைமயம்

எம்ஜிஆர் தன் ைடய சாதைனகைள விளம்பரம்
ெசய்ததில்ைல:விஜயகாந்த்

அளித் ள்ள .
இ குறித் ைமயத்தின் ெசயல் இயக்குநர் அய்யம் ெப மாள் கூறிய : கடந்த ஏப்ரல் 24, 25
ேததிகளில் ெசன்ைனயி ம், ேம 24, 25 ேததிகளில் தி ச்சியி ம் 200 ஆசிரியர்க க்கு சிறிய
வைக ெடலஸ்ேகாப் ைகயா

ம் சிறப் ப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட .

இவ்வா பயிற்சி ெபற்றவர்கள் அந்தந்தப் பகுதி மக்கள் சிறிய வைக ெடலஸ்ேகாப் லம் இந்த
நிகழ்ைவக் காண்பதற்கான ஏற்பா கைள தன்கிழைம ெசய்தி ந்தனர் என்றார் அவர்.
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சூரிய க்கு ஓர் தி ஷ்டிப் ெபாட் .
By karikalan
6/7/2012 10:34:00 AM

உங்கள் க த்ைதப் பதி

ெசய் ங்கள் *

(Press Ctrl+g or click this

to toggle between English and Tamil)

இ-ெமயில் *
ெபயர் *
சரிபார்ப் எண் *
ேமற்கா

ம் எண்ைண பதி

ெசய்க *

குறிப் : வாசகர்கள் பதி
ெசய் ம் க த் கள் ஆசிரியர் கு வின் பார்ைவக்கு பிறேக
ெவளியிடப்ப ம். வாசகர்களின் க த் கள் தினமணியின் க த் கள் அல்ல. வாசகரின்
க த் க்கான
ப் ெபா ப் ம் அவைரேய சா ம். நாகரீகமற்ற வார்த்ைதகைளப்
பயன்ப த் வைதத் தவிர்க்கும்படி வாசகர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கிேறாம். தனி நபர்
தாக்குதைல, கட் ைரக க்குப் ெபா த்தமில்லாத க த் கைள வாசகர்கள் இங்ேக
இடேவண்டாம். வாசகர்களின் க த் ச் சுதந்திரத் க்கு வாய்ப்பளிக்கும் இந்தப் பகுதிையத்
தவறாக பயன்ப த்த ேவண்டாம் என்
ேகட் க் ெகாள்கிேறாம். நாகரீகமற்ற க த் கள்
குறித் எங்கள் கவனத் க்கு ெகாண் வந்தால், உரிய நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம்.
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