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ஜூலை – 15 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வேலூரிலிருந்து சென்னனக்கு நீர் 

❖ ஜூலை 12 அன்று 2.5 மிை்லியன் லிட்டர ் தண்ணீருடன் இரயிை் சென்லனலய 

வந்தலடந்தது. 

❖ இந்த இரயிை் 50,000 லிடட்ர ்ச ொள்ளளவு ச ொண்ட 50  ைன் லள ் ச ொண்டது. 

❖ தமிழ்நொட்டின் வவலூர ் மொவட்டத்திை் உள்ள வஜொைொர ் வேடல்டயிை் இந்த தண்ணீர ்

நிரே்ேே்ேடட்து. 

❖ வவலூரின் கூடட்ு ் குடிநீர ் திட்டத்தின் கீழ், வவலூர ் மொவட்டத்தின் ேை்வவறு 

இடங் ளு ்கு நீர ் வழங் ே் ேடுவதிலிருந்து உேரிநீர ் சென்லன ்குத்  திருே்பி 

விடே்ேடுகின்றது. 

 

❖ 18 ஆண்டு ளிை் முதன்முலறயொ  மற்ற இடங் ளிலிருந்துத்  தலைந ரு ்கு இரயிை் 

சதொட்டி ளிை் தண்ணீர ்ச ொண்டு வரே்ேடுகின்றது.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ஸ்ோதர் கிவர திட்டம் 

❖ சேண் ள் மற்றும் குழந்லத ள் வமம்ேொடட்ு அலமெெ் மொனது  டினமொன 

சூழ்நிலை ளிை் உள்ள சேண் ளு ்கு மறுவொழ்வு வெதி அளிே்ேதற் ொ  “ஸ்வொதர ்

கிவர” எனும்  திட்டத்லதெ ்செயை்ேடுத்தியுள்ளது. 

❖ எந்தசவொரு ெமூ  மற்றும் சேொருளொதொர ஆதரவும் இை்ைொத சூழ்நிலையிை் உள்ள 

சேண் ள், வீடட்ு வன்முலற, குடும்ேே் பிரெச்ிலன ள் மற்றும் இயற்ல ே் வேரழிவொை் 

ேொதி ் ே்ேட்ட சேண் ள் ஆகிவயொர ்இதிை் அடங்குவர.் 

❖ மொநிை மற்றும் ஒன்றியே் பிரவதெ அரசு ளின் உதவியுடன் நிரே்யொ  ட்டலமே்பின் ஒரு 

ேகுதியொ  நொடு முழுவதும்  வன்முலறயொை் ேொதி ் ே்ேட்ட சேண் ளு ் ொ  ஒற்லற 

உதவி லமயம் ஒன்றும் நிறுவே்ேடட்ுள்ளது.  

❖ இது வதலவே்ேடும் சேண் ளு ்குத் தற் ொலி த் தங்குமிடம்,  ொவை்துலற வெதி ள் 

மற்றும் மருதத்ுவ உதவி உள்ளிட்ட பிற வெதி ளுடன் ெட்ட மற்றும் உளவியை் ெமூ  
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ஆவைொெலன லள ஒருங்கிலணந்த முலறயிை் வழங்குவலத வநொ ் மொ  ் 

ச ொண்டுள்ளது.  

 

மகப்வபறு அனையின் தர வமம்பாட்டு முயை்சி – ைக்ெயா 

❖ மத்திய அரெொனது ை ்ெயொ (LaQshya - Labour room Quality improvement Initiative/ ை ்ெயொ – 

ம ே்வேறு அலறயின் தர வமம்ேொடட்ு முயற்சி) எனும் திட்டத்லதத் சதொடங்கியுள்ளது.  

❖ இது சேொது சு ொதொர லமயங் ளிை் ம ே்வேறு அலற மற்றும் அறுலவ சிகிெல்ெ 

அரங்கு ஆகியவற்றிை் ேரொமரிே்பின் தரத்லத வமம்ேடுதத்ுவலத வநொ ் மொ  ் 

ச ொண்டுள்ளது. 

❖ வமலும் இது ம ே்வேறு அலற மற்றும் அறுலவெ ்சிகிெல்ெ அரங்கு ளிை் ம ே்வேறு 

சு ொதொரத்தின் ேரொமரிே்புத் சதொடரப்ுலடய  ரே்்பிணிே் சேண் ள் இறே்பு மற்றும் 

குழந்லத ள் இறே்பு, வநொயுற்றத் தன்லம,  ருவிை் குழந்லத ள் இறே்பு 

ஆகியவற்லற ் குலறே்ேலதயும் ம ே்வேறுே் ேரொமரிே்லே உறுதி செய்வலதயும் 

வநொ ் மொ  ் ச ொண்டுள்ளது.  

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஒன் வமார ்ஆரப்ிட் – உலனகெ ்சுை்றும் பயணம் 

❖ ஆ ்ென் ஏவிவயென் நிறுவனத்தின் தலைவரொன ஹமிஷ் ஹொரட்ிங்  மற்றும் 

விண்சவளி வீரரொன சடரர்ி விரட்ஸ்் தலைலமயிைொன “ஒன் ம ோர ்ஆரப்ிட்” குழுவோனது 

ஜூலை 11 அன்று உைலை வை ் வந்து முடிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தே் பயண ோனது அப்பை்மைோ 11 விண்ைை ் சந்திரனிை் தலையிறங்கிய 50வது 

ஆண்டு நிலைலவயு ் 1519 ஆ ் ஆண்டிை் பபரட்ினொண்ட் ப ைை்ைனோை் முதை் உைைச ்

சுை்றுப் பயண ் பதோடங்ைப்பட்ட நோளின் 500வது வருடத்லதயு ் குறிை்கு ் வலையிை் 

ம ை்பைோள்ளப்படட்து.  

 

❖ இது அதிமவை பதோலைதூர பசோகுசு வி ோன ோன ைை்ஃப் ஸ்ட்ரீ ் G 650ER (Gulf stream  

G650ER) என்ற விமொனத்தொை் முடிை்ைப்படட்து. 

❖ இது ைஜைஸ்தோன், ப ோரிஷியஸ், சிலி ஆகிய நோடுைளிை் பழுது நீை்ை ்  ை்று ் 
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எரிபபோருள் நிரப்புவதை்ைோை நிறுத்தப்படட்து. 

❖ ரஷ்யோவின் விண்பவளி வீரரோன பஜன்னடி படை்ைோ இந்த 8 மபர ்பைோண்ட குழுவிை் 

ஒருவரோவோர.் 

❖ இவர ் 879 நோடை்லள ப ோத்த ோை விண்பவளியிை் ைழிதத்ு உைை சோதலனப் 

பலடத்தவர ்ஆவொர.்  

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

எத்தனாலால் இயங்கும் முதலாேது வமாட்டார் னெக்கிள் 

❖ டிவிஎஸ் வமொட்டொர ்நிறுவனமொனது எத்தனொைொை் இயங்கும் 200 சிசி அே்ேொெச்ி எனும்  

ேந்தய வண்டிே் ேதிே்லே அறிமு ே் ேடுத்தியுள்ளது. 

❖ டிவிஎஸ் நிறுவனமொனது நொட்டின் மூன்றொவது சேரிய இரு ெ ் ர வொ ன 

உற்ேத்தியொளர ்நிறுவனம் ஆகும். 

 

❖ தற்வேொதுள்ள புலதேடிவ எரிசேொருள் அடிே்ேலடயிைொன சதொழிை ங் லள 

முழுவதும் மொற்றுவதற் ொ  அரெொனது உயிரி எரிசேொருள் ள் மற்றும் மின்ெொர 

வொ னங் ள் மீது  வனம் செலுத்தி வருகின்றது. 

❖ பின்வருவன இதற் ொன குறிே்பிடத் தகுந்த  ொரணங் ளொகும்.  

o நமது எண்சணய் இற ்குமதிெ ்செைலவ குலறத்தை் 

o அந்நிய செைவொணிலயெ ்வெமித்தை் 

o மொசுேொடல்ட ஒழித்தை் 

❖ சேட்வரொலுடன் ஒே்பிடுல யிை் எத்தனொைொனது குலறந்த ஆற்றை் அளி ்கும் 

திறலனவய ் ச ொண்டுள்ளது. 

❖ ஒரு லிட்டர ் சேட்வரொலினொை் இயங்கும் தூரத்லதே் சேற 1.3 லிட்டர ் எத்தனொை் 

ேயன்ேடுத்தே்ேட வவண்டும்.  
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மாநிைெ ்செய்திகள் 

வமகாலயா - நீர் பாதுகாப்புக் சகாள்லக 

❖ இந்தியொவிை் நீர ் ேொது ொே்லே உறுதி செய்ய தன ்ச ன செொந்தமொன நீர ்

ச ொள்ல லய ் ச ொண்டுள்ள முதை் மொநிைமொ  வம ொையொ ஆகியுள்ளது. 

❖ நீரவ்ளங் லளே் சேொதுவொன வளங் ளொ  அங்கீ ரித்தை், வீடட்ு உேவயொ ம் மற்றும் 

சு ொதொரே் ேயன்ேொட்டிற்கு மொநிைத்தின் குடிம ் ள் அலனவரு ்கும் தூய்லமயொன 

மற்றும் ேொது ொே்ேொன நீலர வழங்குதை் மற்றும் வொழ்வொதொரத்லத வமம்ேடுதத்ுதை் 

ஆகியலவ இந்த ் ச ொள்ல யின் வநொ ் ங் ளொகும். 

❖ நீர ் ஆதொரங் ளின் அளவு மற்றும் தரம் குலறவலதத் தடு ்  அலனதத்ு நீர ்

ஆதொரங் ளின் ேொது ொே்லே உறுதி செய்வலதயும் இது வநொ ் மொ  ் 

ச ொண்டுள்ளது.  

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

பளுதூக்குதல் – புதிய காமன்சேல்த் ொதனன  

❖ இந்திய ேளுதூ ்கும் வீரரொன அஜய் சிங் ் கிளன்ீ மற்றும் சஜர ்் பிரிவிை் (clean and jerk 

category) புதிய  ொமன்சவை்த் ெொதலனலயே் புரிந்துள்ளொர.் 

❖ இவர ்81 கிவைொ பிரிவிை் வேொட்டியிடட்ொர.் 

 

❖ இவர ் கிளன்ீ மற்றும் சஜர ்் எனும் பிரிவிை் 190 கிவைொ ேளுலவத் தூ ்கி 

இெெ்ொதலனலயே் புரிந்துள்ளொர ்(சமொத்தமொ  338 கிவைொ). 

 

ெரே்வதெ மாை்றுத் திைனாளிகள் ெதுரங்கக் கூட்டனமப்பு பட்டம் 

❖ ெரவ்வதெ மொற்றுத் திறனொளி ள் ெதுரங்  ் கூட்டலமே்பின் சேண் ளு ் ொன தனி 

நேர ்ெதுரங்  ெொம்பியன்ஷிே் ேடட்த்லத K. பஜனிதோ ஆன்மடோ பவன்றுள்ளோர.் 

❖ இவர ்தமிழ்நோட்டின் திருசச்ிரோப்பள்ளிலயெ ்மசரந்்தவரோவோர.் 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

 

❖ இந்த 19வது பதிப்புே் மபோட்டியோனது ஸ்மைோமவோை்கியோவிை் நடத்தே் ேடட்து. 

❖ கிரோண்ட்  ோஸ்டர ் பட்ட ் பவை்வலத மநோை்ை ோைை் பைோண்ட இவர ் தை்மபோலதய 

பபண்ைள் ேதிே்பிை் சரவ்மதச  ோஸ்டர ்பட்ட ் பபை்ைவரோவோர.் 

 

2019 – ஐசிசி உலகக் வகாப்னப கிரிக்சகட் 

❖ இறுதிே் வேொட்டி மற்றும் சிறே்புே் ேந்து வீெச்ு (Super Over) ஆகியவற்றிை் ஆட்டம் 

ெமநிலை அலடந்ததற்குே் பிறகு எை்லைத் தொண்டிய ஓட்டங் ளின் (Boundaries) சமொத்த  

எண்ணி ்ல யிை் நியூசிைொந்லத வீழ்த்தி 2019 ஆம் ஆண்டிற் ொன ஐசிசி உை  ் 

வ ொே்லேலய இங்கிைொந்து சவன்றது. 
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❖ நியூசிைொந்து அடித்திருந்த எை்லைத் தொண்டிய ஓட்டங் லள (17) விட அதி மொ  

இங்கிைொந்து அணி அதி மொ  (26) அடித்திருந்ததொை் அந்த அணி சவற்றி சேற்றது.  

❖ பதோடரின் நோயைனோை மைன் விை்லிய ்சன் (நியூசிைோந்து) மதரந்்பதடுை்ைப் பட்டோர.் 

o இவர ்ஒரு உைைை் மைோப்லபத் பதோடரிை் அதிை ரன்ைலள (578) எடுத்த அணித ்

தலைவரோனோர.்  

பிை தகேல்கள் 

❖ இது உைைை் மைோப்லபயின் 12வது பதிப்போகு ். 

❖ இது ம  30 முதை் ஜூலை 14 வலர இங்கிைோந்து  ை்று ் மவை்ஸ் ஆகியவை்ைோை் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ இங்கிைோந்து  ை்று ் மவை்ஸ் ஆகியவை்ைோை் இலணந்து நடதத்ே் ேட்டிரு ்கும்  

ஐந்தோவது உைைை் மைோப்லபே் வேொட்டி இதுவொகு ். 

❖ ஒரு நோள் சரவ்மதச கிரிை்பைட் மபோட்டியின் முடிலவ சிைப்புே் பந்துவீசச்ு (சூப்பர ்ஓவர)் 

மூைம் தீர ்ோனிப்பது இதுமவ முதன்முலையோகு ். 

❖ இங்கிைோந்து அணியோனது 2010 உைை டி20  ஐசிசி சோ ்பியன்ஷிப்லபத் பதோடரந்்து 

2வது ICC சோ ்பியன்ஷிப்லபயு ் தனது  முதைோவது உைைை் மைோப்லபலயயு ் 

பவன்றுள்ளது. 

❖ உள்நோட்டிை் நலடசேற்ற வேொட்டியிை் உைைை் மைோப்லபலய பவன்ை 3-வது அணியோை 

இங்கிைோந்து ஆகியுள்ளது (வேொட்டிலய நடத்திய நொவட வேொட்டிலய சவன்ற  நொடு என்ற 

வல யிை்). 

❖ மற்ற நொடு ள் – 2011 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியொ மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டிை் 

ஆஸ்திவரலியொ.  

 

விம்பிள்டன் ொம்பியன்ஷிப் – ஆண்கள் ஒற்லறயர் 

❖ 2019 விம்பிள்டன் ெொம்பியன்ஷிே் கிரொண்ட் ஸ்ைொம் சடன்னீஸ் வேொட்டியொனது 

ைண்டனிை் நலடசேற்றது. 

❖ சஜன்டிை்வமன் ஒற்லறயர ்ெொம்பியன் ேட்டம் வநொவவொ ் வஜொவ ொவி ் ொை்  சவை்ைே் 

ேட்டது.  

 

❖ நடே்பு ெொம்பியனொ  இருந்த வஜொவ ொவி ் இறுதிே் வேொட்டியிை் வரொஜர ் சேடரலர 
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வதொற் டித்துத்  தனது ேட்டத்லதத்  த ்  லவதத்ு ் ச ொண்டொர.் 

 

❖ விம்பிள்டன் வேொட்டி வரைொற்றிவைவய மி  நீண்ட வநரமொ  4 மணி வநரம் 57 நிமிடங் ள் 

நலடசேற்ற ஒற்லறயர ்இறுதிே்வேொட்டி இதுவவயொகும்.  

❖ ஒரு வேொட்டித் சதொடரின்  லடசிெ ் சுற்றிை் 12 புள்ளி ள் என்ற ஒரு நிலையொன 

ெமநிலைலய ் ச ொண்ட ஒரு சிறே்ேம்ெம் ேயன்ேடுத்தே் ேடட்ுள்ள ஒரு சுற்றுே் 

ேயணத்தின் முதை் ேதிே்பு இதுவவயொகும். 

 

 

உலகெ ்சுை்றுப்பயண பிளாட்டின ஆஸ்திவரலியன் ஓபன் – வமனெப் பந்து  

❖ இந்திய இலணயொன G. சத்தியன்  ை்று ் அந்மதோணி அ ை்ரோஜ் ஆகிமயோர ்உை ெ ்

சுற்றுே் ேயணே் பிளொடட்ின ஆஸ்திவரலியன் ஓேனின் ஆண்ைளுை்ைோன இரடல்டயர ்

பிரிவு ஆடட்த்திை் பவண்ைைப் பதை்ை ் பவன்ைனர.் 

❖ ஆஸ்திமரலிய ஓபனிை் இந்தியோவிை்குை் கிலடதத் முதை் பதை்ை ் இதுமவயோகு ். 

 

அசமரிக்க சதாழில்முனைெ ்சுை்று - விதஜந்தர் சிங் 

❖ இந்திய குதத்ுெ ்ெண்லட வீரரொன விவஜந்தர ்சிங் அசமரி ் த் சதொழிை்முலறெ ்சுற்றிை் 

அறிமு மொன லம ் ஸ்லனடலர வீழ்த்தி சதொழிை்நுட்ே நொ ் அவுட் வேொட்டியிை் 

சவன்றொர.் 
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❖ சூே்ேர ் இலடநிலை எலடே் பிரிவுே் வேொட்டியிை்  (super middleweight) 8வதுெ ் சுற்று 

வீரரொன  இவர ்4 சுற்று ளிை் சவற்றி சேற்று இந்த வேொட்டியிை் சதொடரெ்ச்ியொ  11வது 

சவற்றிலயே் சேற்றொர.் 

❖ இது விவஜந்தரின் 8வது நொ ் அவுட் வேொட்டி சவற்றியொகும். 

 

 

WBC ெரே்வதெ சவை்டரச்வய்ட் குத்துெெ்ண்லட 

❖ ஆஸ்திவரலியொவின் பிை்லி திே்லேத்  வதொற் டித்து பிரிட்டனின் அமீர ்ொன் WBC 

சரவ்மதச சவை்டரச்வய்ட் குதத்ுெெ்ண்லட வேொட்டியிை்  படட் ் பவன்ைோர.் 

❖ இந்தப் மபோட்டியோனது சவுதி அவரபியோவிை் நலடபபை்ைது. 

❖ அமீரை்ோன் 2004 ஆ ் ஆண்டு நலடபபை்ை ஒலி ்பிை்கிை் பவள்ளிப் பதை்ை ் பவன்று 

இரு ்கின்றொர.்  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக இனளஞர் திைன் தினம் – ஜூனல 15  

❖ உை  இலளஞர ் திறன் தினமொனது 

ஆண்டுவதொறும் ஜூலை 15 ஆம் நொள் 

அனுெரி ் ே் ேடுகின்றது. 

❖ ஐ.நொ சேொதுெ ்ெலேயொனது ஜூலை 15 ஆம் நொலள 

உை  இலளஞர ் திறன் தினமொ  அறிவி ்கும் 

தீரம்ொனத்லத 2014 ஆம் ஆண்டிை் 

நிலறவவற்றியது. 

❖ வவலையின்லம மற்றும் தகுதி குலறந்த வவலை 

வொய்ே்பு ஆகியவற்றின் ெவொை் லள 

எதிரச் ொள்ளும் வழிமுலறயொ  இன்லறய 

இலளஞர ்ளு ் ொ  சிறந்த ெமூ ே் சேொருளொதொர 

நிலைலம லள அலடவவத இதன் 

குறி ்வ ொளொகும். 
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❖ இந்த வருட  ருதத்ுருவொனது, “வோழ்ை்லை  ை்று ் பணிை்ைோை ைை்றுை் பைோள்ள ேயிற்சி 

பைோள்” என்ேதொகும். 
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