
         

    

1. ‘ZAPAD 2021’ என்ற பெயரில் ென்னாட்டு இராணுவப்ெயிற்சி 

நடைபெறுகிற நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) சீனா 

இ) இலங்கை 

ஈ) இந்தியா 

✓ செப்.3-16 வகர ரஷ்யாவின் நிஷ்னியில் நகைசெறும் ‘ZAPAD-2021’ 

என்ற பன்னாட்டு பயிற்சியில் இந்திய இராணுவம் ெங்கைற்கிறது. 

ெயங்ைரவாத எதிர்ப்பு ஒத்துகைப்கெ அதிைரிப்ெகத கநாக்ைமாைக் 

சைாண்டுள்ளது இந்த இரண்டு வாரைால இராணுவப்ெயிற்சி. யூகரசியா 

மற்றும் சதற்ைாசியாவிலிருந்து 10க்கும் கமற்ெட்ை நாடுைள் இப்ெயிற்சியில் 

ெங்கைற்கின்றன. இப்ெயிற்சியில் சீனாவும் ொகிஸ்தானும் ொர்கவயாளர் 

-ைளாை ெங்கைற்கும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது. இந்திய ராணுவத்தின் 

சார்பாக 200 கெர்சைாண்ை ஒரு குழு இப்ெயிற்சியில் ெங்கைற்கிறது. 

 

2. மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியத்தின் தடைவராக நியமிக்கப்ெட்டு 

உள்ளவர் யார்? 

அ) J B கமாைெத்ரா  

ஆ) இராகேஷ் தாகமார் 

இ) பிரகமாத் Y கதவிைர் 

ஈ) தீொ ரெல் 

✓ மூத்த அதிைாரியான J B கமாைெத்ரா மத்திய கநரடி வரிைள் வாரியத்தின் 

தகலவராை நியமிக்ைப்ெட்டுள்ளார். 1985-சதாகுதி இந்திய வருவாய் 

கெகவ அதிைாரியான கமாைெத்ரா, தற்கொது வருமான வரித்துகறயின் 

சைாள்கைகய உருவாக்கும் குழுவில் உறுப்பினராை உள்ளார். 

அகமச்ெரகவ நியமனக்குழுவானது CBDT’இன் தகலவராை கமாைெத்ரா 

அவர்ைகள நியமிக்ை ஒப்புதலளித்துள்ளது. 

 

3.துளிர்நிறுவனங்கள் துடறடய ஊக்குவிப்ெதற்காக பொதுத்துடற 

-தனியார்துடற கூட்ைாண்டமயின் கீழ், ‘புத்தாக்க திட்ைம்’ ஒன்டற 

பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) சதலுங்ைானா 

ஆ) ெஞ்ொப்  

இ) ஆந்திர பிரகதெம் 

ஈ) கைரளா 

✓ துளிர் நிறுவனங்ைள் துகறகய கமம்ெடுத்துவதற்ைாை முதலகமச்ெர் 

அமரீந்தர் சிங், சொதுத்துகற - தனியார்துகற கூட்ைாண்கமயின் கீழ், 

‘புத்தாக்ை திட்ைம்’ (Innovation Mission-IMPunjab) ஒன்கற சதாைங்கினார். 

துளிர் நிறுவனங்ைளை ஊக்குவிப்ெதற்கு உலை முதலீட்ைாளர்ைகளயும் 

நிபுணர்ைகளயும் சைாண்டுவருவகத இது தனது கநாக்ைமாைக் சைாண் 

-டுள்ளது. வலுவான அரொங்ை ஆதரவுைன் தனியார் துகறயால் இந்தப் 

ெணி விகரவுெடுத்தப்ெடும். 

 

4. நிதி அடமச்சகத்தின் சமீெ தரவுகளின்ெடி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில், 

எவ்வளவு GST வரி வருவாய் வசூலிக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) `88,000 கைாடி 

ஆ) `98,000 கைாடி 

இ) `1,12,000 கைாடி  

ஈ) `1,34,000 கைாடி 

✓ 2021 ஆைஸ்ட் மாதம் வசூலிக்ைப்ெட்ை சமாத்த GST வருவாய் `1,12,020 

கைாடியாகும். 2021 ஆைஸ்ட் மாத GST வருவாய், ைைந்தாண்டின் இகத 

ைால GST வருவாகயவிை 30% அதிைம். இந்த மாதத்தில், உள்நாட்டு 

ெரிவர்த்தகன வருவாய், ைைந்த ஆண்டின் இகத மாதத்கதவிை, 27% 

அதிைம். ைைந்த ேூகல மற்றும் ஆைஸ்ட் மாத GST வசூல் `1 இலட்ெம் 

கைாடி இலக்கை ைைந்துள்ளது. 

 

5. “Ubreathe Life” என்ற உைகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெடையிைான’ 

ஸ்மார்ட் வளிதூய்டமயாக்கிடய, கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தின் 

துளிர் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது? 

அ) ஐஐடி-சமட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி-கராெர்  

இ) ஐஐஎஸ்சி 

ஈ) என்ஐவி 

✓ உலகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெகையிலான’ ஸ்மார்ட் வளிதூய்கமயாக்கி 

ஒன்கற உருவாக்கியுள்ளதாை IIT கராெரின் ஒரு துளிர் நிறுவனம் 

கூறியுள்ளது. “Ubreathe Life” என்று செயரிைப்ெட்ை இதகன, அர்ென் ஏர் 

ஆய்வைம் உருவாக்கியுள்ளது. இது, ைட்ைைங்ைளின் உட்புறங்ைளில், வளி 

சுத்திைரிப்பு செயல்முகறகய கமம்ெடுத்துகிறது. ‘நைர்ப்புற மூணாறு 

விகளவு’ என்றசவாரு சதாழில்நுட்ெம் இதில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

‘கெட்கைாசரமிகைஷன்’ என்ெது தாவரங்ைள் ைாற்றிலிருந்து மாசுக்ைகள 

திறம்ெை அைற்றும் ஒரு செயல்முகறயாகும். 

 

6. 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் (முதல் நைாஸ்) தடுப்பூசி 

பசலுத்திய முதல் இந்திய மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) இமாச்ெல பிரகதெம்  

இ) இராேஸ்தான் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ெதிசனட்டு வயதுக்கு கமற்ெட்ை அகனவருக்கும் முதல் தவளை COVID 

தடுப்பூசிகய செலுத்திய நாட்டின் முதல் மாநிலமாை இமாச்ெல பிரகதெம் 

மாறியுள்ளது. ஆைஸ்ட்.31 நிலவரப்ெடி, இந்தியா 50 கைாடி ‘முதல் கைாஸ்’ 

மற்றும் 15 கைாடி ‘இரண்ைாவது கைாஸ்’ என்ற இலக்கை எட்டியுள்ளது. 

சமாத்த செலுத்தப்ெட்ை தடுப்பூசிைளின் எண்ணிக்கை 65 கைாடிகய 

தாண்டியுள்ளது. ஆைஸ்ட் மாதத்தின் இரு நாட்ைளில், தலா ஒவ்சவாரு 

நாளிலும் 1 கைாடிக்கும் அதிைமான தடுப்பூசிைகள வைங்கி இந்தியா 

ொதகன ெகைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

7. UNEP’இன்ெடி, எந்த வடக பெட்நரால், உைகத்திலிருந்து முற்றாக 

ஒழிக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) ஈயஞ்கெர் செட்கரால்  

ஆ) சமழுகு செட்கரால் 

இ) உயர் ஆக்கைன்சைாண்ை செட்கரால் 

ஈ) உயர் செகைன்சைாண்ை செட்கரால் 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூைல் திட்ைம் (UNEP) அண்கமயில் ஈயஞ்சசர் செட்கராலின் 

ெயன்ொடு உலகிலிருந்து ஒழிக்ைப்ெட்டுள்ளதாை அறிவித்துள்ளது. இது 

மனித உயிர்ைகளயும் சுற்றுச்சூைகலயும் ொதுைாப்ெதில் ஒரு முக்கிய 

கமல்ைல்லாை ொர்க்ைப்ெடுகிறது; இது உலைளவில் 1.2 மில்லியன் 

முன்கூட்டிய மரணங்ைகளத் தடுக்கும் என்று எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது.  

✓ குகறந்த தரமுகைய செட்கராலின் ஆக்கைன் எண்ணிக்கைகய 

அதிைரிப்ெதற்ைாை அதில் ஈயம் கெர்க்ைப்ெடுகிறது. அந்த ஈயமானது எந்திர 

செயல்திறகன அதிைரிக்ைவும் உதவுகிறது. 

 

8. ‘ஹரா ெரா’ என்ற பெயரில் டிநரான் அடிப்ெடையிைான காடு 

வளர்ப்புத் திட்ைத்டதத் பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) குேராத் 

ஆ) ெஞ்ொப் 

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) சதலுங்ைானா  

✓ சதலுங்ைானா மாநில அரசு அண்கமயில் ‘ஹரா ெரா’ என்ற செயரிலான 

டிகரான் அடிப்ெகையிலான ைாடு வளர்ப்புத்திட்ைத்கத அறிமுைப்ெடுத்தி 

உள்ளது. இந்தத் திட்ைத்கதத் சதாைங்ை, ஐதராொத்கதச் ொர்ந்த டிகரான் 

சதாழில்நுட்ெ துளிர் நிறுவனமான மருத் டிகரான்ஸுைன் சதலுங்ைானா 

மாநில அரசு கூட்டுகெர்ந்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், சதலுங்ைானாவின் 

33 மாவட்ைங்ைளிலும் உள்ள ைாடுைளில் 12,000 சஹக்கைர் ெரப்பில் 50 

இலட்ெம் மரங்ைகள நடும். 

✓ ‘Seedcopter’ எனப்செயரிைப்ெட்ை இது, உள்ளூர் செண்ைள் மற்றும் நலச் 

ெமூைங்ைளால் விகதெந்துைகளத் தயாரிப்ெகத உள்ளைக்கியது; அகவ, 

இலக்குகவக்ைப்ெட்ை ெகுதிைளில் டிகரான்ைள் வழியாை விகதக்ைப்ெடும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.சமீெத்தில் ‘நாநைாடி விழாடவ’ நைத்திய இந்திய மாநிைம் அல்ைது 

யூனியன் பிரநதசம் எது? 

அ) லைாக்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அந்தமான் & நிக்கைாொர் தீவுைள் 

ஈ) கைரளா 

✓ லைாக்கின் துகணநிகல ஆளுநர் R K மாத்தூர், ெமீெத்தில் கிைக்கு 

லைாக்கின் ொங்தாங் ெகுதியில் உள்ள கைார்கொக் புவில் இரண்டு நாள் 

நளடபபறும் லைாக் நாகைாடி விைாகவ சதாைங்கிகவத்தார். இந்த விைா, 

லைாக் ைலாச்ொர அைாதமியால் லைாக் சுற்றுலாத்துகறயுைன் இகணந்து 

ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

✓ இது ொங்தாங் பிராந்தியத்தின் தனித்துவமான ைலாச்ொரத்கத முன்னி 

-கலப்ெடுத்துவகத கநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. ொங்தாங்கி என்ெது 

லைாக்கை பூர்வீைமாைக்சைாண்ை ஒரு ைாஷ்மீர் ஆட்டினமாகும். இதகன 

இப்ெகுதியில் வாழும் நாகைாடி இனக்குழுக்ைள், அதிலிருந்து செறப்ெடும் 

சிறந்த தரமான ‘ெஷ்மினா ைம்ெளி’க்ைாை வளர்க்கின்றனர். 

 

10. ‘Eat Right Station’ சான்றிதழ் என்ெது கீழ்காணும் எந்த 

அடமப்பின் முன்பனடுப்ொகும்? 

அ) FAO 

ஆ) FSSAI  

இ) NABARD 

ஈ) FCI 

✓ இந்திய உணவுப் ொதுைாப்பு மற்றும் தர ஆகணயமானது (FSSAI), ரயில் 

நிகலயங்ைளுக்கு ‘Eat Right Station’ என்ற ொன்றிதகை வைங்குகிறது. 

FSSAI உைன் இகணந்த ஒரு மூன்றாந்தரப்பு தணிக்கை நிறுவனம் 1 

முதல் 5 வகரயுள்ள மதிப்பீடுைளுைன் ொன்றிதகை வைங்குகிறது. 

✓ ெயணிைளுக்கு உயர்தரமான, ெத்தான உணவுைகள வைங்கி 

வருவதற்ைாை, இந்திய இரயில்கவயின் ெண்டிைர் ரயில் நிகலயத்துக்கு 

‘Eat Right Station’ என்ற 5☆ தரச்ொன்றிதகை FSSAI வைங்கியுள்ளது. 

உணவு மற்றும் சுைாதார நைவடிக்கைைளில் தரமான நகைமுகறைகள 

பின்ெற்றும் ரயில் நிகலயங்ைளுக்கு FSSAI இச்ொன்றிதகை வைங்குகிறது. 

ெயணிைளுக்கு ொதுைாப்ொன மற்றும் நலமான உணவு கிகைப்ெகத 

உறுதிசெய்ய, ரயில்கவ நிகலயங்ைளில் முன்மாதிரியான முயற்சிைகள 

இந்த 5☆ தரமதிப்பீடு குறிக்கிறது. 

✓ ெண்டிைர் ரயில் நிகலயம், ெயணிைளுக்கு உயர்தர, ெத்தான உணகவ 

வைங்கியதற்ைாை 5☆ ‘Eat Right Station’ ொன்றிதழ் வைங்ைப்ெட்ைது. இந்த 

ொன்றிதழ் FSSAI’இன் ‘Eat Right India’ இயக்ைத்தின் ஒருெகுதியாகும். 

 


1. மின்னுற்ெத்தி திட்ைத்துக்கு ஆகலாெகனசெற நடுவணரசு நிறுவனத் 

-துைன் முதல்வர் முன்னிகலயில் ஒப்ெந்தம் 

சென்கன தகலகமச்செயலைத்தில் தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மான 

ைைைத்துக்கும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனத்துக்கும் 

இகைகய, தமிழ்நாட்டில் மின் உற்ெத்தித் திறகன கமம்ெடுத்த புதிய 

திட்ைங்ைள், நவீன சதாழில்நுட்ெ முகறைகள கையாளுதல் குறித்த 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் முதலகமச்ெர் மு ை ஸ்ைாலின் முன்னிகலயில் 

கைசயழுத்தானது. 

`1,32,500 கைாடி நிதி கதகவ 

இத்திட்ைங்ைகள செயல்ெடுத்த ̀ 1,32,500 கைாடி நிதி கதகவப்ெடும் என 

மதிப்பீடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. இதுசதாைர்ொை இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி 

கமம்ொட்டு நிறுவனம், மரபுொரா எரிெக்தி துகறயில் திறன் ெகைத்த 

நிறுவனங்ைள் கையாளும் உத்திைகள ஆய்வுசெய்து ஆகலாெகனைள் 

வைங்கும். கமலும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனம், 

ெந்கத ஆய்வு, திட்ைகமம்ெடுத்துதல், ஒப்ெந்தப் புள்ளிைள் கமலாண்கம, 

அமலாக்ைம் ஆகியகவ சதாைர்ொை தனது கமம்ெட்ை ஆகலாெகனைகள 

தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மானக் ைைைத்துக்கு வைங்கும். 

 

 

2. ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில இந்திய விருது 

சென்கன கமற்கு தாம்ெரம் ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில 

இந்திய அளவில் 2ஆவது இைத்திற்ைான தூய்கம மற்றும் கநர்த்தி 

விருது வைங்ைப்ெட்டுள்ளது. ைைந்த 5 ஆண்டுைளாை இந்தியாவில் உள்ள 

ெல்ைகலக்ைைைங்ைள், சொறியியல் ைல்லூரிைள் மற்றும் ொலிசைக்னிக் 

ைல்லூரிைள் தங்ைள் ைல்வி வளாைங்ைகள தூய்கம, ெசுகம 

வளாைங்ைளாை கமம்ெடுத்த கவண்டும் என்ெகத வலியுறுத்தி 

விழிப்புணர்கவ ஏற்ெடுத்தும் வகையில் அகில இந்திய சதாழில்நுட்ெக் 

ைைைம் விருதுைள் வைங்கி ஊக்குவித்து வருகின்றது. 

நாடு முழுவதும் 326 ைல்வி நிறுவனங்ைளில் ொய்ராம் சொறியியல் 

ைல்லூரி 2ஆம் இைத்திற்ைான விருகதப் செற்றுள்ளது. 

 

3. செரியார் பிறந்த செப்.17ஆம் கததி ெமூைநீதி நாளாை அறிவிப்பு 

‘செரியார்’ ஈ சவ இராமொமியின் பிறந்தநாள் (செப்.17) ஆண்டுகதாறும் 

ெமூைநீதி நாளாைக் ைகைப்பிடிக்ைப்ெடும் என முதல்வர் மு ை ஸ்ைாலின் 

அறிவித்தார். 

 

4. ைாகரக்குடி CECRI ஆராய்ச்சியாளருக்கு இளம் விஞ்ஞானி விருது 

சிவைங்கை மாவட்ைம் ைாகரக்குடியில் உள்ள மத்திய மின்கவதியியல் 

ஆய்வை (CECRI) ஆராய்ச்சியாளர் கிரிொவுக்கு, மத்திய அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்ெ ஆராய்ச்சிக் ைைைம் (CSIR) 2021ஆம் ஆண்டுக்ைான இளம் 

விஞ்ஞானி விருகத அறிவித்துள்ளது. இரொயன அறிவியல் துகறயில் 

இவராற்றிய ெங்ைளிப்பிற்ைாை இவ்விருது அளிக்ைப்ெடுகிறது. இவ்விருது 

வரும் செப்.26 அன்று CSIR நிறுவன நாள் விைாவில் வைங்ைப்ெடும். 

உணவுப் சொருள்ைள் சைடுவதற்குமுன் அறிந்துசைாள்ளவும், மனித 

உைலில் ஏற்ெடும் கநாய்ைகள ைண்ைறிந்து சைாள்ளும் வகையில் 

இரொயனத்கதக்சைாண்டு ‘திரவ-திரவ இகைமுைம்’ என்ற ைண்டுபிடிப் 

-புக்ைாைவும் இவ்விருகத செற்றுள்ளார். 

 

5. நிலகவ 9,000 முகற சுற்றிவந்துள்ள ‘ெந்திரயான்-2’ 

நிலகவ ஆய்வுசெய்வதற்ைாை இந்தியா ொர்பில் அனுப்ெப்ெட்ை 

‘ெந்திரயான்-2’ விண்ைலம், நிலகவ 9,000’க்கும் அதிைமான முகற 

சுற்றிவந்துள்ளது என்று இந்திய விண்சவளி ஆய்வு கமய (ISRO) 

தகலவர் கை சிவன் கூறினார். சதாைர்ந்து சிறப்ொை செயல்ெட்டுவரும் 

விண்ைலத்தின் ெைம்பிடிக்கும் ைருவியும் அறிவியல் உெைரணங்ைளும் 

நிலவுகுறித்த அரிய தைவல்ைகள அளித்து வருவதாை அதிைாரிைள் 

சதரிவித்தனர். நிலகவ சுற்றிவந்து ஆய்வு செய்துவரும் ‘ெந்திரயான்-2’ 

சவற்றிைரமாை இரண்டு ஆண்டுைகள நிகறவு செய்வகத குறிக்கும் 

வகையில் ‘நிலவு அறிவியல் ெயிலரங்ைம் 2021’ என்ற தகலப்பிலான 

இரண்டு நாள் ெயிலரங்கு ISRO ொர்பில் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா இகணந்து ‘ஆஸ்இண்சைக்ஸ்’ என்னும் 

கூட்டு இராணுவப்ெயிற்சி 

ஆஸ்திகரலியாவின், ‘ராயல் ஆஸ்திகரலியன்’ ைைற்ெகை, இந்தியாவின் 

ைைற்ெகையுைன் இகணந்து AUSINDEX என்னும் கூட்டு இராணுவப் 

ெயிற்சியில் ஈடுெைவுள்ளன. இந்தப் ெயிற்சி ஆஸ்திகரலியாவின் வைக்கு 

பிராந்திய ைைற்ெகுதியில் நகைசெறுகிறது. AUSINDEX கூட்டு இராணுவப் 

ெயிற்சி 2015 முதல் நைந்து வருகிறது. ைைந்த 2019’இல் நீர்மூழ்கி ைப்ெல் 

முறியடிப்பு ெயிற்சிகய இந்தியா இந்த ஒத்திகையின்கொது செற்றது 

குறிப்பிைத்தக்ைது. அண்கமயில் குவாமில் நைந்த மலொர்-21 ெயிற்சியின் 

நீட்சியாை இந்தப் ெயிற்சி மீண்டும் நைக்கிறது. 

 

7. இந்தியாவில் ஈயத்தால் ஏற்ெடும் மாகெக் ைட்டுப்ெடுத்த ஐஐடி 

சமட்ராஸ் மற்றும் ஐஐடி ைான்பூர் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஆய்வு 

சென்கன ஐஐடி மற்றும் ைான்பூர் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஈய 

மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் சைாள்கைைகளயும் ைருவிைகளயும் 

ைண்ைறிய ஓர் ஆய்வு நைத்துகின்றனர். ஈய மாசுொடு மக்ைளின் மன 

மற்றும் உைல்நலத்திற்குத் தீங்கு விகளவிப்ெதுைன் சுற்றுச்சூைகலயும் 

மாசுெடுத்தும் என்ெதால் ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்வது குறித்த ஆய்கவ 

இரு ைல்விநிறுவனங்ைளின் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் கமற்சைாண்டுள்ளனர். 

இந்தியாவில் 27.5 கைாடி சிறார்ைள் உள்ெை, உலகில் மூன்றில் ஒருெங்கு 

சிறார்ைள் ஈயத்தால் ொதிக்ைப்ெடுவதாை UNICEF அறிக்கை சதரிவிக்கிறது. 

 

 



         

    

ஈயமாசுொட்ைாஸ் ொதிக்ைப்ெடுவர் ரத்தத்தில் ஈயத்தின் அளவு அதிைமாகி, 

புத்திக்கூர்கம, ைவனம் ஆகியவற்கறப் ொதிப்ெதுைன், இரத்த கொகை, 

சிறுநீரைம் மற்றும் ைல்லீரல் கநாய்ைளும் ஏற்ெடுகின்றன. 

ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்யும் சதாழிலாளர்ைள், முகறயான வழியில் மறு 

சுைற்சி செய்ய ெயிற்சியில்லாமல், ஈயம்-அமில கெட்ைரிைகள உகைத்து, 

நிலத்திலும் சுற்றுப்புறங்ைளிலும் அமிலம் மற்றும் ஈயமாகெ உருவாக்குகி 

-ன்றனர். கமலும், திறந்த உகலைளில் ஈயத்கத உருக்குவதால் விஷ 

வாயுக்ைள் சவளிகயறி ைாற்றில் ைலக்கின்றன. இது, ெல்கவறு தீங்ைான 

விகளவுைகள ஏற்ெடுத்துகிறது. 

செலவு குகறவான வழிமுகறைகளப் பின்ெற்றும் முகறொராச் 

செயல்முகறைளும் அதனால் ஏற்ெைக் கூடிய ொதைமான விகளவுைளும் 

வளரும் நாடுைளில் அதிைம் ைாணப்ெடுகின்றன. 

இகதத்தடுக்ை ைடுகமயான ெட்ை விதிமுகறைள் இல்லாகமயும், மாற்று 

முகறைள் அதிை செலவு உள்ளதும் தவறான வழிமுகறைள் சதாைர்வதற் 

-கு ைாரணங்ைளாைக் கூறப்ெடுகின்றன. முகறொர்ந்த மறுசுைற்சித் 

துகறயில் வரிகயக் குகறத்தல் மற்றும் மறுசுைற்சி - மறு உற்ெத்தித் 

துகறைளுக்கு மானியம் வைங்குதல்கொன்ற சைாள்கைைள் ஈய 

மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் என்று இந்த ஆய்வு ெரிந்துகரத்தது. 

அகத ெமயத்தில், முகற ொர்ந்த ஈய மறு உற்ெத்தித் துகறக்கு அதிை 

மானியம் வைங்ைப்ெடுவது, முகறொரா மறுசுைற்சித்துகற முைங்ை வழி 

வகுக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கை எச்ெரிக்கிறது. 

 

8. ஓவல் சைஸ்ட்: இந்தியா 157 ரன்ைள் வித்தியாெத்தில் சவற்றி 

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நான்ைாவது சைஸ்டில் இந்தியா 157 ரன்ைள் 

வித்தியாெத்தில் அொர சவற்றி செற்றது. ஐந்து ஆட்ைங்ைள்சைாண்ை 

சதாைரில் இந்தியா தற்கொது 2-1 என்ற ைணக்கில் முன்னிகலயில் 

இருக்கிறது. 

பும்ரா ‘100’ விக்சைட் 

இந்த ஆட்ைத்தின்மூலம் ெர்வகதெ சைஸ்ட் கிரிக்சைட்டில் அதிகவைமாை 

100 விக்சைட்டுைள் வீழ்த்திய இந்திய கவைப்ெந்துவீச்ொளர் என்ற 

செருகமகய பும்ரா செற்றார். அவர் தனது 24ஆவது ஆட்ைத்தில் இந்த 

கமல்ைல்கல எட்டியுள்ளார். முன்னதாை ைைந்த 1980’இல் இந்திய 

முன்னாள் கைப்ைன் ைபில் கதவ் 25 சைஸ்டுைளில் 100 விக்சைட்டுைள் 

எட்டியகத விகரவானதாை இருந்தது. 

50 ஆண்டுைளில் முதல் சவற்றி 

ஓவல் கமதானத்தில் நகைசெறும் சைஸ்டில் இங்கிலாந்கத இந்தியா 

வீழ்த்தியது, ைைந்த 1971ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இதுகவ முதல்முகற 

ஆகும். அந்த ஆண்டில் அஜித் வகைைர் தகலகமயிலான இந்திய அணி 

4 விக்சைட்டுைள் வித்தியாெத்தில் சவன்றிருந்தது. அதன்பிறகு ஓவலில் 

விகளயாடிய எட்டு ஆட்ைங்ைளில் இந்தியா சவன்றதில்கல. அதில் ஐந்து 

ஆட்ைங்ைள் டிரா ஆை, மூன்று ஆட்ைங்ைளில் இங்கிலாந்து சவன்றிருந்தது. 

தற்கொது 50 ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஓவலில் இங்கிலாந்கத 

வீழ்த்தியுள்ளது இந்தியா. 

 

 


