
 

 

1. വീരേന്ദർ രേവാഗിന് രേഷം അന്താോഷ്ട്ര ഷ്ട്രിക്കറ്റിൽ ഇന്തയയ്ക്ക്കായി 
ഷ്ട്രിപ്പിൾ സേഞ്ചുറി രേരിയ ഏര രളിക്കാേൻ? 

2022 -23 േഞ്ജി േീേണിരേക്കുള്ള രർണാരര രീമിസേ ഷ്ട്രഖ്യാരിച്ചരപ്പാൾ 

ഷ്ട്രിക്കറ്റ് താേം രേുൺ ോയേിന്സറ രരേിേലാതിേുന്നത് വേിയ 

വാർത്തയായിേുന്നു. "ഷ്ട്രിയസപ്പട്ട ഷ്ട്രിക്കറ്റ് എേിസക്കാേു അവേേം രൂരി 
തേൂ."  ഷ്ട്രഖ്യാരേത്തിസേതിസേ രേുൺ  രവീറ്റ് സെയ്ക്ത േങ്കരഹർജി 
െുേുങ്ങിയ േമയം സരാണ്ടായിേുന്നു വവറൽ ആയത്. 23 

മണിക്കൂറിേുള്ളിൽ 1.31 േക്ഷം ആോധരോണ് വീഡിരയാ വേക്ക് 
സെയ്ക്തത്. വിഷയത്തിൽ ോമൂഹയമാധയമങ്ങളിൽ െർച്ച 

േക്തമാരുരപാൾ രേുൺ േയറിന്സറ സഷ്ട്രാവൈൽ രേിെയസപ്പട്ടാരോ? 

വീരേന്ദർ രേവാഗിന് രേഷം അന്താോഷ്ട്ര ഷ്ട്രിക്കറ്റിൽ ഇന്തയയ്ക്ക്കായി 
ഷ്ട്രിപ്പിൾ സേഞ്ചുറി രേരിയ ഏര താേവും മേയാളിയുമാണ്. 2016 

ഡിേംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിസേതിസേ േരന്ന സെവന്ന സരസ്റ്റിോണ് രദവി 
രേരിയത്. 303 റൺസ് ആയിേുന്നു സ്രരാർ സെയ്ക്തത്. ഒപ്പം അന്താോഷ്ട്ര 

ഷ്ട്രിക്കറ്റിസേ ആദയ സേഞ്ചവറി തസന്ന ഷ്ട്രിപ്പിൾ സേഞ്ചവറി രേരിയ 

മൂന്നാമസത്ത രളിക്കാേസേന്ന അംഗീരാേവും േഭിച്ചു. ആറ് സരസ്റ്റ് 
രളിച്ചിട്ടുള്ള രേുണിന്സറ ബാറ്റിങ് േോേേി 62 ആണ്. 

2013 മുതൽ ഐ.രി.എേലിന്സറ ഭാഗമാണ്. മുപ്പതാം വയസ്സിൽ രറായൽ 

െേരഞ്ചഴ്സ് ബാംഗ്ളൂേിന് രവണ്ടിയായിേുന്നു ആദയ സഗയിം. േിേവിൽ 

67 ഇൻേിങ്ങുരൾ രളിച്ചിട്ടുള്ള രേുൺ 23.92 േോേേിയിൽ 1483 റൺസ് 

സ്രരാർ സെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 128.07 ആണ് സ്വഷ്ട്രക്ക് രററ്റ്. 83 റൺോണ് 

രുറത്താരാസത രേരിയ ഉയർന്ന റൺസ്. 10 ൈിഫ്റ്റിരളും രേുണിന്സറ 

രരേിേുണ്ട്. 

ഒേു വർഷത്തിന് രേഷം 2014 - ോണ് രേുൺ ോയർ ോജസ്ഥാൻ 

രറായൽേിൽ രെേുന്നത്. 2016 -17 ൽ ഡൽഹി രയാപ്റ്റ്റൻേിസോപ്പവും 

2018 മുതൽ 20 വസേ രഞ്ചാബ് രിങ്േിസോപ്പവും രളിച്ചു. 2021 ൽ 

സരാൽക്കത്ത വേറ്റ് വറരഡഴ്േിൽ എത്തി. േീേണിന് രേഷം 

ഒഴിവാക്കസപ്പട്ട താേസത്ത 1.4 രരാരി സമഗാ രേേത്തിൽ ോജസ്ഥാൻ 

രറായൽസ് വാങ്ങുരയായിേുന്നു. 

2. എന്താണ് െഷ്ട്രവാതച്ചുഴി? 

െുഴേിക്കാറ്റ് േൂരസപ്പരുന്നതിന്സറ ആദയരരിയാണ് െഷ്ട്രവാതച്ചുഴി. 
അന്തേീക്ഷത്തിേുണ്ടാരുന്ന മർദ വയതിയാേം വിവിധ ദിേയിൽ 

േഞ്ചേിക്കുന്ന രാറ്റിസേ െഷ്ട്രം രരാേ രറക്കുന്നു. േക്തി രുറഞ്ഞ ഈ 

രാറ്റിന്സറ രറക്കമാണ്. െഷ്ട്രവാതച്ചുഴി എന്നറിയസപ്പരുന്നത്. 

െഷ്ട്രവാതെുഴിയിൽ രാറ്റിന്സറ രറക്കം ഘരിരാേദിേയിേും 



 

 

എതിർഘരിരാേദിേയിേും ഉണ്ടാരാം. ഭൂമിയുസര ദക്ഷിണാർധ 

രഗാളത്തിൽ ഇത് ഘരിരാേ ദിേയിേും ഉത്തോർധത്തിൽ ഇത് 

എതിർഘരിരാാേദിേയിേും രറങ്ങുന്നു. െഷ്ട്രവാതച്ചുഴി 
അതിേക്തമായ േയൂേമർദ്ദമായി മാറുരപാൾ െുഴേിക്കാറ്റ് േൂരസപ്പരുന്നു. 

േയൂേമർദം േക്തി രൂരുരപാൾ തീഷ്ട്വേയൂേമർദവുമാരുന്നു (ഡിഷ്ട്രഷൻ). 

തീഷ്ട്വ േയൂേമർദം േക്തിസപ്പട്ട് അതിതീഷ്ട്വ േയൂേമർദമാരും (ഡീപ്റ് 

ഡിഷ്ട്രഷൻ). ഇത് വീണ്ടും േക്തിസപ്പട്ടാൽ മാഷ്ട്തമാണ് െുഴേിക്കാറ്റ് 
േൂരസപ്പരുര. എേലാ െഷ്ട്രവാതച്ചുഴിയും മഴയ്ക്ക്ക് രാേണമാരാറിേല. 
രാറ്റ് രറങ്ങുന്നതിന്സറ േക്തി, െഷ്ട്രവാതച്ചുഴി േൂരസപ്പരുന്ന രമഖ്േ, 

വയാപ്റ്തി, രമഘം േൂരസപ്പരാേുള്ള ോധയത തുരങ്ങിയവസയ 

അേുേേിച്ചാണ് മഴ സരയ്യാേുള്ള ോധയത. 

3. രോക്കർബീ വിമാേസ്രൈാരേം േരന്നത് ഏതു വർഷമാണ്? 

േയൂരയാർക്കിരേക്കു രറക്കുരയായിേുന്ന രാൻ അരമേിക്കൻ വിമാേം 

1988 ഡിേംബർ 21 ന് സ്രരാട്േൻഡിസേ രോക്കർബീക്കു മുരളിൽ 

സവച്ചാണ് സ്രൈാരേത്തിൽ തരേുന്നത്. അഷ്ട്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ 

അരരരത്തിൽ യാഷ്ട്തക്കാേും ഷ്ട്രരദേവാേിരളും ഉൾസപ്പസര 270 രരർ 

മേിച്ചു. അരരരത്തിന്സറ ഉത്തേവാദിത്തം രിന്നീട് േിബിയ 

ഏസറ്റരുക്കുരയും വിമാേത്തിേും ഷ്ട്രരദേത്തുമായി സരാേലസപ്പട്ടവേുസര 

രുരുംബങ്ങൾക്ക് 1.5 ബിേലയൺ രഡാളർ േരരേിഹാേം േൽരുരയും 

സെയ്ക്തു. വിമാേത്തിൽ രബാംബ് വച്ചതിന് 2001ൽ േിക്ഷിക്കസപ്പട്ട 

േിബിയൻ ൊേേംഘരോ ഓൈിേർ അബ്ദുൽ ബാേിത് അൽ 

സമഷ്ട്ഗാഹിസയ അർബുദരോഗിസയന്ന രേിഗണേ േൽരി സ്രരാട്േൻഡ് 

േർക്കാർ 2009ൽ രമാെിപ്പിച്ചിേുന്നു. േിബിയയിൽ യുഎസ് േരത്തിയ 

രബാംബാഷ്ട്രമണങ്ങൾക്കു ഷ്ട്രതിരാേമായി ഗദ്ദാൈിയുസര ൊേന്മാർ 

ആേൂഷ്ട്തണം സെയ്ക്തതായിേുന്നു രോക്കർബീ ദുേന്തസമന്നാണ് ഷ്ട്ബിട്ടിഷ് 

അധിരൃതേുസര അേുമാേം. 

 


