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1. 2022ஆம் ஆண்டு GDPஇன் விகிதத்தில் இந்தியாவின் சரக்குப் ப ாக்குவரத்துச் சசலவினம் எவ்வளவு? 
அ. 9–10 % 

ஆ. 13–14 %  

இ. 15–16 % 

ஈ. 19–20% 

✓ பிரதமர் நபரந்திர பமாடி பதசிய சரக்குப் ப ாக்குவரத்துக் சைாள்கைகய சவளியிட்டார். இந்தக் சைாள்கை நாடு 

முழுவதும் சரக்குைளின் தகடயற்ற ப ாக்குவரகவ பமம் டுத்துவகத பநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது; இது சரக்குப் 

ப ாக்குவரவிற்ைான சசலகவயும் ைணிசமாைக் குகறக்கிறது. உள்நாட்டு மற்றும் உலைளாவிய சந்கதைளில் 

இந்தியப் ச ாருட்ைளின் ப ாட்டித்தன்கமகய பமம் டுத்துவகதயும் இது பநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. சமாத்த 

உள்நாட்டு உற் த்தியின் (GDP) விகிதத்தில் இந்தியாவின் சரக்குப் ப ோக்குவரவு செலவு சுமார் 13–14 சதவீதமாை 

இருக்கும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

2. எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் ஷாங்ைாய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பிற்குத் (SCO) தகலகம வகிக்ைவுள்ள நாடு எது? 
அ. இந்தியா  

ஆ. உஸ்பெகிஸ்தான் 

இ. ொகிஸ்தான் 

ஈ. சீனா 

✓ எட்டு உறுப்பினர்ைகளக்சைாண்ட ஷாங்ைாய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பின் தகலகமப்  தவிகய சமர்ைண்டில் வவத்து 

இந்தியாவிடம் உஸ்ச கிஸ்தான் ஒப் கடத்தது. இந்தத் தகலகமப்  தவியானது சுைற்சிமுகறயில் SCO உறுப்பு 

நாடுைளுக்குத் தரப் டுகிறது. SCO அதன் ஆறு நிறுவன உறுப்பினர்ைளான சீனா, ைஜைஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், ரஷ்யா, 

தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்ச கிஸ்தான் உட் ட எட்டு முழுபேர உறுப்பினர்ைகளக் சைாண்டுள்ளது. இந்தியாவும் 

 ாகிஸ்தானும் ைடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், முழுபநர உறுப்பினர்ைளாை SCOஇல் இகைந்தன. 

3. பதசிய இராஜ் ாஷா கீர்த்தி விருகதப்ச ற்ற ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’, எந்த நிறுவனத்தால் சவளியிடப் டும் அறிவியல் 

இதைாகும்? 
அ. ISRO 

ஆ. BARC 

இ. CSIR  

ஈ. AIIMS 

✓ ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’ என் து அறிவியல் மற்றும் சதாழிற்துகற ஆராய்ச்சிக்ைைைத்தால் (CSIR) சவளியிடப் டும் ஒரு 

புைழ்மிகு அறிவியல் இதைாகும். உள்துகற அகமச்சைத்தின் அலுவல் சமாழித்துகற சார் ாை சூரத்தில் நகடச ற்ற 

இரண்டாவது அகில இந்திய இராஜ் ாஷா சம்பமளனத்தில் இவ்விதழ் பதசிய இராஜ் ாஷா கீர்த்தி விருகதப்ச ற்றது. 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் த்கத எளிய சமாழியில் மக்ைளுக்கு எடுத்துகரப் பத, ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’ இதழின் 

பநாக்ைமாகும். 

4. சீர்திருத்த தகலவர் ஈ சவ இராமசாமி (‘தந்கத’ ச ரியார்) பிறந்தநாகள ‘சமூை நீதி நாள்’ எனக் சைாண்டாடுகிற 

மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு    ஆ. ககரளா 

இ. ஆந்திரெ் ெிரகதசம்  ஈ. கா்நாடகா 
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✓ சீர்திருத்த தகலவர் ஈ சவ இராமசாமி (‘தந்கத’ ச ரியார்) அவர்ைளின் பிறந்தநாகள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசு 

‘சமூை நீதி நாள்’ எனக் சைாண்டாடுகிறது. அன்கறய நாள், ஆண்டுபதாறும், மாநிலச் சசயலைம் உட் ட அகனத்து 

அரசு அலுவலைங்ைளிலும்  ணியாளர்ைள், ‘சபைாதரத்துவம்’, ‘சமத்துவம்’, ‘சுயமரியாகத’, ‘ குத்தறிவு’ ப ான்ற 

‘தந்கத’ ச ரியாரின் சைாள்கைைளின் அடிப் கடயில் விழுமியங்ைகளப்பின் ற்ற உறுதிசமாழிசயடுப் ார்ைள். 

5. இந்தியாவில் ைடற்ைகர தூய்கம இயக்ை நாள் பிரச்சாரத்கத வழிநடத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ. NCC 

ஆ. இந்திய கடக ாரக் காவ ்ெடட  

இ. இந்திய கடற்ெடட 

ஈ. NSS 

✓  ன்னாட்டு ைடற்ைகர தூய்கம நாளானது சசப்டம் ர் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது சனிக்கிைகமயன்று உலைம் 

முழுவதும் அனுசரிக்ைப் டுகிறது. இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கடயானது 2006ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் 

இந்தப் பிரச்சாரத்கத முன்சனடுத்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு,  ன்னாட்டு ைடற்ைகர தூய்கம நாள் மற்றும் ‘ஸ்வச் 

சாைர் அபியான்’ ஆகியவற்றின் ஒரு குதியாை, இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கட நாடு முழுவதும் 75 இடங்ைளில் 

ைடற்ைகரைகளத் தூய்கமப் டுத்தியுள்ளது. இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் முகனவுைள் அகனத்தும் 

நடுவண் புவி அறிவியல் அகமச்சைத்தின் திட்டமான, ‘ஸ்வச் சாைர்–சுரக்ஷித் சாைர்’ உடன் ஒத்துப்ப ாகின்றன. 

6.  ாதுைாப்பு அகமச்சைத்திடமிருந்து, ‘கிரீன் பசனல்’ சான்றிதகைப் ச ற்றுள்ள ைப் ல் ைட்டும் நிறுவனம் எது? 
அ. ககாவா கெ்ெ ் கட்டும் தளம் 

ஆ. பகாச்சி கெ்ெ ் கட்டும் தளம் 

இ. காா்டன் ாச்ீ கெ்ெ ் கட்டுநா்கள் மற்றும் பொறியாளா்கள்  

ஈ. மசகன் டாக் கெ்ெ ் கட்டுநா்கள் 

✓ ைார்டன் ரீச் ைப் ல் ைட்டுநர்ைள் மற்றும் ச ாறியாளர்ைள் நிறுவனமானது (GRSE), மத்திய  ாதுைாப்பு அகமச்சைத்திடம் 

இருந்து ‘கிரீன் பசனல்’ சான்றிதகைப் ச ற்றுள்ளது. இது, முன்னணி ச ாதுத்துகற நிறுவனங்ைளுள் ஒன்றாகும். 

பமலும், மினி–ரத்னா வகை–1 ைப் ல் ைட்டும் தளமாகும் இது. இந்திய இராணுவத்திற்கு  ல்பவறு ைட்டகமப்புைளாை 

மாற்றக்கூடிய எஃகுப் ாலங்ைகள (ச ய்லி வகை) வைங்கியதற்ைாை இந்தச் சான்றிதழ் வைங்ைப் ட்டது. 

7. இந்தியாவின் முதலாவது மற்றும் உலகின் மிைப்ச ரிய ைரிம இகை ஆகலைளுள் ஒன்கற குஜராத் மாநிலத்தின் 

ஹசிராவில் அகமக்ைப்ப ாவதாை அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. TATA ெவா் 

ஆ. ாிட யன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

இ. NTPC 

ஈ. GAIL 

✓ ரிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தகலவர் முபைஷ் அம் ானி இந்தியாவின் முதல் மற்றும் உலகின் மிைப்ச ரிய ைரிம 

இகை ஆகலைளுள் ஒன்கற குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஹசிராவில் ைட்டவுள்ளதாை அறிவித்தார். இந்த ஆகல, 

அக்ரிபலானிட்கரல் மூலப்ச ாருட்ைளின் அடிப் கடயில் 20,000 MTPA திறன்சைாண்டதாை இருக்கும். 

✓  ாலியஸ்டர் மதிப்பு சங்கிலி, விகனல் சங்கிலி மற்றும் புதிய ச ாருட்ைள் உள்ளிட்ட தற்ப ாகதய மற்றும் புதிய 

மதிப்பு சங்கிலிைளில் திறகன விரிவு டுத்த அடுத்த 5 ஆண்டுைளில் `75,000 பைாடிகய முதலீடு சசய்யவுள்ளதாை 

அம் ானி அறிவித்தார். 
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8. 2021ஆம் ஆண்டில் அதிை இகையசவளிக் குற்றச்சம் வங்ைள்  திவாகியுள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தர ெிரகதசம் 

✓ பதசிய குற்ற ஆவைக்ைாப் ைம் சவளியிட்டுள்ள தரவுைளின் டி, ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2021ஆம் ஆண்டில் 

இகையசவளிக் குற்றச்சம் வங்ைளின் எண்ணிக்கை 18.4% சதவீதம் அதிைரித்துள்ளது. ச ண்ைளுக்கு எதிரான 

இதுப ான்ற வைக்குைளின் எண்ணிக்கை 28% அதிைரித்துள்ளது. ைடந்த 2021ஆம் ஆண்டில்  திவான 52,974 

சம் வங்ைளில் 20.2 சதவீதம் ச ண்ைளுக்கு எதிரான குற்ற வைக்குைளாை  திவாகியுள்ளன. அதிை ட்சமாை 2,243 

வைக்குைளுடன் ைர்நாடைாவும், அகதத்சதாடர்ந்து மைாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரபிரபதசமும் உள்ளன. 

9. ‘GENESIS’ என்ற முவைவவத் சதாடங்கிய நடுவண் அகமச்சைம் எது? 
அ. வா்த்தகம் மற்றும் பதாழி ்துடற அடமச்சகம் 

ஆ. மின்னணு மற்றும் தகவ ் பதாழி ்நுட்ெ அடமச்சகம்  

இ. MSME அடமச்சகம் 

ஈ. க ்வி அடமச்சகம் 

✓ நடுவண் மின்னணு மற்றும் தைவல் சதாழில்நுட்  அகமச்சைமானது ̀ 750 பைாடி ரூ ாய்க்கும் அதிைமான சசலவில், 

புதுகமயான சதாடக்ைங்ைளுக்ைான (GENESIS) முகனகவ 2022 ஜூகலயில் அறிமுைப் டுத்தியது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ், அடுத்த ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுைளில் 10,000 துளிர்நிறுவல்ைகள நடுவைரசு ஊக்குவிக்கும். ‘GENESIS’ 

என் து இந்தியாவின் அடுக்கு–II மற்றும் அடுக்கு–III நைரங்ைளில் சவற்றிைரமான துளிர்நிறுவல்ைகள 

ஆதரிப் தற்கும் உருவாக்குவதற்கும் ஒரு பதசிய அளவிலான சதாழில்நுட்  ரீதியான சதாடக்ைத் தளமாை விளங்கும். 

10. கைவிகனப்ச ாருட்ைள் சைாள்கை–2022–க்கு ஒப்புதலளித்துள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. ஜம்மு–காஷ்மீா் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. ஹிமாச்ச  ெிரகதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ இராஜஸ்தான் மாநில அகமச்சரகவ அம்மாநில முதலகமச்சர் அபசாக் சைலாட் தகலகமயில் கைவிகனப் 

ச ாருட்ைள் சைாள்கை–2022–க்கு ஒப்புதலளித்தது. இராஜஸ்தான் கைவிகனக்சைாள்கை – 2022இன் பநாக்ைம் 

மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஆறு இலட்சம் கைவிகனஞர்ைளுக்கு அதிைாரமளிப் தாகும். இப்புதிய சைாள்கையின்கீழ், 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் டிசம் ர் மாதத்தில் பதசிய அளவிலான கைவிகனப்ச ாருட்ைள் வாரம் ஏற் ாடு சசய்யப் ட்டு, 

கைவிகனஞர்ைளுக்கு  ாராட்டு சதரிவிக்ைப் டும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய – ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் கூட்டுப் யிற்சி “அபியாஸ்-01/22” சசன்கனயில் நகடச ற்றது. 

இந்திய – ைடபலாரக் ைாவல்  கடயின் கூட்டுப் யிற்சி “அபியாஸ்-01/22” சசன்கனயில் நகடச ற்றது. இருநாட்டு 

ைடற் கடயின் திறன்ைகள சவளிப் டுத்தும் வகையிலும், கூட்டு நடவடிக்கைைகள வலுப் டுத்தும் வகையிலும் இப் 

 யிற்சி நகடச ற்றது. பமலும் ைடபலார பதடுதல் மற்றும் மீட்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைைகள பமம் டுத்தும் 

வகையிலும், இந்தப் யிற்சி நடத்தப் ட்டது. ைடற் கடயின்  ல்பவறு உத்திைள், ைடத்தப் ட்ட ைப் லில் இருக்கும் 

ஊழியர்ைகள மீட் து, சைாள்களச் சம் வங்ைளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை ஆகியகவ சதாடர் ாை இந்தப்  யிற்சி 

முக்கியமாை பமற்சைாள்ளப் ட்டது. 

4 நாள்  யைம் பமற்சைாள்ளும் அசமரிக்ைாவின் ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் ைப் ல் ைட்டர் மிட்சைட், நல்சலண்ை 

அடிப் கடயில் சசன்கன வந்தகடந்தது. 

 

2. 200 ஆதிதிராவிட- ைங்குடியின விவசாயிைள் நிலம் வாங்ை `10 பைாடி மானியம். தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு 

தமிைநாட்டில் 200 ஆதிதிராவிட மற்றும்  ைங்குடியின சமுதாயத்கதச் பசர்ந்த விவசாயிைள் நிலம் வாங்ை `10 பைாடி 

மானியம் வைங்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. பமலும், மானியம் ச றுவதற்ைான நி ந்தகனைளும் 

சவளியிடப் ட்டுள்ளன. இதுகுறித்து, ஆதிதிராவிடர் மற்றும்  ைங்குடியினர் நலத்துகற கூடுதல் தகலகமச் சசயலர் 

சவளியிட்ட உத்தரவு: 

நிலமற்ற ஆதிதிராவிட மற்றும்  ைங்குடியின மக்ைளின் சமூை, ச ாருளாதார நிகலயில் பமம் ாடு அகடயும் 

வகையில், அவர்ைள் வாங்கும் நிலத்தின் விகலயில் 50 சதவீதம் அல்லது அதிை ட்சம் `5 இலட்சம் வகர மானியம் 

வைங்ைப் டும் என்று சட்டப்ப ரகவயில் அறிவிக்ைப் ட்டது. இதன் டி, `10 பைாடி மானியத்தில் 200 நிலமற்ற 

விவசாயத்சதாழிலாளர்ைள்  யன்ச றுவர் எனத்சதரிவிக்ைப் ட்டது. 

இத்திட்டத்கதச் சசயல் டுத்துதற்ைான உத்தரவு சவளியிடப் ட்டுள்ளது. இதற்ைான  ரிந்துகரைள், தாட்பைா நிர்வாை 

இயக்குநர் தரப்பிலிருந்து அரசுக்கு அனுப்பி கவக்ைப் ட்டிருந்தது. அதன் டி, நிதிைள் ஒதுக்கீடு சசய்யப் டுகின்றன. 

என்சனன்ன தகுதிைள்? ஆதிதிராவிட இனத்கதச்பசர்ந்த மைளிருக்கு முன்னுரிகம அளிக்ைப் டும். மைளிர் அல்லாத 

குடும் ங்ைளில் ைைவர் அல்லது மைன்ைளுக்கு மானியம் வைங்ைப் டும். வயது வரம்பு 18 முதல் 65-க்குள் இருக்ை 

பவண்டும். விண்ைப் தாரர் விவசாயத்கதத் சதாழிலாைக் சைாண்டவராைவும், விவசாயக்கூலி சசய் வராைவும் 

இருக்ைபவண்டும். விண்ைப் தாரர் மற்றும் அவரது குடும் த்தினர் தாட்பைா திட்டத்தின்கீழ் இதுவகர மானியம் 

ஏதும் ச ற்றிருக்ைக்கூடாது. 

ஒருவர் ஒருமுகற மட்டுபம மானியம் ச றத் தகுதி கடத்தவர். ஒரு திட்டத்தின்கீழ் ஒருமுகற மானிய உதவி 

ச ற்றால் பின்னரவர் தாட்பைா சசயல் டுத்தும் ச ாருளாதார பமம் ாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ்  யன்ச ற தகுதியற்றவர் 

ஆவார். விண்ைப் தாரர்ைள் வாங்ை உத்பதசித்துள்ள நிலத்கத விண்ைப் தாரபர சதரிவு சசய்யபவண்டும். நிலம் 

விற் கன சசய் வர் ஆதிதிராவிடர் அல்லது  ைங்குடியினர் அல்லாத பிற இனத்கதச் பசர்ந்தவராை இருக்ை 

பவண்டும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், நிலமற்றவர்ைள் அதிை ட்சமாை 2.5 ஏக்ைர் நஞ்கச நிலம் அல்லது 5 ஏக்ைர் புஞ்கச 

நிலம் வாங்ைலாம். 

சார் திவாளர் அலுவலை இகையதளம் வாயிலாை அல்லது பநரில் நிலத்தின் வழிைாட்டி மதிப்பு மற்றும் சந்கத 

மதிப்பு ச றப் டபவண்டும். நிலத்தின் சந்கத மதிப்பீட்டின் டி, திட்டத்சதாகையில் 50% அல்லது அதிை ட்சமாை `5 

இலட்சம் வகர மானியம் விடுவிக்ைப் டும். 

விண்ைப் ம் சசய்த மைளிரின் ச யரில் அல்லது மைன்ைள் அல்லது ைைவர் ச யரில் மட்டுபம வாங்ைப் டும் நிலம் 

 திவு சசய்யப் டபவண்டும். மானியத்திட்டத்தின்கீழ் வாங்ைப் டும் நிலங்ைளுக்கு 100% முத்திகரத்தாள்,  திவுக் 

ைட்டைத்தில் விலக்ைளிக்ைப் டுகிறது. வாங்ைப் டும் நிலத்கத விண்ைப் தாரர் 10 ஆண்டுைளுக்கு விற் கன 

சசய்யக்கூடாது. எனபவ, நிலம் வாங்கியவுடன் தாட்பைா மாவட்ட பமலாளர்ைள் சார் திவாளர்ைளிடம் சதரிவித்து 

நிலத்கத 10 ஆண்டுைளுக்கு விற் கன சசய்ய முடியாத டி வில்லங்ைம் ஏற் டுத்த பவண்டும். 
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சசன்கனயில் பூஜ்ஜியம்: விண்ைப்பிக்கும்  யனாளிைகளத் பதர்வுசசய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் தகலகமயில் குழு 

அகமக்ைப் ட பவண்டும். சமாத்தமாை ஆதிதிராவிடர் வகுப்க ச் பசர்ந்த 162  யனாளிைளுக்கும்,  ைங்குடியினர் 

வகுப்க ச் பசர்ந்த 38 ப ருக்கும் மானியம் வைங்ை திட்டம் வகுக்ைப் ட்டுள்ளது. இதில், அதிை ட்சமாை திருவாரூர் 

மாவட்டத்தில்  த்துப்  யனாளிைகளத் பதர்வுசசய்ய திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. சசன்கனயில்  யனாளிைளின் 

எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியம் ஆகும். 

 

3. கீைடி அைைாய்வு: தந்தத்தாலான மணி ைண்சடடுப்பு 

சிவைங்கை மாவட்டம் கீைடியில் நகடச ற்று வரும் எட்டாம் ைட்ட அைைாய்வில் தந்தத்தாலான ச ரிய மணி 

ைண்சடடுக்ைப் ட்டது. கீைடி, சைாந்தகை, அைரம் ஆகிய மூவிடங்ைளில் தமிைை சதால்லியல்துகற சார்பில் 8ஆம் ைட்ட 

அைைாய்வுப் ணி நடந்து வருகிறது. ஏற்சைனபவ கீைடியில் 10 குழிைள் பதாண்டப் ட்டு, சுடுமண்ைாலான 

மனிதத்தகல உருவம், தந்தத்தாலான  ைகட, ைாதணி, ைண்ைாடி மணிைள் உள்ளிட்ட ச ாருள்ைள் 

ைண்டறியப் ட்டன. தற்ப ாது தந்தத்தாலான ச ரிய மணி ைண்சடடுக்ைப் ட்டுள்ளது. உருகள வடிவில் உள்ள இந்த 

மணியில்  ல சுருள்ைள் ைாைப் டுகின்றன. இந்த மணியின் நீளம் 5.6 சசமீ, சமாத்த விட்டம் 4 சசமீ ஆை உள்ளது. 

அதில் இருந்த துகளயின் விட்டம் 1.3 சசமீ இதன் பமற் ரப்பு சமருபைற்றப் ட்டு சமன்கமயாை ைாைப் ட்டது. 

இருமுகனைளும் தட்கடயாை உள்ளன. 

 

4. சசன்கன ஓ ன்  ட்டம் சவன்ற லிண்டா 

சசன்கன ஓ ன் WTA 250 சடன்னிஸ் ப ாட்டி ஒற்கறயர் பிரிவில் சசக் குடியரகசச் பசர்ந்த  திபனழு வயது 

வீராங்ைகன லிண்டா ஃபுருவிர்படாவா சாம்பியன்  ட்டத்கத கைப் ற்றினார்.  

தமிழ்நாடு அரசு, டிஎன்டிஏ, WTA இகைந்து நடத்திய இந்தப் ப ாட்டியின் இறுதிச்சுற்று நுங்ைம் ாக்ைம் எஸ்டிஏடி 

சடன்னிஸ் கமதானத்தில் நகடச ற்றது.  ர ரப் ாை நகடச ற்ற இறுதிச்சுற்றில் 4-6, 6-3, 6-4 என சவற்றி 

ச ற்றார் லிண்டா. லிண்டா ஃபுருவிர்படாவா சவன்ற முதல் WTA சாம்பியன்  ட்டம் சசன்கன ஓ ன் ஆகும். 

சாம்பியன்  ட்டம் சவன்ற லிண்டாவுக்கு `26 இலட்சமும், 2ஆவது இடம் ச ற்ற மைதா லிபனட்டுக்கு `15.7 லட்சமும் 

 ரிசுத்சதாகையாை வைங்ைப் ட்டன. சாம்பியன்  ட்டம் சவன்ற லிண்டா, தரவரிகசயில் 74ஆவது இடத்துக்கு 

முன்பனறினார். இதன்மூலம் தரவரிகசயில் இடம்ச ற்றுள்ள முதல் 100 வீராங்ைகனைளில் குகறந்த வயது 

சைாண்ட வீராங்ைகன என்கிற ச ருகமகய லிண்டா அகடந்துள்ளார். 
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