
        

    

1. ப ொது  ொர்ம ொசொ USD  த்திரங்களை பெளியிடும் 

முதல் இந்திய அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட ெங்கி எது? 

அ) பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி 

ஆ) பாரத ஸ்நேட் வங்கி  

இ) கனரா வங்கி 

ஈ) HDFC வங்கி 

✓ பாரத ஸ்நேட் வங்கி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு “Regulation S” 

பார்ந ாசா பத்திரங்கள்மூலம் $300 மில்லியன் ோலர் நிதி 

திரட்டியுள்ளது. பபாது பார்ந ாசா பத்திரங்களள 

பவளியிடும் முதல் இந்திய அட்ேவளைப்படுத்தப்பட்ே 

வணிகவங்கி இதுவாகும். 

✓ இந்தப் பத்திரங்கள் ஐந்தாண்டுகால அப ரிக்க கருவூல 

குறிப்புகளுக்கு எதிராக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

2. அந்நிய பசலொெணி பெருக்கடிளயக் ச ொளிப் தற்கொக, 

இந்தியொ, அண்ள யில் எந்த ெொட்டிற்கு $900 மில்லியன் 

 திப்பிலொன கடளன ெழங்கியது? 

அ) நேபாளம் 

ஆ) இலங்ளக  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) பவனிசுலா 

✓ இந்தியா இலங்ளகக்கு அதன் குளைந்துவிட்ே அந்நிய 

பசலவாணிகளள கட்டிபயழுப்புவதற்கும் உைவு இைக்கு 

- திக்கு ாக $900 மில்லியன் அப ரிக்க ோலர்கள் 

கேளன அறிவித்துள்ளது. 

✓ சரக்குகளள இைக்கு தி பசய்வதற்காக இந்தியாவிேம் 

இருந்து $1 பில்லியன் ோலர்கள் கேளனப்பபை இலங்ளக 

நபச்சுவார்த்ளத ேேத்திவருகிைது. இைக்கு திக்காக 

பசலுத்தநவண்டிய ோலர்கள் தட்டுப்பாடு காரை ாக 

இலங்ளகயில் கிட்ேத்தட்ே அளனத்து அத்தியாவசியப் 

பபாருட்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

3. 2022 ஜனெரி நிலெரப் டி, எட்டுப் யணிகளை ஏற்றிச் 

பசல்லும் ெொகனங்கள் குளைந்த ட்சம் எத்தளன வளிப் 

ணபகணைக் (airbag) ககொண்டிருக்க வவண்டும்? 

அ) ஒன்று 

ஆ) இரண்டு  

இ) ோன்கு 

ஈ) ஆறு 

✓ 2019 ஜூளல.1ஆம் தேதி முதல் அளனத்து பயணிகள் 

வாகனங்களுக்கும் ஓட்டுேருக்கான வளிப்ளப (driver air 

bag) கட்ோய ாக்கப்பட்ேது. 2022 ஜனவரி மாேம் முதல் 

அளனத்து வாகனங்களிலும் இரண்டு வளிப்ளபகள் 

(ஓட்டுேர்  ற்றும் முன்வரிளசயில் பயணிப்நபார்) கட்ோய 

- ாக்கப்பட்டுள்ளது. சாளலப் நபாக்குவரத்து அள ச்சகம் 

சமீபத்தில் குளைந்தபட்சம் 6 வளிப்ளபகளள பகாண்டிருப் 

-பதற்கான வளரவு அறிவிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

✓ எட்டுப் பயணிகளள ஏற்றிச்பசல்லும் வாகனங்களுக்கு 

இது கட்ோயம். ‘முன்  ற்றும் பக்கவாட்டு விபத்துகளின்’ 

தாக்கத்ளதக் குளைப்பநத இதன் நோக்கம். 

4. இந்தியொவில் ஒவ்மெொர் ஆண்டும் ‘இரொணுெ ெொள்’ 

அனுசரிக்கப் டுகிை மததி எது? 

அ) ஜனவரி 15  

ஆ) ஜனவரி 20 

இ) ஜனவரி 25 

ஈ) ஜனவரி 30 

✓ பஜனரல் FR ராய் புச்சளரத் பதாேர்ந்து இந்திய 

இராணுவத்தின் முதல் இந்தியத் தளலள த் தளபதியாக 

பஜனரல் KM கரியப்பா (பின்னர் பீல்ட்  ார்ஷல் ஆனார்) 

பதவிநயற்ை ோளளக் குறிக்கும் வளகயில், ஜன.15ஆம் 

நததி ஆண்டுதோறும் இராணுவ ோளாகக் பகாண்ோேப்ப 

-டுகிைது. 

 

5. ‘புலிகள்  ொதுகொப்பு பதொடர் ொன ஆசிய அள ச்சர்கள் 

 ொெொட்ளட’ ஏற் ொடு பசய்துள்ை ெொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ)  நலசியா  

இ) UK 

ஈ) இலங்ளக 

✓  நலசிய அரசாங்கமும் குநளாபல் ளேகர் நபாரமும் (GTF) 

இளைந்து புலிகள் பாதுகாப்பு பதாேர்பான 4ஆவது ஆசிய 

அள ச்சர்கள்  ாோட்ளே ஏற்பாடு பசய்தன. புலிகள் 

பாதுகாப்பு  ாோட்டில் இந்தியாவின்  த்திய சுற்றுச்சூழல், 

வனம்  ற்றும் காலநிளல  ாற்ை அள ச்சர் பூநபந்தர் 

யாதவ் இந்தியாவின் அறிக்ளகளய வழங்கினார்.  

✓ இரஷ்யாவில் ேளேபபறும் உலகளாவிய புலிகள் உச்சி 

 ாோட்டிற்கான புது தில்லி பிரகேனத்ளத இறுதி பசய்ய 

புலிகள் உள்ள ோடுகளுக்கு இந்தியா உதவும். 

 

6. ‘பகொய்லொ தர் ன்’ இளையதைத்ளத அறிமுகப் டுத்திய 

 த்திய அள ச்சகம் எது? 

அ) எஃகு அள ச்சகம் 

ஆ) நிலக்கரி அள ச்சகம்  

இ) மின்சார அள ச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அள ச்சகம் 

✓ நிலக்கரி துளை பதாேர்பான முக்கிய பசயல்திைன் குறிகா 

-ட்டிகளுக்காக “Koyla Darpan” என்ை இளையதளத்ளத 

 த்திய நிலக்கரி அள ச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது.  

✓ தற்நபாது, நிலக்கரி/பழுப்பு நிலக்கரி உற்பத்தி, அனல்மின் 

நிளலயங்களில் நிலக்கரி இருப்புநிளல, உட்கட்ேள ப்பு 

திட்ேங்கள், பதாகுதிகள் ஒதுக்கீடு, முக்கிய நிலக்கரிச் 

சுரங்கங்களின் கண்காணிப்பு  ற்றும் நிலக்கரி விளல 

உள்ளிட்ே 9 குறிகாட்டிகள் இந்தத்தளத்தில் உள்ளன. 

 

7. ஆயிஷொ  ொலிக், எந்த ெொட்டின் உச்சநீதி ன்ைத்தின் 

முதல் ப ண் நீதி தி ஆனொர்? 

அ) இஸ்நரல்  ஆ) பாகிஸ்தான்  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் ஈ) பங்களாநதஷ் 

 

 

 

  

 

 

 



        

    

✓ பாகிஸ்தான் உச்சநீதி ன்ைத்தின் முதல் பபண் நீதிபதியா 

-க உயர்நீதி ன்ை நீதிபதி ஆயிஷா  ாலிக் நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ளார். கேந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் லாகூர் உயர் 

நீதி ன்ை நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் நீதிபதி ஆயிஷா 

 ாலிக்கின் பதவி உயர்வுக்கு பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆரிப் 

ஆல்வி ஒப்புதல் அளித்தார். 

✓ அவர் 2031 ஜூனில் பணி ஓய்வு பபறும் வளர உச்சநீதி 

 ன்ை நீதிபதியாகப் பணியாற்றுவார். 

 

8. 2021ஆம் ஆண்டுக்கொன மதசிய துளிர்நிறுென விருதின் 

பெற்றியொைர்களுள் ஒருெரொன ‘பரம ொஸ்’ உடன் சொர்ந்த 

துளை எது? 

அ) ஆற்ைல் விநிநயாகம்  

ஆ)  ருத்துவத் துளையில் புத்தாக்கம் 

இ) நிதியியல் பதாழில்நுட்பம் 

ஈ) திைன் ந ம்பாடு 

✓ வணிகம்  ற்றும் பதாழிற்துளை அள ச்சகம் சிைந்த 46 

இந்திய துளிர் நிறுவனங்களள அறிவித்து அவர்களுக்கு 

நதசிய துளிர் நிறுவன விருதுகளள வழங்கியது. பிரத ர் 

ந ாடி தளலள யில் ேளேபபற்ை ப ய்நிகர் கூட்ேத்தில் 

150 பதாழில்முளனநவார் தங்கள் பகாள்ளக பரிந்துளரக 

-ளள வழங்கினர். புநனளவச் சார்ந்த ‘Repos’, ‘ஆற்ைல் 

விநிநயாகப்பிரிவில்’, எரிபபாருளள வீட்டுக்கு வீடு விநி 

-நயாகம் பசய்ததற்காக இந்த விருளத பவன்ைது. 

 

9. BHELஆல் கட்டப் ட்ட ‘நிலக்கரியிலிருந்து ப த்தனொல் 

எடுக்கும் இந்தியொவின் முதல் ஆளல’ அள ந்துள்ை இடம் 

எது? 

அ) பசன்ளன 

ஆ) மும்ளப 

இ) ளைதராபாத்  

ஈ) பகாச்சி 

✓  த்திய கனரக பதாழிற்துளை அள ச்சர்  நகந்திர ோத் 

பாண்நே, BHELஆல் கட்ேப்பட்ே ‘நிலக்கரியிலிருந்து ப த்த 

-னால் எடுக்கும் இந்தியாவின் முதல் ஆளல’ளய (CTM) 

ளைதராபாத்தில் திைந்து ளவத்தார். 

✓ இந்த 0.25 TPD (ஒரு ோளளக்கு ேன்கள்) திைன்பகாண்ே 

CTM ஆளல BHELஆல் உள்ோட்டிநலநய வடிவள க்கப்ப 

-ட்டு, ந ம்படுத்தப்பட்டு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது அதிக 

சாம்பல் கலந்த இந்திய நிலக்கரியிலிருந்து 99 

சதவீதத்திற்கும் அதிக ான தூய்ள யுேன் ப த்தனாளல 

உற்பத்தி பசய்கிைது.

 

10. இந்திய ஓப் ன் ஆடெர் ஒற்ளையர் பிரிவில் அறிமுக 

ம ொட்டியில்  ட்டத்ளத பென்ை முதல் இந்தியர் யொர்? 

அ) K ஸ்ரீகாந்த் 

ஆ) லக்ஷ்யா பசன்  

இ) P காஷ்யப் 

ஈ) சாய் பிரனீத் 

✓ இறுதிப்நபாட்டியில் ேேப்பு உலக சாம்பியனான நலா கீன் 

யூளவ நதாற்கடித்ததன்மூலம், இந்திய ஓப்பன் ஆேவர் 

ஒற்ளையர் பட்ேத்ளத அறிமுகப்நபாட்டியில் பவன்ை முதல் 

இந்தியர் என்ை பபருள ளய லக்ஷ்யா பசன் பபற்ைார்.  

✓ BWF சுற்றுப்பயைத்தில் இது லக்ஷ்யாவின் முதல் ‘சூப்பர் 

500’ பட்ே ாகும். முன்னதாக 2021 உலக சாம்பியன்ஷிப் 

நபாட்டியில் அவர் பவண்கலம் பவன்றிருந்தார். 

 

 

1. பிரந ாஸ் ஏவுகளைகள் முதல் முளையாக ஏற்று தி: 

`2,800 நகாடிக்கு வாங்குகிைது பிலிப்பின்ஸ் 

அதிேவீன பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள முதல்முளையாக 

இந்தியா ஏற்று தி பசய்யவுள்ளது. சு ார் `2,800 

நகாடிக்கு பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள பிலிப்பின்ஸ் 

பகாள்முதல் பசய்யவுள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தம் 

சமீபத்தில் ளகபயாப்ப ானது. 

இந்தியா-ரஷியா கூட்டு முயற்சியில் உருவாக்கப்பட்ே 

பிரந ாஸ் ஏநராஸ்நபஸ் நிறுவனம் பிரந ாஸ் 

ஏவுகளைகளளத் தயாரித்து வருகிைது. அந்த 

ஏவுகளைகள் ஒலிளயவிே அதிக நவகத்தில் 

பயணிக்கக் கூடியளவயாகும். தளரயில் இருந்து 

 ட்டுமில்லா ல் நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள், கப்பல்கள், 

வி ானங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்தும் பிரந ாஸ் 

ஏவுகளைகளள ஏவ முடியும். 

இந்நிளலயில், கப்பல்களளத்தாக்கி அழிக்கக்கூடிய 

பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள சு ார் `2,800 நகாடிக்கு 

பிலிப்பின்ஸ் கேற்பளே வாங்கவுள்ளதாக பாதுகாப்பு 

அள ச்சகம் தரப்பில் பவளியிேப்பட்ே அறிக்ளகயில் 

குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது. 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி  ற்றும் ந ம்பாட்டு அள ப்பின்கீழ் 

பசயல்படும் பிரந ாஸ் ஏநராஸ்நபஸ் நிறுவனம் 

ஏவுகளைகளளத் தயாரித்து வழங்கவுள்ளது. 

பிரந ாஸ்-ஒரு பார்ளவ... 

இந்தியா-ரஷியா கூட்டு முயற்சியில் தயாரிக்கப்பட்ேது 

பிரந ாஸ் ஏவுகளை. 

சூப்பர்சானிக் ரக பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள தளரயில் 

இருந்து  ட்டு ன்றி கப்பல்கள், வி ானங்கள், நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்களிலிருந்தும் பசலுத்த முடியும். 

பிரந ாஸ் ஏவுகளைகள் இந்தியாவின் முப்பளேயிலும் 

ஏற்பகனநவ இளைக்கப்பட்டுள்ளன. 400 கிநலாமீட்ேர் 

பதாளலவு இலக்கு வளர தாக்கும் ந ம்படுத்தப்பட்ே 

பிரந ாஸ் ஏவுகளைளய 2020, பசப்ேம்பரில் இந்தியா 

பவற்றிகர ாக பரிநசாதித்தது. 

 

2. புதிய தளலள  பபாருளாதார ஆநலாசகராக ோக்ேர் வி 

ஆனந்த ோநகஸ்வரன் நிய னம் 

ோக்ேர் வி ஆனந்த ோநகஸ்வரன்  த்திய நிதி 

அள ச்சகத்தின் தளலள  பபாருளாதார ஆநலாசகராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

 

 



        

    

 த்திய நிதியள ச்சகத்தின் தளலள  பபாருளாதார 

ஆநலாசகர் கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ர ணியன் பதவிக் 

காலம் நிளைவளேந்த நிளலயில் அப்பதவிக்கு தற்நபாது 

நிய னம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2019 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வளரயிலான காலத்தில் 

பிரத ரின் பபாருளாதார ஆநலாசளனக் குழுவின் 

பகுதிநேர உறுப்பினராகப் பணியாற்றியுள்ள ஆனந்த 

ோநகஸ்வரன் ஆ தாபாத்திலுள்ள இந்திய ந லாண்ள  

கல்வி நிறுவனத்தில் முதுகளல பட்ேம் பபற்ைவர். 

 

3. 30-01-2022 – ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் 75ஆவது 

நினைவு நாள். 

 

4. ஆஸ்திநரலிய ஓபன் பேன்னிஸ் 44 ஆண்டு ஏக்கம் 

தீர்ந்தது: ஆஷ்லி பார்டி சாம்பியன் 

ஆஸ்திநரலிய ஓபன் கிராண்ட் ஸ்லாம் பேன்னிஸ் 

பதாேரின்  களிர் ஒற்ளையர் பிரிவில், உள்ளூர் 

ேட்சத்திரம் ஆஷ்லி பார்டி சாம்பியன் பட்ேம் பவன்று 

சாதளன பளேத்தார். இத்பதாேரில் 44 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு ஒரு ஆஸ்திநரலிய வீராங்களன நகாப்ளபளய 

முத்தமிட்ேது, அந்ோட்டு ரசிகர்களள  கிழ்ச்சியில் 

ஆழ்த்தியுள்ளது. இறுதிப் நபாட்டியில் அப ரிக்காவின் 

நேனியலி நகாலின்சுேன் (28 வயது, 30வது நரங்க்) 

நேற்று ந ாதிய ேம்பர் 1 வீராங்களன ஆஷ்லி (25 வயது), 

பதாேக்கத்தில் இருந்நத அதிரடியாக புள்ளிகளளக் 

குவித்து 6-3 என்ை கைக்கில் முதல் பசட்ளே 

ளகப்பற்றினார். 

இரண்ோவது பசட்டில் ஆக்நராஷ ாக விளளயாடி பதிலடி 

பகாடுத நகாலின்ஸ், ஒரு கட்ேத்தில் 5-1 என முன்னிளல 

வகித்ததால், அந்த பசட்ளே மிக எளிதாக பவல்வார் என 

எதிர்பார்க்கப்பட்ேது. எனினும், உள்ளூர் ரசிகர்களின் 

ஆரவார ஆதரவுேன் உற்சாக ாக விளளயாடிய ஆஷ்லி 

அடுத்தடுத்து நகாலின்சின் சர்வீஸ் ஆட்ேங்களள 

முறியடித்து முன்நனறி 5-5 என ச நிளலளய எட்டினார். 

நகாலின்சும் விட்டுக் பகாடுக்கா ல் நபாராடியதால் 

ஆட்ேம் ளே பிநரக்கர் வளர இழுபறியாக நீடித்தது. 

அதில் பதற்ைமின்றி அ ர்க்கள ாக விளளயாடிய ஆஷ்லி 

6-3, 7-6 (7-2) என்ை நேர் பசட்களில் பவற்றிளய 

வசப்படுத்தி சாம்ம்பியன் பட்ேத்ளத ளகப்பற்றினார். 

விறுவிறுப்பான இப்நபாட்டி 1  ணி, 27 நிமிேத்தில் 

முடிவுக்கு வந்தது. இந்த பதாேரில் ஒரு பசட்டில் கூே 

நதாற்கா ல் நகாப்ளபளய முத்தமிட்டுள்ள ஆஷ்லி, 44 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ஆஸி. ஓபன் பதாேரில் சாம்பியன் 

பட்ேம் பவன்ை முதல் உள்ளூர் வீராங்களன என்ை 

பபருள ளய தட்டிச் பசன்ைார். பசாந்த  ண்ணில் 

ேேக்கும் கிராண்ட் ஸ்லாம் பதாேரில் மிக நீண்ே 

இளேபவளிக்குப் பிைகு கிளேத்திருக்கும் இந்த 

பவற்றிளய ஆஸி.  க்கள்  கிழ்ச்சியுேன் உற்சாகம் 

பபாங்கக் பகாண்ோடி வருகின்ைனர். 

* பதாழில்முளை கிரிக்பகட் வீராங்களனயாகும் 

முயற்சியில் 2014ம் ஆண்டில் பேன்னிசில் இருந்து 

விலகியிருந்த ஆஷ்லி, தற்நபாது  களிர் பேன்னிசில் 

உலகின் ேம்பர் 1 வீராங்களனயாக இருப்பதுேன் ஆஸி. 

ஓபளனயும் பவன்று  கத்தான சாதளன பளேத்துள்ளது 

குறிப்பிேத்தக்கது. 1978ல் ஆஸி. ஓபன் சாம்பியன் பட்ேம் 

பவன்ை வீராங்களன கிறிஸ்ளேன் ஓ நீல், நேற்று 

ஆஷ்லிக்கு நகாப்ளபளய வழங்கி பாராட்டினார். 

* ஆஷ்லி பவன்ை 3வது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்ேம் இது. 

முன்னதாக, 2019ல் பிபரஞ்ச் ஓபன் பட்ேத்ளதயும் கேந்த 

ஆண்டு விம்பிள்ேன் பட்ேத்ளதயும் அவர் பவன்றிருந்தார். 

*  ார்சிங்நகா அசத்தல் 

ஆஸ்திநரலிய ஓபன் சிறுமியர் ஜூனியர் பிரிவில் 

குநராஷியா வீராங்களன பபத்ரா  ார்சிங்நகா (16 வயது, 

ேம்பர் 1) சாம்பியன் பட்ேம் பவன்ைார். ளபனலில் நசாபியா 

நகாஸ்டுலாஸுேன் (16 வயது, பபல்ஜியம், 8வது நரங்க்) 

நேற்று ந ாதிய  ார்சிங்நகா 7-5, 6-1 என்ை நேர் 

பசட்களில் பவன்று நகாப்ளபளய முத்தமிட்ோர். 

இப்நபாட்டி 1  ணி, 16 நிமிேத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. 

* புரூநனா அ ர்க்களம் 

ஆஸி. ஓபன் ஜூனியர் சிறுவர் பிரிவில் அப ரிக்காவின் 

புரூநனா குஸுைரா (17 வயது, ேம்பர் 1) சாம்பியன் பட்ேம் 

பவன்ைார். இறுதிப் நபாட்டியில் பசக் குடியரசின் நஜக்கப் 

ப ன்சிக்குேன் (4வது நரங்க்) ந ாதிய புரூநனா 7-6 (7-

4), 6-7 (6-8), 7-5 என்ை பசட் கைக்கில் 3  ணி, 43 

நிமிேம் கடுள யாகப் நபாராடி நகாப்ளபளய தட்டிச் 

பசன்ைார். 

* ேோலுேன் இன்று ப ட்வநதவ் ந ாதல் 

ஆஸ்திநரலிய ஓபன் ஆண்கள் ஒற்ளையர் பிரிவு இறுதிப் 

நபாட்டியில் இன்று ஸ்பபயின் ேட்சத்திரம் ரநபல் 

ேோலுேன் (35 வயது, 6வது நரங்க்) ரஷ்யாவின் 

நேனியல் ப ட்வநதவ் (25 வயது, 2வது நரங்க்) 

ந ாதுகிைார். கிராண்ட் ஸ்லாம் நவட்ளேயில் நராஜர் 

பபேரர் (சுவிஸ்), நோவாக் நஜாநகாவிச் (பசர்பியா) 

ஆகிநயாருேன் ச நிளல வகிக்கும் ேோல் (தலா 20 

சாம்பியன் பட்ேங்கள்), ப ட்வநதளவ வீழ்த்தி  கத்தான 

சாதளன பளேப்பாரா என்பநத பேன்னிஸ் ரசிகர்களின் 

எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அநத ச யம், கேந்த ஆண்டு 

யுஎஸ் ஓபன் ளபனலில் நஜாநகாவிச்ளச வீழ்த்தி அதிர்ச்சி 

அளித்த ப ட்வநதவ் பதாேர்ச்சியாக 2வது கிராண்ட் 

ஸ்லாம் பட்ேத்ளத ளகப்பற்றும் முளனப்புேன் 

களமிைங்குவதால் நபாட்டி மிகக் கடுள யாக இருக்கும் 

என்பதில் சந்நதகமில்ளல. 

* இருவரும் இதுவளர 4 முளை ந ாதியுள்ளதில் ேோல் 3 

பவற்றிகளுேன் முன்னிளல வகிக்கிைார். 

* 2019 யுஎஸ் ஓபன் ளபனலில் ப ட்வநதவுேன் ந ாதிய 

ேோல் 5 பசட்கள் கடுள யாகப் நபாராடி பட்ேம் பவன்ைார். 

* 2020 ஏடிபி ளபனல்ஸ் பதாேரில் ேோலுக்கு எதிராக 

நேர் பசட்களில் ப ட்வநதவ் பவற்றி பபற்ைார். 

 


