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‘ऑिलि�पक 	वेश 
िमळवणे सवा्ंत कठीण’
वृ्सं�था, नवी िदी

'ऑिलि�पकम�ये पदक िमळवणे सोपे आहे; पण या �पधे्त �वेश िमळव!यासाठी पार करावे लागणारे अडथळे खूप कठीण वाटतात', अशा श-दात �िति.या /य0त केली आहे ती पाचवेळा जगेती ठरले5या मेरीकोमने. दोन िदवसांपूवी्च ितने आिशयाई �पधे्त सुवण्पदक पटकावले. या पदकासह ती गुुवारी मायदेशात परतली अ> ितने मीिडयाशी संवाद साधला. आता ितचे मु?य �येय आहे ते २०१८Dया रा£कुलम�ये सुवण्पदक पटकावणे. माF २०२०Dया टोिकयो 

ऑिलि�पकम�ये खेळ!याबाबत ितने िवचार केलेला नाही. एवढी वषे् आंतररा£ीय बॉि0संगम�ये आपला दबदबा िनमा्ण केलेली मेरी कोम िफटनेसबाबत सजग आहे. बॉि0संग हा 'बॉडी कॉMटN0ट' खेळ आहे; पण चोख िफटनेस राखत ती तुण बॉ0सस्नाही आ/हान देते. 'होय आमDया खेळात जोखीम ही आलीच. माF िफटनेस अस5याने मी अृPय आहे की काय, असे वाटते. अशा िफटनेसDया बळावर मी कुणालाही हरवू शकते. मग तु�ही कुणालाही माRयासमोर आणा, Sयाला चीतपट करेनच. माझा ४८ िकलो हा वजनी गट ऑिलि�पकम�ये कायम रािहला तर बरे होईल; कारण हा गट मला भावतो', असेही मेरी �हणाली.

एका दगडात दोन प्ी
कोलकाता : भारतीय ि.केट संघाचा माजी कण्धार महेंYिसंग धोनीने गुुवारी एका दगडात दोन प्ी मारले. तो कोलकाSयातील इडन गाड्नवर माजी कण्धार किपल देव यांDयासह एका जािहरातीDया िचFकरणात सहभागी झाला होता. यावेळी Sयाने म�येच वेळ काढत �टेिडयमDया खेळप]ीची पाहणी केली. येथेच र^गणा_या पिह5या कसोटीत भारत  `ीलंकेचा सामना करणार आहे. धोनी कसोटीतून िनवृ् झाला असला, तरी कसोटी संघातील आप5या सहका_यांसाठी खेळप]ीचा अंदाज घे!याचा �यSन केला. Sयाने खेळप]ी बघून 0युरेटरचे कौतुकही केले.

वृ्सं�था, कोलकाता
जे डावपेच पािक�तानिवुd फळले ते भारतािवुd यश�वी ठरतीलच असे नाही. ते/हा कोहली आिण कंपनीचा मुकाबला करताना न/या डावपेचांिनशी स /हावे लागेल, याचे भान सहािजकच `ीलंकेचा कण्धार िदनेश चंिडमलला आहे. ते/हा पािक�तानिवुd खेळवले तसे पाच तf् गोलंदाज भारतािवुd िदसणार नाहीत, असे चंिडमलने �प केले. भारतात आगमन झा5यानंतर Sयाने गुुवारी मीिडयाशी संवाद साधला.' पा िक �ता न िव ु d यूएईम�ये खेळताना वातावरण, खेळपiा वेग₨ा होSया. ितथ5या उPण 

वातावरणात पाच गोलंदाज खेळवणे फायदेशीर ठरले. भारतात तसे कून चालणार नाही. भारताकडे खूप चांगले गोलंदाज आहेत, ते/हा आ�हाला पाचऐवजी चार गोलंदाज खेळवून एका अपैलूचा समावेश करावा लागेल. तसेही खेळप]ी बघूनच अंितम संघ िनवडणार', चंिडमल ओघात खूप काही सांगतो खरा; पण आपण सव्च प्े उघड करत अस5याचे जाणव5यावर तो खेळप]ीची सबब पुढे करत वेळ माून नेतो. भारताने आप5या गे5या दोMही `ीलंका दौ_यांम�ये दणदणीत यश िमळवले आहे; पण Sयानंतर `ीलंकेनेही पािक�तानला SयांDया 'घरDया' (यूएई) मैदानावर कसोटीत २-० असे हरवले. अथा्त हा सूर वनडेत राख!यात अपयश आ5याने पािक�तानने `ीलंकेला ५-० असे अ्रशः धुतले.

कोहलीचा सानवी िदी : सोशल मीिडयावर तासनतास घालिव!यापे्ा मैदानावर जाऊन खेळ खेळावे, असा सा भारतीय ि.केट संघाचा कण्धार िवराट कोहलीने मुलांना िदला. एका काय्.मात तो �हणाला, ‘स�या मुले ि/हिडओ गेमम�येच अिधक रमतात. पण या वयात शारीिरक तंदुु�ती फार महwवाची असते. Sयामुळे �Sयेकाने मैदानात येऊन एकतरी खेळ खेळावा. आिण हा माझा सा केवळ मुलांनाच नाही, तर सवा्ंसाठी आहे.’
जयरामची माघार
नवी िदी : दुखापतीमुळे भारताचा बॅडिमंटनपटz अजय जयरामने आगामी चीन आिण हाँगकाँग ओपन सुपर सीिरज �पधे्तून माघार घे!याचा िनण्य घेतला. गुड|याDया दुखापतीमुळे मी जागितक �पधे्पासून मी खेळz शकलेलो नाही. अ}ापही मी दुखापतीतून सावरलेलो नाही, असे अजय जयराम �हणाला.
‘दुहेरीला वेळ -ा’
नवी िदी : एकेरीत भारतीय खेळाडz जगातील अ/वल खेळाडz^ना आ/हान देत असताना दुहेरीत माF भारतीय बॅडिमंटनपटz^ना हवी तशी �गती करता येत नाही. माF, ही पिरि�थती बदलायला थोडा वेळ लागेल, असे मत भारताDया अिनी पोन�पाने /य0त केले. ितने नुकताच रा£ीय �पधे्त दुहेरी मुकुट िमळवला. लवकरच जागितक �तरावर आपले दुहेरीतील खेळाडz आ/हान िनमा्ण करतील, असा िवास ितने /य0त केला.
पेस-राजाची आगेकूच
नवी िदी : भारताDया िलअँडर पेस आिण पूरव राजा यांनी नो0सि/हल चॅलेंजर टेिनस �पधे्Dया उपांSयपूव् फेरीत �वेश केला. पेस-पूरव जोडीने अमेिरकेDया केिवन िकंग-�ॅडली लानवर ६-२, ६-४ असा िवजय िमळवला. िदवीज शरण-िमखाईल एि5गन जोडीला माF पराभव पSकरावा लागला.

  लंकेिवु3ची मािलका 
पूव्तयारीसाठी

नवी िदी ः भारतीय ि.केट संघाचे पुढील िमशन भले `ीलंकेिवुdची मािलका असेल; पण कोहली आिण SयांDया सहका_यांना मोठे आ/हान असणार आहे आहे ते पुढील वषा्Dया सुुवातीला होणा_या दि्ण आि�का दौ_याचे. भारतीय कसोटी संघाचा तf् चेतेर पुजारादेखील याला अपवाद नाही. Sयामुळेच `ीलंकेिवुdDया मािलकेबाबत बोलताना Sयाने सव्�थम उेख केला तो दि्ण आि�का दौ_याचा. अथा्त Sयाला `ीलंकेDया मािलकेचा संदभ् होताच. 'अथा्तच दि्ण आि�का दौ_याचा िवचार डो0यात सुूच आहे. Sयासाठी `ीलंकेिवुdDया मािलकेचा पूव्तयारी �हणून पुरेपूर उपयोग कून घेता येईल. मला आSमिवास आहे की आ�ही लंकेिवुd सरस कामिगरी करत दि्ण आि�केला रवाना होऊ', असे पुजाराने वृ्सं�थेशी संवाद साधताना सांिगतले. ६ जानेवारीपासून दि्ण आि�केिवुdDया पिह5या केपटाऊन कसोटीला सुुवात होते आहे. Sयाच पा्भूमीवर पुजाराला SयाDया तयारीिवषयी पुMहा ��न केला असता तो �हणाला, 'मु?य तयारीला दौरा जवळ आला की सुुवात होईलच; पण 

मला असे वाटते की `ीलंकेिवुdDया पिह5या कसोटीसाठी आ�ही एकF जमू ते/हा दि्ण आि�का दौ_याबाबत गांभीया्ने िवचार कू. Sयासाठी योजना न0कीच असतील'. यानंतर ��न येतो तो `ीलंकासंघाबाबत. कारण पुढDयाच आठव�ात भारत SयांDयािवुd दोन हात करणार आहे. 'आप5यासह �ित�पधी्देखील न/या जोमाने व उमेिदने तयार होतो. `ीलंका संघ हा आंतररा£ीय �तरावर खेळणारा संघ आहे Sयांचा आदर करायलाच हवा', असे पुजाराने सांिगतले. 

कसोटीत�् चेते�र पुजाराचे मत

'हो माMय की आ�ही १९८२पासून भारताचे अिधकृत दौरे करत आहोत; पण इथे िकमान एक कसोटी िजंकणेही आ�हाला जमलेले नाही. माF हे समीकरण आ�ही बदलू. अथा्त एक गो माF खरी की Sयासाठी आ�हाला आ/हानाचा खूप मोठा 'डोंगर' पार करायचा आहे. आमचा पिहला सामना कोलकाSयात होतो आहे. इथ5या �े्कांसमोर खेळणे �हणजे अ5हाददायक असते. सुुवात चांगली झाली, तर पुढील कामे सोपे होतील', इडन गाड्Mसवरील आपला पिहला नेट सराव पार पड5यानंतर चंिडमलने हा संवाद साधला.

समीकरण बदलणार!

म. टा. िवशेष 	ितिनधी, मुंबई
बुतांश न/या चेह_यांना संधी देणा_या बडो}ाDया संघाने तशीच नवीकोरी कामिगरी करताना मुंबईला पिह5या डावात १७१ धावांवर रोख!यात यश िमळिवले. रणजी ि.केट इितहासात ४१ िवजेतीपदे िजंकणा_या मुंबईचा हा ५०० वा रणजी सामना आहे. Sयामुळे या सामMयात मुंबईची कशी कामिगरी होते, याकडे सवा्ंचे ल् असेल. पिह5याच िदवशी यजमान मुंबईची अव�था माF िबकट बनली. लुकमान मेरीवाला आिण अितत शेठ या दोघा म�यमगती गोलंदाजांनी �Sयेकी पाच बळी िमळवत यजमान मुंबईला घाम फोडला. वानखेडे �टेिडयमवर सुू असले5या या सामMयात एकावेळी मुंबईची ि�थती ७ बाद १२५ अशी असताना मंुबईचा संघ १५० धावांचा पा तरी गाठतो का, अशी शंका वाटत होती. पण िवजय गोहील आिण धवल कुलकणी् यांनी छोटेखानी खेळी कून मुंबईला िनदान १७१ धावांपय्ंत मजल माून िदली. Sयानंतर मुंबईDया धावसं?येचा पाठलाग करताना बडो}ाने १ बाद ६३ धावसं?येपय्ंत मजल मारली असून अ}ाप ते १०८ धावांनी िपछाडीवर आहेत.

बडो!ािवु मुंबई १७१
बडो!ाची १ बाद ६३ अशी झुंज

मुंबईने रणजी �पधे्Dया या ह^गामात ओिदशाला नमवून िवजयी सुुवात केली आहे पण तािमळनाडz व म�य �देशिवुdचे सामने अिनणी्त रािहले आहेत. Sयात तािमळनाडzने पिह5या डावातील आघाडीवर ३ गुण घेतले तर म�य �देशिवुd मंुबईने ३ गुण िमळिवले.मुंबईकडzन ५००/या रणजी सामMयात दमदार सुुवात केली जाईल, अशी अपे्ा असताना सलामीवीर पृ�वी शॉ आिण ितस_या .मांकावर फलंदाजीला आलेला अिजं0य रहाणे शूMयावर बाद झाले. Sयामुळे मुंबईची ि�थती २ बाद ५ अशी झाली. Sयावेळी २००६Dया रणजी 

उपांSय फेरीची आठवण काढली गेली. Sया सामMयात मंुबईचे पिहले पाच फलंदाज मुंबईचे खातेही उघडलेले नसताना तंबूत परतले होते. पण सलामीवीर आिण कण्धार आिदSय तरेने िजगरबाज खेळी करत अध्शतकी खेळी केली आिण मुंबईला सावरले. Sयाने एक बाजू लावून धरलेली असताना दुस_या टोकाकडzन माF Sयाला साथ लाभली नाही. सूय्कुमार यादव (१०), `ेयस अ�यर (२८) बाद झाले आिण मंुबई ४ बाद ८४ अशा कठीण पिरि�थतीत सापडली. Sयानंतर मुंबईने धावांचे शतक पूण् केले पण िटकून रािहले5या तरेचा अडसर शेठने दूर केला. िसdेश लाडने २१ 

धावांची उपयु0त खेळी केली खरी पण ती पुरेशी न/हती. ितकडे अिभषेक नायरही १० धावा काढzन बाद झाला आिण मंुबई ६ बाद ११९ अशा कोंडीत सापडली. िसdेशही मेरीवालाDया गोलंदाजीवर झेलचीत झाला. Sयामुळे मुंबईचा संघ १५०चा ट�पा तरी गाठतो की नाही, अशी शंका उपि�थत केली जाऊ लागली. माF धवल कुलकणी् (१७) आिण िवजय गोिहल (१६) यांनी ४० धावांची भागीदारी करत मंुबईला १७१ धावसं?येपय्ंत नेले.

बडो}ाने मुंबईची ही छोटी धावसं?या असतानाही अितआSमिवास न दाखवता खेळ केला. पण मुंबईचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज रॉय�टन डायसचे कौतुक करावे लागेल. Sयाने शानदार गोलंदाजीचे �दश्न करताना ७ षटकांत केवळ १५ धावा देत बडो}ाचा सलामीवीर अितत पठाणला माघारी धाडले. यिपाठी आिदSय तरेने Sयाला झेलचीत केले. दुस_या टोकाकडे अनुभवी आिदSय वाघमोडेने माF संयम राखला. ८८ चेंडz^त Sयाने १५ धावा के5या होSया. नंतर आले5या िवPणू सोलंकीने खेळाचा वेग वाढवला. Sयाने ४५ चेंडz^त ३२ धावा के5या.
पुणेः महारा£ाDया वाटेला रणजी कर^डक ि.केट �पधे्तील घरDया मैदानावरील लढतीत पुMहा एकदा �थम फलंदाजी आली. गवत असले5या खेळप]ीवर सुुवातीला गोलंदाजांना मदत िमळणे अपेि्त होते. रे5वेDया गोलंदाजांनी ट��यावर मारा कून महारा£ाDया आघाडीDया तीन फलंदाजांना ७१ धावांत माघारी परतवले. यानंतर कण्धार अंिकत बावणेने सुुवातीला नौशाद शेख आिण नंतर रोिहत मोटवाणीDया साथीने महारा£ाचा डाव सावरला. Sयामुळे महारा£ाने पिह5या िदवसअखेर रे5वेिवुd ५ बाद २४९ धावा के5या. बावणेचे शतक आठ धावांनी ुकले. मोटवाणी ५२ धावांवर खेळत आहे. गु^जे येथील महारा£ ि.केट असोिसएशनDया मैदानावर ही लढत सुू आहे. �कोअरबोड्ः महारा£ ५ बाद २४९ (ऋतुराज गायकवाड २५, राुल िFपाठी २९, अंिकत बावणे ९२, नौशाद शेख ३७, रोिहत मोटवानी खेळत आहे ५२; अिमत िम`ा २२-६-४८-२, करण ठाकूर २०-४-५२-२ ) िव. रे5वे.

अंिकत, रोिहतने महारा£ाला सावरले
�कोअरबोड्

मुंबई ५६.२ षटकांत १७१
(आिदSय तरे ५०, `ेयस अ�यर २८, िसdेश लाड २१, धवल कुलकणी् १७, िवजय गोिहल १६, अितत शेठ १९-४-५०-५, लुकमान मेरीवाला १६.२-२-५२-५) िव.
बडोदा १ बाद ६३
(आिदSय वाघमोडे खेळत आहे १५, िवPणू सोलंकी खेळत आहे ३२, रॉय�टन डायस ७-२-१५-१).

हवाई अिधभार : गोवा मागे् १ ुपया, इ̂दूर, चे्ई मागे् ३ ुपये, अहमदाबाद, बंगलोर, कोची, कोइ�बतूर, एना्कूलम, हैदराबाद, कोिझकोड, मंगळzर, िFवेंYम, उदयपूर, िवझागमागे् ४ ुपये, िदी, कोलकाता मागे् ५ ुपये. र�ते अिधभार : ु. २.०० (बलसाड िज5हा, िस5वासा, दमण, इ̂दौर ही शहरे वगळzन.)वष् : ५६ अंक : १२२बेनेट, कोलमन अँड कंपनी िल.Dया वतीने आर. कृPणमूती्, यांनी टाइ�स ऑफ इ̂िडया इमारत, डॉ. डी. एन. रोड, मंुबई - ४०० ००१ येथे �कािशत केले व १) द टाइ�स ऑफ इ̂िडया सबब्न �ेस, आकुली् रोड, वे�टन् ए0��ेस हायवे, कांिदवली (पू), मुंबई - ४०० १०१, फोन (०२२) २८८७२३२४, २८८७२९३०, फॅ0स - (०२२) २८८७४२३०. २) द टाइ�स ऑफ इ̂िडया ि�ंट िसटी, �लॉट नं. ४, टी.टी.सी. इ̂ड��ीयल एिरया, ठाणे-बेलापूर रोड, एेराेली, नवी मंुबई-४००७०८. फोन (०२२) २७६०९९९९, फॅ0स - (०२२) २७६०५२७५ येथे मुिYत केले. ©  सवा्िधकार सुरि्त, �काशकांDया लेखी अनुमतीिशवाय संपूण् अथवा अंशत: पुन�्काशनास बंदी. काय्कारी संपादक  : अशोक पानवलकर, संपादक : `ीकांत बोजेवार* (मुंबई आवृ्ी) (*पीआरबी काय}ानुसार बात�यांDया िनवडीसाठी जबाबदार)नाे ंदणी .. एमसीएस/०६३/२०१५-१७. आर. एन. आय. रिज��ेशन .. ९२४९/६२.
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ृि्ेप
■ १९८२पासून `ीलंकन संघ अिधकृत कसोटी खेळ!यासाठी भारत दौ_यावर येतो आहे; पण अ}ाप Sयांना भारतात भारतािवुd एकही कसोटी िजंकता आलेली नाही.
■ पािक�तानिवुd `ीलंकन संघ पाच गोलंदाज घेऊन खेळले होते; पण भारतािवुd चार तf् गोलंदाज घेऊन खेळव!याचे संकेत `ीलंकेDया संघ/यव�थापनाकडzन दे!यात येत आहेत.
■ `ीलंकेचा कण्धार िदनेश चंिडमलने सांिगतले की, अिन व जाडेजा यांDयाशी दोन हात कर!यासाठी डावपेच तयार आहेत; पण Sया चाली उघड कर!यास Sयाने सहािजकच नकार िदला.
■ गे5या काही वषा्ंत भारताने `ीलंकेपुढे कडवे आ/हान उभे करताना सरस कामिगरी केली आहे; पण Sयाचे चंिडमलवर दडपण नाही.ृि्ेप

■ काही मिहMयांपूवी्च पार पडले5या `ीलंका दौ_यावर पुजाराने दोन कसोटींम�ये अनु.मे १५३ आिण १३३ धावा के5या आहेत.
■ अलीकडेच झारखंडिवुdDया रणजी झंुजीत सौरा£चे �ितिनिधSव करताना पुजाराने २०४ धावांची खेळी केली. यासह SयाDया �थम `ेणीतील ि�शतकांची सं?या १२ झाली असून अशी कामिगरी करणारा तो पिहला भारतीय फलंदाज ठरला आहे.

भारतािवु3 अपैलूचा समावेश?

बालमोहनचे िवजय
मुंबई : बालमोहन िव}ामंिदरDया मराठी व इ^�जी मा�यमाDया संघांनी गुुवारी हNिरस शी5ड ि.केट �पधे्Dया दुस_या फेरीत िवजयाची नोंद केली. बालमोहन इ^�जी मा�यमने रायन इ^टरनॅशनलवर १२१ धावांनी खणखणीत िवजय िमळवला. तर मराठी मा�यमाDया बालमोहन संघाने सीड-5यूसीवर नऊ िवके�स राखून मात केली. बालमोहन िव}ामंदीर इ̂�जी मा�यमाने �थम फलंदाजी करताना १७५ धावा के5या. या ल�याचा पाठलाग करणा_या रायनला Sयांनी ५४ धावांत गुंडाळले. अिMवत बोबेने रायनचा िन�मा संघ गारद केला, तर मैFी गदे्ने सात धावांत चार फलंदाज िटपले. बालमोहन मराठी मा�यम शाळेने सीड-5यूसीवर सहज िवजय िमळला. अथव् च/हाणने सीड-5यूसीचा िन�मा संघ ३५ धावांत गुंडाळला, तर िनसग् भुवडने १८ धावांत तीन फलंदाजांना बाद केले. ६० धावांचे माफक आ/हान बालमोहनने एका मोह_याDया मोबद5यात पार केले.सामHयांचे िनकालः 'अ' गट- आरएन पो�ार ४७ (करण बY ३/१३) पराभूत िव. अंजुमन ए इ�लाम (उदू्) ५०/०. /हीपीएमएस दिहसर १२४ (गणेश भटी ४/४३) पराभूत िव. माट�^गा �ीिमयर हाय �कूल १२५/७ (शरण बरा�कर ३/२०, शरण शे]ी ३/१५). 'ब'- सीड-5यूसी ५९ (अथव् च/हाण ५/३५, िनसग् भुवड ३/१८) पराभूत िव. बालमोहन िव}ामंदीर (मराठी) ६०/१. बालमोहन िव}ामंदीर (इ^ि लश) १७५ (आयुष िम` ६/६२) िवजयी िव. रायन ५४ (अिMवत बोब ५/१८, मैFी गYे ४/७). /हीएन सुळे गुुजी ५/३७१ (वेद�काश जै�वाल ९६, शुभम िगरकर ९०, आयुष िझमरे ७७) िवजयी िव. गोपी िबला् ७८ (आयुष िझमरे ४/७). पृNवी शॉ बाद झाला तो ्ण

िदनेश चंिडमल

संतोष बने


