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योगाची अखेरची संधी
वृ सं था, दुबई

पिह या सराव साम यात इं लंडवर 
मात क न भारतीय संघाची टी-२० 
ि कट व ड कप या तयारीची सु वात 
मनासारखी झाली. आता अंितम 
सरावासाठी भारतीय संघाची आज 
(बुधवार) ऑ िलयािव  लढत होत 
आहे. या सराव साम यात फलंदाजीचा 
म िन चत कर याचा भारतीय संघाचा 
य न असेल. यानंतर २४ ऑ टोबरला 
भारताची पािक तानिव  लढत होत 
आहे. हा व ड कप कणधार हणून 
िवराट कोहलीचा आिण िश क हणून 
रवी शा ी यांचा अखेरचा व ड कप 
आहे. ते हा सव म तयारीसह भारतीय 
संघाचा मैदानात उतर याचा य न 
असेल.
पिहले तीन फलंदाजीचे म िन चत 

अस याचे कोहलीने आधीच प ट कले 
आहे. रोिहत शमा आिण लोकश राहुल 
ही जोडी सलामी येणार आहे. ितस या 
मांकावर कोहली वत: येईल. अथात, 

ईशान िकशनने इं लंडिव या सराव 
साम यात सलामीला येऊन ७० धावांची 

खेळी कली. आपणही सलामीसाठी 
चांगला पयाय अस याचे याने दाखवून 
िदले आहे. चौ या मांकावर सूयकमार 
यादव असतो. मा , गरजेनुसार ऋषभ 
पंतला वर या मांकावर संधी िदली 

जाते. ते हा याचा फलंदाजीचा म 
काय असेल, याबाबत उ सुकता आहे. 
रोिहत इं लंडिव या सराव साम यात 
खेळला न हता. आता बुधवारी 
ऑ िलयािव  तो खेळणार. आता 

न आहे तो हािदक पं ाचा. पं ा 
इं लंडिव  फलंदाजीस आला खरा; 
पण तो सहजतेने खेळताना िदसला 
नाही. पं ा गोलंदाजी करीत नाही. 
ते हा भारतीय संघाचा ‘िथंक टक’ 

या याबाबतीत काय िवचार करीत 
आहे, हे अ ाप प ट झालेले नाही. 
या यामुळ भारताचा गोलंदाजीतील 
सहावा पयायही गमावतो आहे. 
भुवने वरकमार, महंमद शमी आिण 
जस ीत बुमराह हे भारताचे तीन मुख 
गोलंदाज आहेत. भारताकड शादूल 
ठाकर हादेखील एक चांगला अ टपैलू 
पयाय आहेच. िफरकी गोलंदाजांम ये 
मा  रव  जडजा, राहुल चहर, आर. 
अ वन, व ण च वत  यां यात मोठी 
पधा असेल. २०१६ या टी-२० व ड 
कपनंतर भारतीय संघ ७२ टी-२० सामने 
खेळला आहे. यातील ४५ सामने 
भारताने िजंकले आहेत.
ऑ िलयाने पिह या सराव 

साम यात यूझीलंडवर तीन िवकटनी 
मात कली. अथात, ऑ िलयाला िचंता 
आहे ती ड हड वॉनर या फॉमची. तो 
यूझीलंडिव  पिह याच चडवर 
बाद झाला. अॅडम झा पा आिण कन 
रचडसन यांनी गोलंदाजीच चमक 
दाखिवली. ऑ िलया संघालाही अंितम 
अकरा िन चत कर याची ही अखेरची 
संधी असेल.

दमदार िवजयासह 
िसंधूचे पुनरागमन

वृ सं था, ऑड स

भारताची टार बॅडिमंटनपट पी. 
ही. िसंधूने मंगळवारी अपे े माणे 
ड माक ओपन बॅडिमंटन पध ारे 
िवजयासह पुनरागमन कले. िसंधूची 
ही ऑिल पकनंतरची पिहलीच पधा 
आहे. दर यान, पु ष एकरीत िकदा बी 
ीकांत, समीर वमा यांनीही िवजयी 

सलामी िदली.
टोिकयो ऑिल पकम ये िसंधूने 
ाँझपदक िमळवले होते. यानंतर 

ितने ‘ ेक’ घेतला होता. अथात, 
ऑिल पकनंतर िसंधूची ही पिहलीच 
पधा होती. साहिजकच ित या 
कामिगरीबाबत उ सुकता होती. 
िसंधूने तुक या ने लहान ियिगतला 
२१-१२, २१-१० असे सरळ गेमम ये 
पराभूत कले. जागितक मवारीत 
िसंधू सात या, तर ने लहान २९ या 
मांकावर आहे.
पु ष एकरी या पिह या फरीत 

िकदा बी ीकांतने भारता याच साई 
णीतवर २१-१४, २१-११ अशी 

सरळ गेमम ये मात कली. जागितक 
मवारीत ीकांत चौदा या, तर 

साई णीत पंधरा या मांकावर 
आहे. आंतररा ीय पधत 
ीकांतने चौ यांदा साई णीतला 

हरवले. पिह या गेमम ये ेक 
झाला ते हा ीकांत 
११-४ अशी आघाडी 
घेतली होती. 
ेकनंतर साई 
णीतने 
ितकार कला. 
मा , एकदाही 
आघाडी न गमावता 
ीकांतने पिहली गेम 

िजंकली. दुस या गेमम ये 
सु वातीला चुरस पाहायला िमळाली. 
मा , ७-५ अशी आघाडी असताना 

ीकांतने सलग सहा पॉइंट 
घेतले. यानंतर याने मागे 
वळन पािहले नाही.

दुस या लढतीत 
भारता या समीर वमाने 
थायलंड या कनलावत 
िवितडसनला २१-१७, 
२१-१४ असे पराभूत कले.
दुहेरीत िचराग शे ी-

साि वकसाईराज रांकीरे ी 
यांनी िवजयी सलामी 
िदली. यांनी इं लंड या 
कलम हेिमंग- टी हन 
टॉलवूड यां यावर २३-

२१, २१-१५ अशी, तर ुव 
किपला-एम. आर. अजुन यांनी 
इं लंड या बेन लेन-शॉन हडी 
यां यावर २१-१९, २१-१५ 
अशी मात कली आिण दुसरी 
फरी गाठली.

टिनसपटनो सावधान, 
लशीिशवाय हसा नाही!
वृ सं था, मेलबन

या टिनसपटनी करोना ितबंधक 
लस घेतलेली नाही, अशा टिनसपटना 
ऑ िलयन ओपन ँड लॅम टिनस 
पधसाठी हसा िमळणार नाही. 
ह टो रया रा याचे मुख डिनएल 

अँ ूज यांनी याआधी थािनक 
लीगम ये भाग घेतलेले खेळाड आिण 
इतर े ात कायरत असणा यांना 
लसस ती कली आहे. आता 
ऑ िलयन ओपनसाठी परदेशातून 
येणा या टिनसपटनाही लसस ती 
कली अिनवाय कली जाणार आहे. 
ऑ िलयन ओपनचे आयोजन १७ 
जानेवारीपासून ह टो रयातील मेलबन 
शहरात होणार आहे.
डिनएल हणाले, ‘ यांनी लस 

घेतलेली नाही, अशा परदेशी 
टिनसपटना ऑ िलयाचा हसा 
िमळल, असे मला तरी वाटत नाही. 
अ  अशा खेळाडना हसा िमळालाच 
तरी यांना काही आठव ां या 
िवलगीकरणाला सामोरे जावे 
लागेल. मा  लसधारकांना काटकोर 
िवलगीकरणातून मु तता िमळल’. 
त बल १८ मिह यांनी ऑ िलया 
हा देश आप या आंतररा ीय सीमा 

खु या कर या या तयारीत आहे. 
यांचे लसीकरण पूण झाले आहे, 
अशांची कठोर िवलगीकरणातून सूटका 
होईल. ‘करोना संसग खेळाडचे रँिकग, 
ँड लॅम जेतेपदे बघून होत नाही. हा 

संसग कणालाही होऊ शकतो. यामुळ 
सा यां याच सुरि ततेसाठी लसीकरण 
आव यक आहे’, असे डिनएल यांनी 
सांिगतले.
जोकोिवचचा सहभाग अिन चत
लसीकरणा या स तीमुळ गतिवजे या 

नो हाक जोकोिवचचा ऑ िलयन 
ओपनमधील सहभाग अिन चत झाला 
आहे. आप या लसीकरणाची मािहती 
याने उघड कली नाही. तसेच पुढील 
वष  मेलबनला येऊन ऑ िलयन 
ओपनचे जेतेपद राखता येईल की 
नाही, याबाबतही 
अिन चतता 
अस याचे तो 
हणाला.

भारताची आज ऑ िलयाशी लढत; फलंदाजी या मिन चतीचा य न

िज हा बँक या मैदानात
‘मिवआ-भाजप’ सामना

म. टा. ितिनधी, जळगाव

जळगाव िज हा म यवत  सहकारी बँक या 
िनवडणुसाठी सोमवारी अज दाखल कर याचा 
शेवट या िदवशी २१ जागांसाठी २७९ अज दाखल 
झाले. सवप ीय पॅनलचा योग फस याने आता 
महािवकास आघाडी िव  भाजप असा सामना 
रंगणार आहे. अनेक िद गज एकमेकांसमोर 
आ याने आता िज हा बँक िनवडणुतील लढती 
रंगतदार होणार आहेत. पारोळा, एरंडोल व 
धरणगाव सोसायटी मतदारसंघात येकी एक 
अज दाखल झा याने या तीनही जागा िबनिवरोध 
िन चत झा या आहेत. 
जळगाव िज हा बँक िनवडणुकीतील सवप ीय 

पॅनलचा योग फस याने नाराज भाजपनेही सव 
२१ जागांवर लढ याचा दावा कला होता. मा , 
भाजपने कवळ १७ जागांवरच उमेदवार िदले 
आहेत. भाजपकडन सोमवारी माजी मं ी िगरीश 
महाजन, खासदार र ा खडसे, उ मेश पाटील, 
सुरेश भोळ, संजय सावकारे, मंगेश च हाण, मता 
वाघ, माजी खासदार ए. टी. पाटील, करण पाटील 
या िद गजांनी अज दाखल कले आहेत.  
महापौर िव  आमदार
जळगाव मतदारसंघातून भाजपकडन आमदार 

सुरेश भोळ यांनी तर िशवसेनेकडन महापौर जय ी 

महाजन यांनी अज दाखल कला आहे. आमदार व 
महापौरांदर यान जळगाव तालु याचा सोसायटी 
मतदार संघात लढत रंगणार आहे.
गे या दोन वषापासून राजकारणापासून अिल त 

असलेले भाजपचे माजी खासदार ए. टी. पाटील 
भाजपकडन उमेदवारी करणार आहेत. यांनी काल 
आपला अज दाखल कला

२१ जागांसाठी 
२७९ अज; िद गज 
उमेदवारांम ये लढती

खडसे कटबात रंगणार सामना
खासदार र ा खडस ेयानंी दखेील भाजपकडन 
ओबीसी मतदारसंघ व मिहला राखीव मधनू 
उमदेवारी अज दाखल कला आह.े यामळु 
खडस ेप रवारातील नणदं-भावजयी आमन-े
सामने ये याची श यता आह.े मिहला 
राखीवमधनू दोघ नी अज मागे घतेले नाही तर 
ही लढत रगंणार आह.े मा , रोिहणी खडसे यानंी 
मिहला वगातनू माघार घतेली व मु ताईनगर 
सोसायटी मतदारसंघातील अज कायम ठवला 
तर ही लढत टाळता यणे ेश य होणार आह.े

िशंदखे ातून ६० िकलो गांजा पकडला
म. टा. वृ सेवा, धुळ

िज ातील िशंदखेडा तालु यातील रेवाडी गाव 
िशवारात गांजाची अवैधपणे लागवड क न िपक 
घेत याचा कार पोिलसां या कारवाईत उघडकीस 
आला. 
या करणी िशंदखेडा पोिलसांनी १ लाख १९ 

हजारांचा सुमारे ६० िकलो गांजा ज त कला आहे. 
या करणी िशंदखेडा पोिलस ठा यात पोिलस 
कमचारी मयुर थोरात यांनी िफयाद िदली आहे. 
रेवाडी येथील छोट बंिसलाल िम तरी या या शेतात 
पोिलसांनी छापा टाकला. छोट यां या शेतातून ६० 
िकलो गांजा वन पती ज त कर यात आली. छोट 
िम तरीिव  गु हा दाखल कर यात आला आहे

यातून होणार संघ िनवड
भारत : िवराट कोहली (कणधार), 
रोिहत शमा, लोकश राहुल, सूयकमार 
यादव, ऋषभ पंत, ईशान िकशन, 
हािदक पं ा, रव  जडजा, 
राहुल चहर, रिवचं न अ वन, 
व ण च वत , जस ीत बुमराह, 
भुवने वरकमार, महंमद शमी, 
शादूल ठाकर.
ऑ िलया : अॅरन िफच 
(कणधार), अॅ टन एगर, पॅट 
किम स, जोश हेझलवूड, जोश 
इं लस, िमचेल माश, लेन मॅ सवेल, 
कन रचडसन, टी ह मथ, िमचेल 
टाक, माकस टॉइिनस, िमचेल 
वीपसन, मॅ यू वेड, ड हड वॉनर, 
अॅडम झा पा.

साम याची वेळ : 
सायंकाळी ७.३० पासून

दृ ट ेप...
 िसंधूने ने लहानला ितस यांदा 
हरवले. यापूव , िसंधूने ितला 
या वष  वस ओपनम ये 
हरवले होते. तसेच, 
२०११म ये मालदीव पधत 
िसंधूने ने लहानला हरवले 
होते.
 िसंधूची आता थायलंड या 
बुसानन आँ बा ुगफनशी लढत 
होईल. मवारीत बुसानन 
तेरा या मांकावर आहे.
 ीकांतची दुस या फरीत 
जपान या अ वल मानांिकत 
क टो मोमोटोशी लढत. क टोने 
ीकांतिव या पंधरापैकी 

बारा लढती िजंक या आहेत.

ड माक ओपन बॅडिमंटन

ऑ िलयन ओपन 
ँड लॅमसाठी 

आयोजकांची स ती

पारसी िजमखाना, 
प याड फायनलम ये
मुंबई : पारसी िजमखाना आिण 
प याड पो  लब यां यात यंदा या 
मोसमातील तालीम शी ड ि कट 
पधची अंितम लढत रंगणार आहे. 
पारसी िजमखानाने मुंबई पोिलसवर 
१४ धावांनी िवजय िमळवला. 
तर प याडने एमआयजीवर तीन 
िवकट राखून मात कली. पारसी या 
िवजयात फलंदाज चमकले. िनधा रत 
२० षटकांत पारसीने २०८ धावा 
क या या िव ांत औटी (४९), 
पराग खानापूरकर (४७) यां या 
फटकबाजीमुळ. आ हाना मक 
ल याचा पाठलाग करताना मुंबई 
पोिलसनेही तु यबळ लढत िदली; 
पण अंजदीप लाडने ५० धावांत ३ 
िवकट िटपत, मुंबई पोिलसला ७ बाद 
१९४ धावांत रोखले. 

आयुषचे नाबाद शतक
मुंबई : आयुष िझमरे या नाबाद ११५ 
धावां या खेळीमुळ िवजय मांजरेकर 
संघाने १९ वषाखालील मिहं  शी ड 
िनवड चाचणी पधत िवजय मचट 
संघािव  पिह या िदवशी ६ बाद 
३४७ धावा क या आहेत. कार 
मळकरने ७६, तर वाघेलाने नाबाद 
नाबाद ६७ धावांची खेळी कली. 

‘शादूलला ाधा य’ 
मुंबई : आयसीसी टी-२० व ड 

कपम ये भारतीय संघाने अंितम 
अकराम ये भुवने वरकमारऐवजी 
शादूल ठाकरला ाधा य ावे, असे 
भारताचे माजी वेगवान गोलंदाज 
अिजत आगरकर यांना वाटते आहे. 
इं लंडिव या सराव साम यात 
भुवने वर या चार षटकांत ५४ धावा 
कट या गे या. अ टपैलू जाडजा या 
फलंदाजीचा फायदा उठिव याचाही 
िवराटचा मानस असेल, असा अंदाज 
आगरकर य त करतात.

महारा ाचा सुवण चौकार

म. टा. िवशेष ीडा ितिनधी, मुंबई

आ या वाला आिण अपे ा फनािडस 
या मुंबई या मुल नी रा ीय सब 
युिनअर जलतरण पध या पिह या 
िदवशी सुवणपदक िजंकले. याचबरोबर 
झील मलानी तसेच ४ बाय २०० मीटर 
ी टाईल रले शयतीत महारा ाने 

बाजी मारली.
बगळ ला आजपासून सु  

झाले या या पधतील गट मांक 
एक मुल मधील दोनशे मीटर शयतीत 
आ याने महारा ा याच िकआरा 
बंगेरा हीला मागे टाकत सुवणपदक 
िजंकले. आ या आिण िकआरा यां या 
वेळत जवळपास एका सेकदाचा फरक 
होता. अपे ाने गट मांक या मुल म ये 
२०० मीटर वैय तक मीडले शयतीत 
रा ीय िव मासह सुवणपदक िजंकले. 
ितने यावेळी २ िमिनट २६.५७ सेकदाचा 
रा ीय िव मही कला.
झीलने १०० मीटर े ट ोकम ये 

मुल या गट मांक चारम ये बाजी 

मारली. ४ बाय २०० मीटर ी टाईल 
शयतीत महारा ा या संघाने गट 
मांक एक या मुलीत अ वल मांक 

िमळवला. दर यान, कनाटक या आर 
संभवने २०० मीटर ी टाईलम ये १ 
िमिनट ५३.५४ सेकदाचा रा ीय िव म 
कला. यजमानां यायच िधिनधी देस घू 
हीने २०० मीटर ी टाईल शयतीत 
गट मांक तीन या मुल म ये ११ वष 
जुना रा ीय िव म मोडीत काढला. 
ितने २ िम. १४.९४ सेकद ही िव मी 
वेळ िदली.
महारा ाचे पदक िवजेते
२०० मीटर ी टाईल गट
 वेदांत माधवन ( ाँझ, गट मांक 

एक)
 अ या वाला (सुवण, गट मांक 

एक मुली)

 िकयारा बंगेरा (रौ य, गट मांक 
एक मुली)
 रषभ दास ( ाँझ, गट मांक 

दोन मुले)
 अथव संकपाळ (चौथा मांक, 

गट मांक दोन मुले)
 अिदती हेगड (रौ य, गट मांक 

तीन मुली)
२०० मीटर वैय तक मीडले
 कबीर खूकचंदानी (रौ य, गट 
मांक पाच मुले)
 अपे ा फनािडस (सुवण, गट 
मांक एक मुली)
 उ कष घोर ( ाँझ, गट मांक 

दोन मुले)
१०० मीटर े ट ोक
 झील मलानी (सुवण, गट मांक 

चार मुली)
 तिनषा च ा (रौ य, गट मांक 

एक मुली)
 ि श मौिलक ( ाँझ, गट मांक 

एक मुले)
५० मीटर बॅक ोक
 अमोव कड ( ाँझ, गट मांक 

तीन मुले)
 सार ी संगत (रौ य, गट मांक 

तीन मुली)
 सा वी देशुआल (रौ य, गट मांक 

चार मुली)

रा ीय जलतरण 
पधत अपे ाचा 

िव म
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