
બેટ્સમેન િવલ જેક્સનું સ્થાન 
આઈપીએલની આગામી આ�િત્ત માટ� 
રોયલ ચેલેન્જસર્ બેંગ્લોર (આરસીબી) 
ટીમમાં લેશે.

ગયા વષ� �ડસેમ્બરમાં ખેલાડીઓની 
હરાજીમાં આરસીબી �ારા રૂ. 3.2 
કરોડમાં ખરીદાયેલા જેક્સને આ 
મિહનાની શરૂઆતમાં મીરપુરમાં 
બાંગ્લાદેશ સામે �ગ્લેન્ડની બીજી 
વન-ડ� દરિમયાન �ફ�લ્ડ�ગ કરતી 
વખતે સ્નાયુમાં ઈજા થઈ હતી.

જેક્સે આ વષ� �ણેય ફોમ�ટમાં 
�ગ્લેન્ડમાં ડ�બ્યુ કયુ� હતું. બાંગ્લાદેશમાં 
તેની �થમ વન-ડ� રમતાં પહેલાં 
પા�કસ્તાનમાં તેની ટી20 ઇન્ટરનેશનલ 
અને ટ�સ્ટ ક�પ્સ જીતી હતી. જેક્સની 
આ ઈજા આ વષર્ના અંતમાં ભારતમાં 
યોજાનાર વલ્ડ� કપ માટ� �ગ્લેન્ડની 
વન-ડ� ટીમમાં પસંદગી મેળવવાની 
તેની તકોને પણ અસર કરી શક� છ�.

આઈપીએલે શિનવારે એક 
િનવેદનમાં જણાવ્યું હતું ક�, 

‘’આરસીબીએ તાતા ઈ�ન્ડયન 
�ીિમયર લીગ (આઈપીએલ) 2023 
માટ� �ગ્લેન્ડના બેટ્સમેન િવલ 
જેક્સના સ્થાને ન્યુઝીલેન્ડના માઇકલ 
�ેસવેલને સાઇન કય� છ�.’’ િનવેદનમાં 
જણાવાયું છ� ક�, ‘’જેક્સ ઈજાના કારણે 
ટ�નાર્મેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો, 
તેને ��ન્ચાઇઝીએ 3.2 કરોડ રૂિપયામાં 
ખરી�ો હતો. જેક્સના સ્થાને આવેલ 
�ેસવેલ 16 ટી20 ઇન્ટરનેશનલ રમી 
ચૂક્યો છ� અને તેમણે 113 રન બનાવ્યા 

છ� અને 21 િવક�ટો લીધી છ�. 
�ેસવેલ રૂ. 1 કરોડની મૂળ �ક�મતે 

આરસીબી સાથે જોડાશે.
1 કરોડની બેઝ �ાઇસ સાથે �વેશ 

કયાર્ પછી આઈપીએલની હરાજીમાં 
�ેસવેલને કોઈ ખરીદનાર મળ્યો ન 
હતો. તે ક્યારેય આઈપીએલમાં રમ્યો 
નથી.

આરસીબી 2 એિ�લે મુંબઈ 
ઇ�ન્ડયન્સ સામે તેમના આઈપીએલ 
અિભયાનની શરૂઆત કરશે.

ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત

અઅઅ
અઅઅઅ

અનુસંધાન... પાના પહેલાનું

રિવવાર 
૧૯ માચર્, 
૨૦૨૩

 

તા. 19/03/2023, રિવવાર
િવક્રમ સંવત : 2079 શાક� : 1944

વીર સંવત : 2549   

માસ: ફાગણ િતિથ:વદ બારસ: 08:09, તેરસ ક્ષય છ�
અયન : ઉત્તરાયન       ઋતુ : વસંત
રાિ�ય િદનાંક : ફાગણ : 28
નક્ષત્ર : ઘિનષ્ઠા: 22:05
યોગ: િસધ્ધ     કરણ: ગર
રાિશ : મકર (ખ, જ) 11:18 પછી 
ક��ભ (ગ,સ,શ,ષ)
િદવસ : અશુભ, - પ્રદોષ
સુરતમાં સૂય�દય : 06:45 સુરતમાં સૂયાર્સ્ત : 18:48 
નવકારસી : 07:33
પારસી વષર્ : 1392, આવાં માસનો 6 ઠ્ઠો રોજ
મુસલમાન વષર્ : 1444, શાબાન માસનો 26મો રોજ
િદવસનાં ચોઘ�ડયાં: ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અ�ત
        કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ
રાિત્રનાં ચોઘ�ડયાં : શુભ, અ�ત, ચલ, રોગ,
 કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ
રાહુ કાળ : સાંજે: 16:30 થી 18:00 સુધી

કોઇ પણ સાલમાં 19 માચ� જન્મલેાનંુ વષર્ ફળ
આજથી શ� થતું આપનું નવું વષર્ િમશ્ર 
રહ�શે. નોકરી-ધંધામાં ચડતી પડતી રહ�. 
આરોગ્ય નરમ-ગરમ રહ�. આિથર્ક બાબતે 
સામાન્ય રહ�. ઉઘરાણીની િચંતા રહ�. 
સમાજમાં અશાંિત વધે. સંતાનોનાં કામની 
દોડધામ રહ�. વડીલોના ખચાર્ વધે. નવા 
કામકાજમાં સંઘષર્ રહ�. નવાં રોકાણમાં 
ધીરજ રાખવી. ઉ�મરલાયકના િવવાહ થાય. 
િવદ્યાથ�ઓને િમશ્રફળ મળ�. િવદ�શનાં કામ 
ધીમાં પડે. સરકારી કામ, કોટર્, કચેરીમાં 
િવઘ્નો આવે. િમત્રો-ક�ટુંબ વગેર�ની મદદ અને 
નવી ટ�ક્નોલો� નવા કામ-ધંધા-વ્યવસાયમાં 
ઉપયોગી રહ�શે. ઘર, વાહન, મકાન, 
િમલકત, વારસો, જમીન જેવાં કામ થાય. 
યાત્રા-પ્રવાસ, ધમર્-કમર્થી શાંિત મળ�. જુલાઈ, 
ઓગસ્ટમાં નવી યોજના પાર પડવાથી 
ઉત્સાહ વધશે. નવેમ્બર-�ડસેમ્બરમાં ધીરજ 
રાખવી. પડશે.

મેષ (અ.લ.ઇ.): 
આજે વાદ-િવવાદથી 
દૂર રહ�વું. િમત્રો સાથે 
ગેરસમજ થાય.
�ષભ (બ.વ.ઉ.): 
શુભ સમાચાર મળ�. 
િવદ�શનાં કામ થાય. 
ધંધામાં નવી તક મળ�.
િમથુન (ક.છ.ઘ.): 
આંખ વગેર�ની કાળ� 
રાખવી. ધમર્-કમર્ થાય. 
પ્રવાસ થાય.
કક� (ડ.હ.): રોજના 
કામમાં મદદ મળ�. ચોર, 
લૂંટા�થી સાવધાન 
રહ�વું.
િસંહ (મ.ટ.): 
નોકરીમાં મદદ મળ�. 

ઉ�મરલાયકના િવવાહ 
થાય.
કન્યા (પ.ઠ.ણ.): 
િવદ્યાથ�ઓને 
અનુક�ળતા રહ�વાથી 
ઉત્સાહનો અનુભવ 
થાય. સંતાન િચંતા રહ�.
તુલા (ર.ત.): રોજના 
કામમાં પ�રવારની 
મદદ મળ�. ઘરમાં 
ઉત્સાહ રહ�શે.
�િશ્ચક (ન.ય.): 
િવદ્યાભ્યાસ, �ત્ય, 
પ્રવાસ, મોડર્ન 
ટ�ક્નોલો�ને સંલગ્નને 

તક મળ�.
ધન (ભ.ધ.ફ.ઢ.): 
ઉઘરાણીની િચંતા 
સતાવે, બી�ને મદદ 
�પ થવાનો સંતોષ 
મળ�.
મકર (ખ.જ.): વાદ-
િવવાદથી બચવું. ઘરમાં 
તાલમેળ ઓછો રહ�. 
ખચાર્ વધે.
ક��ભ (ગ.સ.શ.ષ.): 
અચાનક પ્રવાસ થાય. 
સમાજમાં તાલમેળ 
ઓછો રહ�.
મીન (દ.ચ.ઝ.થ.): 
િમત્રોની મદદ મળ�. 
કોઈના �મીન થવું 
ભાર� પડશે.

આજનું પંચાંગ આપની આજ
જયોિતષાચાયર્ હ�સરાજ

મરીના ગુણો
મરી, મરીચ, ક�ષ્ણ, ષણર્, ધમર્ પત્તનમ, વલે્લજ, જનેા આકષર્ણે ભારતનો ઇિતહાસ સતર��ત કય� એના ગણુો વણર્વતાં કહ� છ� ક� તે છ�દન, શોષણ, િવષ, જતુંઓનો નાશ કરનાર, તી�ણ, રોગ માત્રને હરાવનાર, ગરમી-ઉષ્મા આપનાર, તીખાશ અન ે િવિશષ્ટ સગંુધ ધરાવનારા, પાચનતતં્રના દોષ દૂર કરનારા, િપત્ત વધારનાર, કફ, વાયુ, ક�િમનો નાશ કર� છ�. િવપાક� મધુર છ�. મરી એક વિૈશ્વક મસાલો છ�. મરી યોગવાહી અથાર્ત અન્ય ઔષધોના ગણુોમાં ��ધ્ધ કરનાર છ�. મરીના ઉપયોગો હવ ેપછી �ઇશંુ.

દાદીમાના નુસખા
મીનુ પરબીઆ - રયોમંદ પરબીઆ

ઓલ �ગ્લેન્ડ ચે�મ્પયન: ગાય�ી અને િ�શા 
સેિમફાઈનલમાં હારી ટ�નાર્મેન્ટમાંથી બહાર થઈ
ભારતીય શટલસર્ 20મા ક્રમની કો�રયન �ડી સામે 10-21 10-21થી પરા�ત થઈ

બિમ�ઘમ, તા. 18 (પીટીઆઈ): 
િ�શા જોલી અને ગાય�ી ગોપીચંદના 
સનસનાટીભયાર્ �દશર્નનો અંત 
આવ્યો હતો જ્યારે ભારતીય જોડી 
શિનવારે અહીં ઓલ �ગ્લેન્ડ 
ચે�મ્પયનશીપમાં સતત બીજા વષ� 

સેમીફાઈનલમાં હારીને બહાર થઈ 
હતી. બે યુવા શટલરોને િવ�ની 
20માં �મની કો�રયન જોડી બાએક ના 
હા અને લી સો હી સામે મુશ્ક�લીઓ 
આવી હતી તેમને 46 િમિનટની 
મિહલા ડબલ્સ સ્પધાર્માં 10-21 10-
21થી હારનો સામનો કરવો પ�ો 
હતો.

ગાય�ીએ મેચ બાદ કહ્યું, ‘અમે 
આ મેચથી ઘણુ શીખ્યું હતું. તેમણે 
શટલ પરથી િનયં�ણ છોડયું ન હતું 
અને અમે થોડાક ગભરાઈ ગયા હતા. 

જ્યારે િ�શાએ કહ્યું હતું ક� ‘તેમનું 
�ડફ�ન્સ બહુ સારું હતું, અમે સારું રમી 
શક્યા નહીં.’  ગાય�ીના િપતા પુલેલા 
ગોપીચંદ વષર્ 2001માં ઓલ �ગ્લેન્ડ 
ટાઈટલ જીતનાર છ�લ્લા ભારતીય 
ખેલાડી હતા.  19 વષર્ની િ�શા અને 
20 વષર્ની ગાય�ી પાસે ફાઈનલમાં 
પહોંચવા માટ� મોટી તક હતી પણ તે 
સેિમફાઈનલમાં જ હારી ગઈ હતી. 
તેમની સામે કો�રયાની મુશ્ક�લ જોડી 
હતી જેમાં લીએ બે વખત િવ� 
ચે�મ્પયનશીપનું ટાઈટલ જીત્યું છ�.

આઈપીએલની આગામી સીઝન માટ� આરસીબીની ટીમમાં ઈજા�સ્ત જેક્સના સ્થાને �ેસવેલઆઈપીએલની હરા�માં બ્રેસવેલને કોઈ ખરીદનાર મળ્યો ન હતો, તે ક્યાર�ય આઈપીએલમાં રમ્યો નથી
બેંગલુરુ, તા. 18 (પીટીઆઈ)
ન્યૂઝીલેન્ડના ઓલરાઉન્ડર માઇકલ 

�ેસવેલ �ગ્લેન્ડના ઈજા�સ્ત 

ડબ્લુપીએલ: યુપી વોરીયઝ� 5 િવક�ટ� િવજય મેળવી 
મુંબઈ ઈ�ન્ડયન્સના િવજય રથને અટકાવ્યો

યુપી વોરીયઝ� મુંબઈ ઈ�ન્ડયન્સના બેટસર્ને 127 રન પર પેવેિલયન ભેગા કયાર્
છ�લ્લી ઓવરની 3 બોલ બાક� રહ�તા યુપી વોરીયઝ� લ�યાંક મેળવ્યો

નવી મુંબઈ, તા. 18 (પીટીઆઈ): 
યુપી વોરીયઝ� દુજ�ય મુંબઈ 
ઈ�ન્ડયન્સના િવમેન્સ િ�મીયર 
લીગમાં િવજય રથને અટકાવી પાંચ 
િવક�ટથી િવજય મેળવ્યો હતો. ઉત્તર 
�દેશે નવી મુંબઈમાં શિનવારે એક 
�ીકી િપચ પર અપેક્ષા કરતા વધુ 
સારો દેખાવ કય� હતો.

એક એવી િપચ પર જ્યાં બોલ બહુ 
જ �સ્પન લઈ રહ્યો હતો અને ધીમો 
આવી રહ્યો હતો, �ગ્લેન્ડની સ્ટાર 
ડાબોડી �સ્પનર સોફી એક્ક્લેસ્ટોને 
(15 રન આપી 3 િવક�ટ) શાનદાર 
બોિલંગ �દશર્ન કયુ� હતું જ્યારે યુપી 
વોરીયઝ� મુંબઈ ઈ�ન્ડયન્સના બેટસર્ને 
127 રન પર પેવેિલયન ભેગા કયાર્ 
હતા.

એમઆઈ બે�ટ�ગ કરી રહ્યું હતું 
ત્યારે 20 પૈકી 18 ઓવર �સ્પનસર્ 
�ારા કરવામાં આવ્યા હતા જે 

ડબ્લુપીએલમાં એક રેકોડ� છ�.
128 રનનો પીછો કરવા ઉતરેલી 

યુપીડબ્લુને થોડી મુશ્ક�લીનો સામનો 
કરવો પડયો હતો અને તેણે છ�લ્લી 
ઓવરની 3 બોલ બાકી હતી ત્યારે 
લ�યાંક મેળવ્યો હતો. �ેસ હેર�સ 
(39) અને તાિહલા મેક�ાથે (38) 
યુપીડબ્લુ માટ� મહત્વનું યોગદાન 
આપ્યું હતું જ્યારે િદપ્તી શમાર્ 
(અણનમ 13 રન) અને મેન ઓફ ધ 
મેચ એ�લેસ્ટોન (અણનમ 16 રન) 
ટીમને જીત સુધી લઈ ગયા હતા.

મુંબઈ ઈ�ન્ડયન્સે યુપીડબ્લુની 3 
િવક�ટ મા� 27 રન પર પાડી દીધી 
હતી પણ તેની ખેલાડીઓએ 3 ક�ચ 
પણ ટપકાવ્યા હતા જે અંતમાં તેમને 
ભારે પડયા હતા.

મેજર લીગ િ�ક�ટની ટ�ક્સાસ ટીમમાં 
ચેન્નઈ સુપર કીંગ્સ ભાગીદારી કરશે

અમે�રકામાં નવી 
ટી-20 ટુનાર્મેન્ટ સાથે 
અમારા �ડાણ અંગે 
ટૂંક સમયમાં અમે એક 
‘મોટી �હ�રાત’ કરીશું: 
સીએસક�

ચેન્નઈ, તા. 18 (પીટીઆઈ): 
ચેન્નઈ સુપર કીંગ્સ (સીએસક�) 

ટ�ક્સાસની ટીમમાં ભાગીદારી કરી 
શક� છ� જે મેજર લીગ િ�ક�ટની 
(એમએલસી) 6 ટીમો પૈકી મોટી 
ટીમ છ�.

ચાર વખતની આઈપીએલ 
િવજેતા ટીમે શિનવારે ખુલ્લુ 
કયુ� હતું ક� અમે�રકામાં નવી ટી-
20 ટ�નાર્મેન્ટ સાથે તેમના જોડાણ 
અંગે તે ટ��ક સમયમાં એક ‘મોટી 
જાહેરાત’ કરશે.

સેન �ા�ન્સસ્કો યુિનકોન્સર્, લોસ 

એન્જેલીસ, ન્યૂયોક�, િસએટલ 
ઓકાર્સ, ટ�ક્સાસ અને વોિશંગ્ટન ડી 
સી તે 6 ટીમો છ� જે આ ટ�નાર્મેન્ટમાં 
ભાગ લઈ રહી છ� જે આ વષ� 13 
જુલાઈથી શરૂ થશે.

એમએલસીએ શુ�વારે જાહેર કયુ� 
હતું ક� આઈપીએલની એક અન્ય 
��ન્ચાઈઝી િદલ્હી ક�િપટલ્સ િવ� 
સ્તરની િ�ક�ટ ટીમ બનાવી અને 
સંચાિલત કરવા િસએટલ ઓકાર્સ 
સાથે ભાગીદારી કરશે.

િસએટલ ઓકાર્સના મુખ્ય 
રોકાણકાર સમહૂમાં માઈ�ોસોફટના 
સીઈઓ અને ચેરમેન સત્યા નડ�લા 
અને મેડરોના વેન્ચસર્ના એમડી 
સોમા સોમસેગાર સામેલ છ�.

સોિશયલ મી�ડયા પર સીએસક�એ 
પોસ્ટ કયુ� હતું, ‘ટ��ક સમયમાં મોટી 
જાહેરાત કરાશે! ક�મ છો ટ�ક્સાસ! 
અમારા એનઆરઆઈ ભાઈઓને 
થોડોક પીળો રંગ દેખાડો, ટીમ 
ટ�ક્સાસ એમએલસી!

ક� એલ રાહુલે ડબ્લુટીસી ફાઈનલ માટ�ની 
ટીમમાં પોતાની દાવેદારી મજબૂત કરી

રમતની એક ફોમ�ટમાંથી બી� ફોમ�ટમાં જવું સહ�લંુ નથી ખાસ કરીને જ્યાર� ફોમ�ટમાં બદલાવનો સમય બહુ ઓછો હોય. પ્રથમ વન-ડેમાં મુશ્ક�લ સમયમાં ભારતને જેનાથી મદદ મળી હોય તે છ� અમદાવાદમાં હાલમાં સમાપ્ત થયેલી ટ�સ્ટ મેચમાં તેમને ઓસ્ટે્રિલયા દ્વારા બનાવેલા મોટા સ્કોરનો સામનો કરવો પડયો હતો જેના પગલે તેમણે પણ મોટો સ્કોર બનાવવો પડયો હતો. જ્યાર� મંુબઈમાં સ્ટાક� ભારતના અડધા ટોચના બેટ્સમેનોને આુટ કયાર્ હતા ત્યાર� બાક�ના બેટ્સમેનોએ અમદાવાદ ટ�સ્ટના પોતાના વલણને જ વળગી રહ્યા હતા અને ધૈયર્થી રમ્યા હતા જ્યાર� તેઓ નાના સ્કોરનો પીછો કરી રહ્યા હતા. ટ�સ્ટ મેચ માત્ર 3 �દવસ પહ�લાં જ સમાપ્ત થઈ હતી અને ભારતીય બેટ્સમેન તેવી રીતે જ િનરાંતે રમી રહ્યા હતા. ખાસ કરીને �ડે�એ કાળ�પૂવર્ક રમીને ખાતરી કરી હતી ક� તે પોતાની ટીમને �ત અપાવે. અમદાવાદ ટ�સ્ટમાં �ડે� જે રીતે આઉટ થયો હતો કોઈ પણ બેટ્સમેન તે રીતે આઉટ થવા નહ� માગે પછી તેણે ગમે તેટલો મોટો સ્કોર કય� હોય, આ રીતે આઉટ થતા �ડે� િનરાશ પણ થયો હતો અને િચડાઈ પણ ગયો હતો કારણ ક� તે સમયે તે બહુ સારી રીતે રમી રહ્યો હતો. જે ખેલાડી પોતાની િવક�ટની �ક�મત સમજતો હોય અને હરીફ ટીમના બોલસર્ને તેની િવક�ટ લેવા માટ� મહ�નત કરાવડાવે છ� તેવા ખેલાડી તરફથી આવો શોટ અસામાન્ય બાબત છ�. ક� એલ રાહુલને બી� છ�ડેથી �ડે�એ જ�રી ટ�કો આપ્યો હતો ત્યાર� બંને ઈ�ન્ડયાને િવજય તરફ દોરી ગયા હતા.રાહુલની ઈિનંગ્સ સૌથી આનંદદાયક હતી તેણે બતાવ્યંુ ક� ટીમ મેનેજમેન્ટ તેના પર આટલો િવશ્વાસ ક�મ રાખે છ�. તેણે પ્રથમ બોલનો સામનો કરતા બાઉન્ડ્રી માટ� ક�શળતાપૂવર્ક કવર ડ્રાઇવથી શ�આત કરી અને પછી ભાગ્યે જ 

કોઈ ભૂલ કરી હતી. તેની બોડી લ�ગ્વેજ પણ તાજગીભરી રીતે સકારાત્મક હતી અને ટ�સ્ટ મેચ િક્રક�ટમાં ક�ટલીક વાર તેને ઘેરી લેતી અિનિશ્ચતતા દૂર થઈ ગઈ હતી. તેણે િવક�ટ પણ સારી રીતે બચાવીને રાખી હતી જેથી વલ્ડર્ ટ�સ્ટ ચે�મ્પયનશીપ ફાઈનલ માટ� પ્લે�ગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવા માટ� તેની એક મજબૂત દાવેદારી બની છ�. ડબલ્યુટીસી ફાઈનલ જૂનમાં �ગ્લેન્ડના ઓવલ ખાતે રમાશે જ્યાં સ્ટમ્પ સુધી ઊભા રહ�વાની ભાગ્યે જ જ�ર પડશે અને જેમ તેણે વાનખેડે સ્ટ��ડયમની રમતમાં બતાવ્યું ક� તે સીમર સામે ખૂબ જ સારો દ�ખાવ કરશે. તે િમડલ ઓડર્રને મજબૂત કરવામાં પણ મદદ કરશે અને ટીમને અન્ય બેટર પસંદ કરવાની તક આપશે. પ્રથમ ત્રણ ટ�સ્ટ મેચમાં જ્યાં બોલ ટનર્ થયો હતો અને જ્યાં શે્રષ્ઠ ક�પસ� પણ સંઘષર્ કય� હોત 

ત્યાં ક� એસ ભરતને તેની ક�િપંગ માટ� મૂલ્યાંકન કરવું અયોગ્ય છ�. િનરાશાજનક બાબત અમદાવાદની િપચ પર તેણે કર�લી ક�પ�ગ હતી. હું િવક�ટ ક�િપંગ ક� અન્ય કોઈ બાબતમાં િનષ્ણાત નથી પણ તેના હાથ તેના અનેક એજ લાગેલા ક�ચની ન�ક નહોતા અને બોલ તેના પેડ પર વાગી �સ્લપ �ફલ્ડર તરફ જતો ન હતો. સવ�ચ્ચ સ્તર� ક�ચ શે્રષ્ઠ ક�પર દ્વારા પણ છોડવામાં આવે છ� પણ જ્યાર� હાથ ક�ચની ન�ક ક્યાંય ન હોય, ત્યાર� તે એક ખામી સૂચવે છ� જેને સુધારવાની જ�ર છ�. ધ ઓવલ ખાતેની બે�ટ�ગ િપચ પર, ભારતને ખાસ કરીને સ્ટીવ �સ્મથ અને માનર્સ લાબુશેનને �વનદાન આપવાનંુ પરવડી શક� તેમ નથી, જે બંને િસરીઝમાં સદી ફટકારવામાં તેમની અસમથર્તાથી સ્માટર્ હોવા �ઈએ.ઘણા લાંબા સમયથી િવશ્વમાં એવું 

માનવામાં આવે છ� ક� ઓસ્ટ્રેિલયા, દિક્ષણ આિફ્રકા અને વેસ્ટ ઈ�ન્ડઝની ઝડપી અને ઉછાળવાળી િપચો પર સદી બનાવવી એ બેટ્સમેનની મહાનતાનું સાચંુ સૂચક છ�. િબલક�લ નહ�, કારણ ક� આ દ�શોની પીચો પર બેટરને પ્રથમ ડઝન ઓવર અથવા બોલ નવો અને સખત હોય ત્યાં સુધી સંઘષર્ કરવો પડે છ�. એક વાર તે જૂનો થઈ �ય પછી આ િપચો બે�ટ�ગનું સ્વગર્ બની �ય છ�. તાજેતરના વષ�માં ક�કાબુરા બોલ સાથે જે તેની ચમક અને ચામડા અને સીમની હાડર્નેસ ગુમાવે છ�, આ દ�શોમાં સદી ફટકારવી એ કોઈ મોટી વાત નથી. હા તે ઝડપ અને ઉછાળને કારણે બેટસર્ની િહ�મતની કસોટી હોઈ શક� છ�, પણ તે તેની ટ�કિનક અને સ્વભાવની કસોટી નથી જેને ભારતની �સ્પિનંગ િપચો પડકાર આપે છ�. ભારતમાં સદી સ્કોર કરવી એ બેટ્સમેનની ક�શળતા અને માનિસકતાની વાસ્તિવક પરીક્ષા પાસ કરવી છ�. તેથી જ સ્ટીવ �સ્મથ એક મહાન બેટ્સમેન છ� જેણે પુણેમાં પહ�લા �દવસથી જ પલટાઈ ગયેલી િપચ પર ભારતમાં �વા મળ�લી સવર્શ્રેષ્ઠ સદીઓમાંની એક ફટકારી હતી. તેણે 2017માં તે શ્રેણીમાં વધુ એક સદી ઉપરાંત સદીની ન�કનો સ્કોર પણ કય� હતો. લાબુશેનને ચાર વષર્ પછી ભારતની બી� મુલાકાત લેવી પડશે અને થોડી સદી બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે અને તે પછી તે ચોક્કસપણે િવશ્વના મહાન બેટ્સમેનોમાં સ્થાન પામશે.વષર્ના અંતમાં િવશ્વકપ આવી રહ્યો છ� ત્યાર� ભારત વન ડે શ્રેણી કબજે કરી પોતાનામાં આત્મિવશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવા માગશે. � ત્યાં સુધી બુમરાહ ફ�ટ થઈ જશે તો ભારત પાસે વષર્ 2011માં તેમણે શ� કર�લા ટે્રન્ડને ચાલુ રાખવાની સારી તક હશે. 2011માં ભારત બાદ 2015માં ઓસ્ટ્રેિલયા અને 2019માં �ગ્લેન્ડે ચે�મ્પયન બની મેજબાન દ�શ દ્વારા પ્રિતિષ્ઠત ટ્રોફ� �તવાનો ટ્રેન્ડ આગળ વધાય� હતો.

રસી ન લીધી હોવાના કારણે જોકોિવચ 
િમયામી ઓપનમાં રમી શકશે નહીં

વોિશંગ્ટન, તા. 18: આવતા 
અઠવા�ડયાથી શરૂ થઈ રહેલા 
િમયામી ઓપનમાં નોવાક જોકોિવચ 
નહીં રમી શક� કારણ ક� રસી લીધા 
વગર અમે�રકામાં �વેશ કરવાની છ�ટ 
મળી ન હતી. િવ�માં �થમ �મના 
સિબર્યાના ખેલાડીએ ગયા મિહને 
અમે�રકી સરકારને તેને રસીથી છ�ટ 
આપવા અરજી કરી હતી જેથી તે 
ઈ�ન્ડયન વેલ્સમાં એટીપી માસ્ટસર્ 
અને િમયામી ઓપનમાં ભાગ લઈ 
શક�. જોકોિવચ તે મોટા ખેલાડીઓ 

પૈકી છ� જેમણે કોિવડ-19થી રક્ષણ 
માટ� રસી નથી લીધી.

‘અમે નોવાક જોકોિવચને છ�ટ 
અપાવવા માટ� �યાસ કયાર્ હતા, પણ 

એવું થયું નહીં’, એમ ટ�નાર્મેન્ટના 
�ડરેક્ટર જેમ્સ બ્લેક� પ�કારોને કહ્યું 
હતું. અમે િવ�માં મુખ્ય ટ�નાર્મેન્ટ્સ 
પૈકી છીએ, અમે રમી શક� તેવા 
�ેષ્ઠ ખેલાડીઓને રમાડવા માગીશું. 
અમારા હાથમા જે હતું અમે બધું કયુ�. 
ઉલ્લેખનીય છ� ક� 35 વષ�ય જોકોિવચ 
આ ટ�નાર્મેન્ટમાં 6 વખત ચે�મ્પયન 
બન્યો છ�.

હાલમાં અમે�રકામાં રસી લીધા 
વગરના િવદેશીઓને �વેશ અપાતો 
નથી.

ભારત આજની મેચ જીતી ઓસ્��િલયા સામે 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવવા માગશે
રોિહત ક�પ્ટન તરીક� ટીમમાં પાછો આવ્યો
વરસાદની આગાહી છ�શા�દર્લને બદલે મિલકને લેવાશ

િવશાખાપ�નમ, તા. 18 
(પીટીઆઈ): િવશાખાપ�નમમાં 
રિવવારે બીજી વન-ડ�માં ભારતનો 
મુકાબલો ઓસ્��િલયા સાથે થશે 
ત્યારે બધાનું ધ્યાન ફરીથી ક� એલ 
રાહુલ અને રિવન્� જાડ�જા પર 
રહેશે. િનયિમત ક�પ્ટન રોિહત શમાર્ 
મુંબઈમાં �થમ મેચમાં રમ્યો ન હતો 
આ મેચથી તે ફરીથી ટીમનું ને�ત્વ 
કરવા આવી રહ્યો છ�.

�થમ વન-ડ�માં ભારતે 
ઓસ્��િલયાને 5 િવક�ટથી હરાવ્યું હતું 
જેમાં રાહુલે ધૈયર્પૂવર્ક બે�ટ�ગ કરી 
અણનમ 75 રન બનાવ્યા હતા. બીજી 

બાજુ જાડ�જા ઈજાના કારણે આશરે 8 
મિહના સુધી ટીમમાંથી બહાર રહ્યા 
બાદ વન-ડ� િ�ક�ટ રમી રહ્યો છ� તેણે 
શુ�વારની મેચમાં અણનમ 45 રન 
બનાવ્યા હતા. તેણે બોિલંગમાં (46 
રન આપી 2 િવક�ટ) પણ સારું �દશર્ન 
કયુ� હતું અને તેને મેન ઓફ ધ મેચ 
પુરસ્કાર અપાયો હતો.

આ વષર્ના અંતમાં ભારત વન-ડ� 
િવ� કપની મેજબાની કરશે ત્યારે 

રાહુલની ફોમર્ પાછી આવવી અને 
ફીટ જાડ�જા ભારતીય ટીમ માટ� 
મહત્વપૂણર્ સાિબત થશે.

ભારત આ મેચમાં િવજય મેળવી 
�ેણીમાં 2-0ની અજેય સરસાઈ 
મેળવવા માગશે અને બે�ટ�ગમાં પણ 
સુધાર કરવા માગશે કારણ ક� �થમ 
મેચમાં તેની 4 િવક�ટ 39 રન પર પડી 
ગઈ હતી.

ક�પ્ટન રોિહત શમાર્ની વાપસીથી 

ટોપ ઓડ�ર મજબૂત થશે જે 
ઓસ્��િલયાના ફાસ્ટ બોલર િમશેલ 
સ્ટાક�ની સ્પીડ અને િવિવધતા 
સામે પરાસ્ત થયો હતો. ભારતીય 
બેટ્સમેનને ઓસ્��િલયાના ડાબોડી 
બોલર સામે મુશ્ક�લીઓ આવી હતી, 
બાકીની બે મેચમાં ઘરેલુ પ�ર�સ્થિતમાં 
તેની સામે રમી બેટ્સમેનોને સારો 
અભ્યાસ મળશે કારણ ક� તેમનું ધ્યાન 
અત્યારે ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં થનાર 
િવ�કપની તૈયારીઓ પર હશે.

50 ઓવરના ફોમ�ટમાં સૂયર્ ક�માર 
યાદવ પોતાની ફોમર્ હાંસલ નથી કરી 
રહ્યો જે ભારત માટ� િચંતાનો િવષય 
છ�.

ભારતીય બોલસ� મુંબઈમાં શાનદાર 
�દશર્ન કયુ� હતું જેમાં ફાસ્ટ બોલર 
મોહમ્મદ શમી અને મોહમ્મદ િસરાજે 
સારી બોિલંગ કરી હતી. પણ સ્પીનર 
ક�લદીપ યાદવ �ભાિવત કરી શક્યો 
ન હતો.

બીજી વન-ડ�ના િદવસે હવામાન 
ખાતાએ તોફાન સાથે વરસાદની 
આગાહી કરી છ� જેનો અથર્ છ� ક� બંને 
ટીમના ફાસ્ટ બોલર બોલને �સ્વંગ 
કરાવી શક� છ�.

સ્ટીવ �સ્મથની ક�પ્ટનશીપમાં 
ઓસ્��િલયન ટીમ પણ �ેણી જીતવા 
અલગ કો�મ્બનેશન અપનાવવાના 
�યાસ કરી શક� છ�.

શાદુર્લ ઠાક�ર ઓલરાઉન્ડર હોવા 
છતાં �થમ ગેમમાં ખાસ �ભાવ પાડી 
શક્યો નહતો. તેણે બે ઓવર ફ�કી 
હતી અને તેને બે�ટ�ગ કરવા મળી 
નહતી. મુંબઈની પીચે સીમસર્ને મદદ 
કરી હતી, જે ઑસ્��િલયા તરફથી 
મોહમ્મદ શમી, મોહમ્મદ િસરાજ 
અને િમશેલ સ્ટાક�ની �ણ િવક�ટથી 
સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું. જોક� િવઝાગ 
પરંપરાગત રીતે સપાટ િવક�ટ હોવાથી 
ભારત િમડલ ઓવસર્માં ઉમરાન 
મિલકને લઈ શક� છ�.

લેઈટ કટ
- સુિનલ ગવાસ્કર

િવિલયમસન અને િનકોલ્સે બેવડી સદી 
ફટકારતા ન્યૂઝીલેન્ડ મજબૂત �સ્થિતમાં

બી� �દવસે ન્યૂઝીલેન્ડે 4 િવક�ટ પર 580 રનના સ્કોર પર પોતાની પ્રથમ ઈિનંગ �ડક્લેર કરી
સ્ટમ્પના સમયે શ્રીલંકાનો સ્કોર 2 િવક�ટ પર 26 રન હતો
આ પ્રથમ વખત છ� ક� ન્યૂઝીલેન્ડના 2 બેટ્સમેનોએ એક ટ�સ્ટની એક ઈિનંગમાં બેવડી સદી બનાવી હોય
િવિલયમસન અને િનકોલ્સની 363 રનની ભાગીદારી ટ�સ્ટમાં ત્રી� િવક�ટ માટ� નવમી સૌથી મોટી ભાગીદારી

વેિલંગ્ટન, તા. 18 (એપી): ક�ન 
િવિલયમસન અને હેનરી િનકોલ્સે 
બેવડી સદી ફટકારી અને �ીજી િવક�ટ 
માટ� 363 રનની ભાગીદારી કરી 
હતી. બંને સ્ટાર બેટ્સમેનની બેવડી 
સદીની મદદથી શિનવારે �ીલંકા 
સામેની બીજી ટ�સ્ટના બીજા િદવસે 
ન્યૂઝીલેન્ડ� 4 િવક�ટ પર 580 રનના 
સ્કોર પર પોતાની �થમ ઈિનંગ 
�ડક્લેર કરી હતી.

િવિલયમસને પોતાની છઠી બેવડી 
સદી બનાવી 215 રન પર આઉટ 
થયો હતો જ્યારે િનકોલ્સે ન્યૂઝીલેન્ડ 
માટ� પોતાની �થમ બેવડી સદી 
બનાવી હતી. ક�પ્ટન ટીમ સાઉધીએ 
જ્યારે ઈિનંગ �ડક્લેર કરી ત્યારે તે 

200 રન બનાવી અણનમ હતો. 
આ �થમ વખત છ� ક� ન્યૂઝીલેન્ડના 
2 બેટ્સમેનોએ એક ટ�સ્ટની એક 
ઈિનંગમાં બેવડી સદી બનાવી હોય. 
આ ભાગીદારી ટ�સ્ટમાં �ીજી િવક�ટ 
માટ� નવમી સૌથી મોટી ભાગીદારી 
હતી અને ન્યૂઝીલેન્ડ માટ� 1991માં 
મા�ટ�ન �ો અને આં�ે જોન્સ વચ્ચે 
�ીલંકા િવરૂ� થયેલી 467 રનની 
ભાગીદારી બાદ સૌથી મોટી 
ભાગીદારી છ�.

ન્યૂઝીલેન્ડ� આજે સવારે 2 િવક�ટ પર 
155 રનથી આગળ રમવાનું શરૂ કયુ� 
ત્યારે િવિલયમસન 26 અને િનકોલ્સ 
18 રન પર હતો.
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િવક�ટ પર 26 રન હતો. ક�પ્ટન િદમુથ 
કરૂણારત્ને 16 અને નાઈટ વોચમેન 
�ભાત જયસૂયાર્ 4 રન બનાવી 
રમતમાં હતા.ન્યૂઝીલેન્ડ પ્રથમ દાવ રન બોલ 4 6 લાથમ કો. પ્રભાત બો. ર�તા 21 73 0 0કોનવે કો. એન્ડ બો. ધનંજય 78 108 13 0િવિલયમ્સન કો. મે�ન્ડસ બો. પ્રભાત 215 296 23 2િનકોલ્સ નોટ આઉટ 200 240 15 4િમચેલ કો. એન્ડ બો. ર�તા 17 12 1 1બ્લેન્ડેલ નોટ આઉટ 17 17 2 0વધારાના 32ક�લ (123 4 િવક�ટ) 580િવક�ટ પતન: 1/87 2/118 3/481 4/530બોિલંગ : O M R Wકસુન ર�તા 32 6 126 2અસીથા ક�નાર્ન્ડો 26 6 110 0લિહ� ક�મારા 25 1 164 0ધનંજય ડી. િસલ્વા 19 3 75 1પ્રભાત જયસૂયાર્ 21 1 86 1શ્રીલંકા પ્રથમ દાવ રન બોલ 4 6 ઓશાડા કો. બ્લન્ડેલ બો. હ�નરી 6 32 0 0ક�ણારત્ને નોટ આઉટ 16 45 2 0ક�શલ કો. કોનવે બો. ડગ 0 10 0 0પ્રભાત નોટ આઉટ 4 15 1 0વધારાાન 0ક�લ (17 ઓવર 2 િવક�ટ) 26િવક�ટ પતન: 1/13, 2/18બોિલંગ : O M R Wટીમ સાઉધી 6 3 5 0મેટ હ�નરી 7 3 15 1ડગ બ્રેસવેલ 3 2 1 1માઇકલ બ્રેસવેલ 1 0 5 0

િવિલયમસન ન્યૂઝીલેન્ડ માટ� સૌથી વધુ 
આંતરરાષ્�ીય શતક બનાવનાર બેટ્સમેન બન્યો
વેિલંગ્ટન, તા. 18: શ્રીલંકા િવ�દ્ધ વેિલંગ્ટનમાં રમાઈ રહ�લી ટ�સ્ટમાં બેવડી સદી ફટકારી ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેન ક�ન િવિલયમસને પોતાના નામ એક મોટો ર�કોડર્ કય� છ�. હવે તે ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી સૌથી વધુ આંતરરા�ીય સદી બનાવનાર બેટ્સમેન બન્યો છ�. તેણે પૂવર્ િક્રક�ટર રૉસ ટ�લરના ર�કોડર્ને તોડયો હતો. ટ�લર� પોતાની કાર�કદ�માં ક�લ 40 આંતરરા�ીય સદી બનાવી હતી જ્યાર� િવિલમસને 41 સદી બનાવી છ�. તેણે ટ�સ્ટમાં 28 અને વન-ડેમાં 13 સદી બનાવી છ�. આ સાથે જ િવિલયમસન ટ�સ્ટ િક્રક�ટમાં 8000 રન પૂરા કરનાર પ્રથમ �કવી બેટ્સમેન બન્યો છ�.

ઇમરાન કોટ�માં...
થઇ હતી એમ જાણવા મળ� છ�. 

પીટીઆઇના ડઝનબંધ કાયર્કરોને 
કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા 
જ્યારે પોલીસે દાવો કય� હતો 
ક� પ�રસરની અંદરથી તેમના પર 
ગોળીઓ છોડવામાં આવી હતી 
એમ જીઓ ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો 
હતો. આ ઓપરેશનમાં પક્ષના દસ 
કાયર્કરોને ઇજા થઇ હોવાનું પણ 
કહેવાય છ�. 

આના પછી એક પ�કાર પ�રષદને 
સંબોધન કરતા પીટીઆઇના 
વ�રષ્ઠ નેતાઓ શીરીન મઝારી, 
ફવાદ ચૌધરી અને શાહબાઝ ગીલે 
ખાનના િનવાસસ્થાને કરાયેલા આ 
મોટા ઓપરેશનને વખો�ું હતું. 
તેમણે આક્ષેપ કય� હતો ક� આ 
હુમલા પાછળ પીએમએલએનના 
ચીફ ઓગર્નાઇઝર મરીયમ નવાઝ 
અને લશ્કરમાંના તેમના વાલીઓ 
જવાબદાર છ�. તેમણે પક્ષના 
કાયર્કરોને રાષ્� વ્યાપી િવરોધ કરવા 
હાકલ કરી હતી.

પૂવર્ લદાખમાં...

પડકારભય�અને અસાધારણ 
તબ�ો છ�. આ હંુ શા માટ� કહંુ 
છ�� કારણ ક� ૧૯૮૮માં જ્યારે 
રાજીવ ગાંધી ત્યાં ગયા ત્યારથી 
લઇને ૨૦૨૦ સુધીમાં એવી સમજ 
�વતર્તી હતી ક� સરહદ પર શાંિત 
અને સંવાિદત જળવાઇ રહેશે એમ 
જયશંકરે કહંુ્ય હતું.

િવદેશ મં�ીની આ �ટપ્પણી 
એના એક િદવસ પછી આવી છ� 
જ્યારે લશ્કરી વડા જનરલ મનોજ 

પાંડ�એ કહંુ્ય ક� એલએસી પર �સ્થિત 
�સ્થર છ� પરંતુ તેના પર ઘણી 
બારીક નજર રાખવાની જરૂર છ�. 
અ�ે ઉલ્લેખનીય છ� ક� ચીન સાથે 
છ�લ્લા ક�ટલાક વષ�થી સરહદ પર 
તનાવ ચાલી રહ્યો હતો અને પ 
મે, ૨૦૨૦ના રોજ પેંગોગ લેક 
િવસ્તારમાં બંને દેશોના સૈિનકો 
વચે્ચ િહંસક અથડામણ  થઇ ત્યાર 
પછી તનાવ ખૂબ વધી ગયો હતો, 
જે એના પછી થયેલી અનેક લશ્કરી 
મં�ણાઓને પગલે ક�ઇક ઓછો થયો 
હતો.


