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ಮುಂಬೈ: ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಮಾಂಗಳವರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ
ಯಾವುದರೀಯರೀಜನೆಯೂಫಲ್ಸಲ್ಲಲಿ.
ಡೆರೀವಿಡ್ ವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯರನ್
ಫಾಂಚ್ ಅವರ ಅಜರೀಯ ಶತಕಗಳ
ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು
ಕಳೆದುಹರೀದರು.
ಇದರಾಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಾಂಡವು

ಸಾಂಕ್ಾಂತಿಗೆ ಗೆಲುವಿರ ಸಿಹ್ಯ ಬದಲ್ಗೆ
ಸರೀಲ್ರ ಕಹ್ಅನುಭವಿಸಿತ್.ಮೊದಲು
ಬ್್ಯಟಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತವು
ನರೀಡಿದ 255 ರನ್ಗಳ ಗುರಯನುನು
ಆಸ್ಟ್ರೀಲ್ಯಾ ತಾಂಡವು ಒಾಂದೂ ವಿಕೆಟ್
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದರೀ ಸಾಧಿಸಿತ್. 37.2
ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 258 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆದ್ದಿತ್.
2005ರ ರಾಂತರ ಭಾರತವು ಮೊದಲ
ಬ್ರಗೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಾಂತರದ
ಸರೀಲನುಭವಿಸಿತ್.
ಈಚೆಗಷ್ಟರೀ ಶ್ರೀಲಾಂಕ ಮತ್ತು

ಅದಕ್ಕೂ ಮುರನು ವೆಸ್್ಟ ಇಾಂಡಿರೀಸ್
ತಾಂಡಗಳ ಎದುರು ತವರರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ
ಗೆದ್ದಿದದಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಗವು ಇಲ್ಲಿ
ತಿರೀರಾ ಪರೀಲವವಗಿ ಕಾಂಡಿತ್.
ವರ್ನರ್ (ಔಟಾಗದ 128;

112ಎಸತ, 17ಬೌಾಂಡರ, 3ಸಿಕ್ಸರ್)
ಮತ್ತು ಫಾಂಚ್ (ಔಟಾಗದ 110;
114ಎಸತ, 13ಬೌಾಂಡರ, 2ಸಿಕ್ಸರ್)
ಇಬ್ಬರರೀ ಸರೀರ ತಾಂಡವನುನು ಗೆಲುವಿರ
ದಡ ಸರೀರಸಿದರು.
ಐಸಿಸಿಏಕದ್ರ ರಾ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ಪಟ್ಟಯ

ಅಗ್ಸಾಥಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯಮವೆರೀಗಿ
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮಾ್ ಮತ್ತು ಐವರು
ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಜರೀಡಿ ಜಗ್ಗಲ್ಲಲಿ.
ವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಫಾಂಚ್ ತಲಾ ಒಾಂದು

ಬ್ರ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲಿಯು ಅಪಾಯದ್ಾಂದ
ಪಾರಾದರು. ಯುಡಿಆರ್ಎಸ್ ಕ್ಡ
ಅವರಪರವಲ್ತ್. ಇವರಬ್ಬರೂಸರೀರ
ಒಟ್್ಟಮೂವತ್ತುಬೌಾಂಡರಮತ್ತು ಐದು
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನುನು ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಬ್್ಯಟ್್ಸಮನ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವು

ನರೀಡಿದ ಪಚ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದದಿ
ಆಸ್ಟ್ರೀಲ್ಯಾತಾಂಡವುಫರೀಲ್್ಡಾಂಗ್ ಆಯ್ಕೂ
ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿದುದಿ ಅಚ್ಚರಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತವು ಬಲ್ಷ್ಠ ಬ್್ಯಟಾಂಗ್
ಪಡೆಯನುನು ಕಣಕಕೂಳಿಸಿತ್.
ರರೀಹ್ತ್ ಶಮಾ್ನಜತೆಗೆ ಶಖರ್

ಧವನ್ ಇನಾಂಗ್್ಸ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮೂರನೆರೀ
ಕ್ಮಾಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಅವರಗಾಗಿ
ವಿರಾಟ್ ನಾಲಕೂನೆರೀ ಕ್ಮಾಾಂಕದಲ್ಲಿ
ಬ್್ಯಟಾಂಗ್ಗೆ ಬಾಂದರು. ಆದರ
ರರೀಹ್ತ್ ತಮ್ಮ ತವರರ ಅಾಂಗಳದಲ್ಲಿ

ಬ್್ಯಟ್ ಬಿರೀಸಲ್ಲಲಿ. ಕೆರೀವಲ ಹತ್ತು ರನ್
ಗಳಿಸಿ ಪವಿಲ್ಯನ್ಗೆಮರಳಿದರು.
ಶಖರ್ (74; 91ಎ, 9ಬೌಾಂ,

1ಸಿ) ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ (47;61ಎ,
4ಬೌಾಂ) ತಮ್ಮ ಮರೀಲ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ
ಉಳಿಸಿಕೊಾಂಡರು. ಎರಡನೆರೀ ವಿಕೆಟ್

ಜತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ 121 ರನ್
ಸರೀರಸಿದರು. ತಾಳೆ್ಮಯ ಆಟವಡಿದ
ಇಬ್ಬರೂ ಇದದಿಷ್್ಟ ಹತ್ತು ತಾಂಡವು
ಉತತುಮಮೊತತು ಗಳಿಸುವ ನರರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.
28ನೆರೀ ಓವರ್ರಲ್ಲಿ ಆಷ್ಟನ್ ಆಗರ್
ಎಸತದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಈ ಹಾಂತದ್ಾಂದ
ಪ್ವಸಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಾರಮ್ಯ
ಆರಾಂಭವಯಿತ್.
ರಾಂತರದ ಓವರ್ರಲ್ಲಿ ಶಖರ್

ಆಟಕೆಕೂ ವೆರೀಗಿ ಪಾ್ಯಟ್ ಕಮಿನ್್ಸ
ತಡೆಯಡಿ್ಡದರು. ನಾಯಕ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (16 ರನ್) ಲಯ
ಕಾಂಡುಕೊಾಂಡಿದದಿರು. ಆದರ 32ನೆರೀ
ಓವರ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಾಂ ಜಾಂಪಾ ಎಸತದಲ್ಲಿ
ಅವರಗೆರೀ ಸುಲಭ ಕ್ಯಚಿತತು ವಿರಾಟ್
ಮರಳಿದರು. ಶ್ರೀಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಟ
ರಡೆಯಲು ಸಾ್ಟರ್್ನ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ರಷಭ್
ಪಾಂತ್ (28 ರನ್) ಮತ್ತು ರವಿರೀಾಂದ್
ಜಡೆರೀಜ (25) ಇಬ್ಬರೂ ಸವಾಲ್ಪ ಹತ್ತು
ಹರೀರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಬ್ಬರ
ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ ರಾಂತರ ಕುಲದ್ರೀಪ್
ಯಾದವ್ (17 ರನ್) ಅವರ ಆಟವು
ಗಮರ ಸಳೆಯಿತ್. ಆದರ, ದೊಡ್ಡ
ಮೊತತು ಗಳಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ಯತನು
ಕೆೈಗೂಡಲ್ಲಲಿ.

ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಂಕ್ರಂತಿ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಸ��ಸ ೋಲಿನ ಕಹಿಯುಣಿಸಿದ ಆಸಟ್ೋಲಿಯಾ; ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅಧ್ಧಶತಕ

ಮಂಬೈನ ವಂಖೆಡೆ ಕ್ರೋಡಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವರ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಕ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಟ್ೋಲಿಯಾದ ಡೆೋವಿಡ್ ವನ್ಧರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯರನ್ ಫಂಚ್ ಅವರು
ಮರಿಯದ ಮೊದಲ ವಿಕ್ಟ್ ಜ��ಜ ತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

l ರಿಷಭ್ಪಂತ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ
ಬಡಿದ ಚಂಡು

l ಬ್ಯಾಟಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಚದ
ವಿರಾಟ್,ರೋಹಿತ್

l ಎರಡನೋ ವಿಕೆಟ್
ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 121 ರನ್
ಸೋರಿಸಿದರಾಹುಲ್–ಶಿಖರ್

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ವಾರ್ನರ್–ಫಿಂಚ್ಪ್ರತಾಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸ್ಸಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
ಭಾರತ 255 (49.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ)

ರೋಹಿತ್ಶರ್ಮಾಸಿಡೋವಿಡ್ವಾರಮಾರ್ಬಿಮಿಷೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ಮಾ 10

ಶಿಖರ್ಧವನ್ಸಿಆಷಟಾನ್ಆಗರ್ಬಿಪ್ಯಾಟ್ಕಮಿನ್ಸ್ 74

ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ಸಿಸಿಟಾೋವ್ಸಿಮಿತ್ಬಿಆಷಟಾನ್ಆಗರ್ 47

ವಿರಾಟ್ಕೊಹಿಲಿ ಸಿಮತ್ತುಬಿಆಯಾಡುಂಜುಂಪ್ 16

ಶ್ೋಯಸ್ಅಯಯಾರ್ಸಿಅಲೆರ್ಸ್ಕ್ಯಾರಿಬಿಮಿಷೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ಮಾ 04

ರಿಷಭ್ಪುಂತ್ಸಿಆಷಟಾನ್ಟರಮಾರ್ಬಿಪ್ಯಾಟ್ಕಮಿನ್ಸ್ 28

ರವಿೋುಂದ್ ಜಡೋಜಸಿಅಲೆರ್ಸ್ಕ್ಯಾರಿಬಿಕೆೋನ್ರಿಚಡಸ್ಮಾನ್ 25

ಶಾರ್ಮಾಲ್ಠಾಕೂರ್ಬಿಮಿಷೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ಮಾ 13

ಮೊಹಮಮಿದ್ಶಮಿಸಿಅಲೆರ್ಸ್ಕ್ಯಾರಿಬಿಕೆೋನ್ರಿಚಡಸ್ಮಾನ್ 10
ಕುಲದೋಪ್ಯಾದವ್ರನ್ಔಟ್(ಸಿಟಾೋವ್ಸಿಮಿತ್) 17
ಜಸ್ಪ್ೋತ್ಬೂರ್್ಔಟಾಗದೆ 00

ಇತರೆ: (ಲೆಗ್ಬೈ 3,ವೈಡ್8) 11

ವಿಕೆಟ್ಪತನ: 1-13 (ರೋಹಿತ್;4.3), 2–134 (ರಾಹುಲ್;27.1), 3–140 (ಶಿಖರ್;28.5),
4–156 (ವಿರಾಟ್;31.2), 5–164 (ಅಯ್ಯರ್;32.5), 6–213 (ಜಡೋಜ;42.1), 7–217 (ರಿಷಭ್;43.2),
8–229 (ಶಾರ್ದೂಲ್;44.5), 9–255 (ಕುಲದೋಪ್;48.6), 10–255 (ಶಮಿ;49.1).

ಬೌಲಿಂಗ್:ಮಿಷೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ದೂ 10–0–56–3 (ವೈಡ್2),ಪ್್ಯಟ್ಕಮಿನ್ಸ್ 10–1–44–2 (ವೈಡ್2),
ಕೋನ್ರಿಚರಸ್ದೂನ್9.1–0–43–2 (ವೈಡ್2),ಆ್ಯರಂಜಂಪ್10–0–53–1 (ವೈಡ್1),
ಆಷಟಾಷನ್ಆಗರ್10–1–56–1 (ವೈಡ್1).

ಆಸ್ಟ್ಕೋಲಯಾ ವಿಕಟ್ನಷಟಾಷವಿಲಲಿದೆ 258 (37.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
ಡೋವಿಡ್ವಾರಮಾರ್ಔಟಾಗದೆ 128
ಆಯಾರನ್ಫುಂಚ್ಔಟಾಗದೆ 110

ಇತರೆ: (ಬೈ 4, ಲೆಗ್ಬೈ 7,ವೈಡ್9) 20

ಬೌಲಿಂಗ್:ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 7.4–0–58–0 (ವೈಡ್ 1), ಜಸ್ಪ್ೋತ್ ಬೂಮ್್ 7–0–50–0
(ವೈಡ್ 1), ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ 5–0–43–0 (ವೈಡ್ 4), ಕುಲದೋಪ್ಯಾದವ್ 10–0–55–0
(ವೈಡ್2), ರವಿೋಂದ್ಜಡೋಜ8–0–41–0 (ವೈಡ್1).

ಫಲತಿಂಶ:ಆಸ್ಟೋ್ಲ್ಯಾತಂಡಕೆಕೆ 10ವಿಕೆಟ್ಗಳಜಯ.
3ಪಂದಯಾಗಳಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0ಮುನ್ನಡೆ.

ಮಿಂದಿನಪಿಂದ್ಯ:ಜನವರಿ 17. ಸ್ಥಳ:ರಾಜ್ಕೋಟ್.

ಪಿಂದ್ಯಶ್ಕೋಷ್ಠ:ಡೆೋವಿಡ್ವಾನ್ನರ್.

ಮುಂಬೈ: ವಿದಾ್ಯರ್್ನಗಳ ಗುಾಂಪಾಂದು
ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಳ
ವರ ಭಾರತ– ಆಸ್ಟ್ರೀಲ್ಯಾ ರಡುವೆ
ಮೊದಲ ಏಕದ್ರ ಪಾಂದ್ಯದ ಸಾಂದಭ್ನ
ದಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ತಿಭಟನೆ ರಡೆಸಿದ.
ಬಿಳಿ ಟ–ಶಟ್್ನಗಳನುನು ಧರಸಿದ

ವಿದಾ್ಯರ್್ನಗಳ ಗುಾಂಪು ‘ನರೀ ಸಿಎಎ’,

‘ನರೀ ಎನ್ಪಆರ್’ ಎಾಂಬ ಬ್್ಯರರ್ಗ-
ಳನುನು ಪ್ದಶ್ನಸಿತ್. ಆದರ ಭಾರತದ
ಇನಾಂಗ್್ಸ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲರೀ
ಈ ಗುಾಂಪು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ್ಾಂದ
ನಗ್ನಮಿಸಿತ್. ಈ ಗುಾಂಪರಲ್ಲಿ 26
ವಿದಾ್ಯರ್್ನಗಳಿದುದಿ, ‘ಮುಾಂಬೈ ಅಗೆರೀಾಂಸ್್ಟ
ಸಿಎಎ’ ಸಾಂಘಟನೆಗೆ ಸರೀರದವರು
ಎರನುಲಾಗಿದ.

ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನ

ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬಗ್ಮಾ (ರಾಯಿಟಸ್ಮಾ):
ಆಸ್ಟ್ರೀಲ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಷ್ನ ರಡೆಯಲ್
ರುವ ಟ–20 ವಿಶವಾಕಪ್ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ಕ ತಾಂಡಕೆಕೂ ಮರಳಲು
ಮಾತ್ಕತೆ ರಡೆಯುತಿತುರುವುದಾಗಿ
ಆಲ್ರಾಂಡರ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲ್ಯಸ್್ನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿದಾದಿರ.
ಸಿರೀಮಿತ ಓವರುಗಳ ಕ್ಕೆಟ್ರ

ಶ್ರೀಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನಸಿರುವ ಡಿ
ವಿಲ್ಯಸ್್ನ ಅವರುಕುಟ್ಾಂಬದೊಡನೆ
ಹೆಚ್್ಚ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಉದದಿರೀಶ
ದ್ಾಂದ 2018ರಲ್ಲಿ ನವೃತಿತು ಪ್ಕಟಸಿ-
ದದಿರು. ಆದರ ಗೆ್ರೀಮ್ ಸಿ್ಮತ್ (ಕ್ಕೆಟ್
ನದರೀ್ನಶಕ) ಮತ್ತುಮಾರ್್ನಬೌಷರ್
(ಮುಖ್ಯಕೊರೀಚ್) ತಾಂಡದ ಆಡಳಿತಕೆಕೂ
ಮರಳಿದ ರಾಂತರ ಡಿ ವಿಲ್ಯಸ್್ನ
ಮರಸು್ಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾದಿರ
ಎರನುಲಾಗುತಿತುದ.

ಟಾಟಾಚಸ್:ಡ್್ರ
ಸಾಧಿಸಿದಆನಂದ್

ವಿಜ್ಕ್ ಆಯಾನ್ ಜೋ, ನೆದಲೆಮಾುಂಡ್ಸ್
(ಪಟಿಐ):ಭಾರತದಗಾ್ಯುಾಂಡ್
ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶವಾನಾಥನ್ ಆರಾಂದ್
ಅವರುಟಾಟಾ ಸಿ್ಟರೀಲ್ಮಾಸ್ಟಸ್್ನ
ಚೆಸ್ಟೂನ್ನಯಮೂರನೆರೀ
ಸುತಿತುರ ಪಾಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್
ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿದಾದಿರ.
ಮಾಂಗಳವರ ರಡೆದ

ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಐದುಬ್ರಯ
ವಿಶವಾ ಚಾಂಪಯನ್ ಆರಾಂದ್ ಅವರು
ನೆದಲ್ನಾಂಡ್್ಸರ ಅನಶ್ ಗಿರ ಎದುರು
ಪಾಯಿಾಂಟ್ಹಾಂಚಿಕೊಾಂಡರು.
ಬಿಳಿ ಕಯಿಗಳಾಂದ್ಗೆ ಆಡಿದ

ಆರಾಂದ್, 12ನೆರೀ ರಡೆಯವರಗೂ
ಪಾಂದ್ಯದಮರೀಲ ಹ್ಡಿತ
ಸಾಧಿಸಿದದಿರು. ರಾಂತರ ಗಿರಜಾಣ್್ಮಯ
ಆಟ ಆಡಿದರು. 21ನೆರೀ ರಡೆಯ
ರಾಂತರಉಭಯಆಟಗಾರರುಡ್
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.

ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿ
ಕ್್ರಕೆಟ್: ಟ–20 ತಂಡಕೆಕೆ
ಮರಳಲು ಎಬಿಡಿಯತ್ನ

ರಾಜ್ಕೊೋಟ್: ಜಯದರೀವ್ ಉರ
ದಕೂತ್ ಬಳಗದ ಕೆೈಗಳಿಾಂದ ಜಯದ
ಅವಕಶವನುನು ಕತ್ತುಕೊಳು್ಳವಲ್ಲಿ
ಆರ್. ಸಮರ್್ನ ಮತ್ತು ದರೀವದತತು
ಪಡಿಕಕೂಲ್ಯಶಸಿವಾಯಾದರು.
ಇದರಾಂದಾಗಿ ಮಾಂಗಳವರ

ಮುಕತುಯವದ ರಣಜಿಟ್ರೀಫ ಕ್ಕೆಟ್
ಟೂನ್ನಯ ಬಿ ಗುಾಂಪರ ಪಾಂದ್ಯವು
ಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಾಂತ್ಯಗಾಂಡಿತ್. ಮೊದಲ
ಇನಾಂಗ್್ಸರಲ್ಲಿ 336 ರನ್ಗಳ ಭಜ್ನರ
ಮುರನುಡೆ ಗಳಿಸಿದದಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ ಕೆರೀವಲ
ಮೂರು ಪಾಯಿಾಂಟ್್ಸ ಪಡೆಯಿತ್.
ಒಾಂದು ಪಾಯಿಾಂಟ್ ಪಡೆದ ಕನಾ್ನಟಕ
ಸಮಾಧಾರದ ನಟ್್ಟಸಿರುಬಿಟ್ಟತ್.
ಮೊದಲ ಇನಾಂಗ್್ಸರಲ್ಲಿ ಅಧ್ನಶತಕ

ಬ್ರಸಿದದಿ ಸಮರ್್ನ ಎರಡನೆರೀ
ಇನಾಂಗ್್ಸರಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳೆ್ಮಯ ಬ್್ಯಟಾಂಗ್
ಮಾಡಿ(74;159ಎಸತ,10ಬೌಾಂಡರ)
ತಾಂಡದಸರೀಲು ತಪ್ಪಸಿದರು. ಪ್ವಸಿ
ಬಳಗ 89 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ಕೆಕೂ 220 ರನ್
ಗಳಿಸಿ, ದ್ರದಾಟವನುನುಪೂರೈಸಿತ್.
ಚೆರೀತೆರೀಶವಾರ್ ಪೂಜಾರ ದ್ವಾಶತಕ

ಮತ್ತು ಶಲ್ಡನ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶತಕದ ಬಲ
ದ್ಾಂದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ ತಾಂಡವು ಮೊದಲ
ಇನಾಂಗ್್ಸರಲ್ಲಿ 7ಕೆಕೂ 581 ರನ್ ಗಳಿಸಿ
ಡಿಕೆಲಿರೀರ್ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿತ್ತು.
ಕನಾ್ನಟಕವು 79 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ

171 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದರಾಂದಾಗಿ ಫಾಲರೀಆನ್ ಹೆರೀರದದಿ
ಆತಿಥರೀಯ ತಾಂಡವು ಕೊನೆಯ
ದ್ರದಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದುದಿ ಏಳುಪಾಯಿಾಂಟ್್ಸ
ಜಿರೀಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಛಲದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಮಯಾಂರ್

ಅಗರವಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್,
ಮನರೀಷ್ ಪಾಾಂಡೆ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್,
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ ಅವರಲಲಿದ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ
ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸಾಥಾರ ಪಡೆದ್ದದಿರು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಾಂತಿಮ ಹನನುಾಂದರಲ್ಲಿ
ಅನುಭವಿಬೌಲರ್ಅಭಿಮನು್ಯಮಿಥುನ್

ಮತ್ತು ಯುವಪ್ತಿಭೆ ವಿ. ಕೌಶರ್
ಅವರನ್ನು ಕಣಕಕೂಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಂಗಾಮಿ
ನಾಯಕ ಶ್ರೀಯಸ್ ಗರೀಪಾಲ್
ಅವರ ಈ ನಧಾ್ನರವು ಮೊದಲರಡು
ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಬ್ರಯಾಗಿತ್ತು.
ಆರಾಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಲ:
ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮರೀಲುಗೆೈ ಸಾಧಿಸಲು
ಬಳಿಗೆ್ಗಯ ಅವಧಿಯುಮಹತವಾದಾದಿಗಿತ್ತು.
ಆದರ ಈ ಅವಧಿಯನುನು ಆರಾಂಭಿಕ

ಜರೀಡಿ ಆರ್. ಸಮರ್್ನ ಮತ್ತು
ಬಳಗಾವಿಯ ಹುಡುಗ ರರೀಹನ್
ಕದಾಂ (42;132ಎ, 5ಬೌಾಂ) ಆವರಸಿ
ಕೊಾಂಡರು. 43 ಓವರ್ಗಳನುನು
ಆಡಿದ ಇವರಬ್ಬರೂ ಸರೀರಸಿದುದಿ
96 ರನ್ಗಳನುನು ಮಾತ್. ಕಮಲರೀಶ್
ಮಕವಾನಾ ಎಸತವನುನು ಆಡುವ ಪ್ಯತನು-
ದಲ್ಲಿ ರರೀಹನ್ ಎಡವಿದರು. ಹವಿ್ನರ್
ದರೀಸಾಯಿಗೆಕ್ಯಚಿತತುರು.
ಆದರ, ಈ ಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್್ನ

ಜತೆಗೆ ಸರೀರದ ಎಡಗೆೈ ಬ್್ಯಟ್್ಸಮನ್
ದರೀವದತತು ಪಡಿಕಕೂಲ್ ಬೌಲರ್ಗಳನುನು

ಕಡಿದರು. ಹೆಚ್್ಚ ರನ್ಗಳನುನು
ಗಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರ, ಹೆಚ್್ಚ ಎಸತಗಳನುನು
ಆಡಿ ಸಮಯದೂಡಿದರು.
ಈ ಜರೀಡಿಯು ಹತ್ತು ಓವರ್

ಆಡಿ 24 ರನ್ ಮಾತ್ ಸರೀರಸಿತ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್್ನ ಪಾಲು 22 ರನ್ಗ-
ಳಾಗಿದದಿವು. ದರೀವದತತು ಪಡಿಕಕೂಲ್ ಕೆರೀವಲ
ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿದದಿರು.
ಚಹಾ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಸವಾಲ್ಪ ಹತ್ತು

ಮುರನು ಸಮರ್್ನ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ
ಜಯದರೀವ್ ಕುಣಿದಾಡಿದರು. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ
ಬಾಂದ ಕೆ.ವಿ. ಸಿದಾ್ಧರ್್ನ 19 ರನ್
ಗಳಿಸಿದರೂ, ದರೀವದತತು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
ರನ್ಗಳುಏರರಲ್ಲಲಿ. 64ನೆರೀಓವರ್ರಲ್ಲಿ
ಸಿದಾ್ಧರ್್ನ ಅವರನುನು ಧಮರೀ್ನಾಂದ್ಸಿಾಂಹ
ಜಡೆರೀಜ ಔಟ್ಮಾಡಿದರು.
ಚಹಾ ವೆರೀಳೆಗೆ ಪವನ್ ದರೀಶಪಾಾಂಡೆ

ಕ್ಡ ಪವಿಲ್ಯನ್ ಸರೀರದದಿರು. ಆ
ಸಮಯಕೆಕೂ 100 ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ 24
ರನ್ ಗಳಿಸಿದದಿ ದರೀವದತತು ಇನ್ನು
ಕ್ರೀಸ್ರಲ್ಲಿದದಿರು. ವಿರಾಮದ ರಾಂತರ

ಯಾವುದರೀ ವಿಕೆಟ್ ಪತರವಗಲ್ಲಲಿ.
ದರೀವದತತು ಅಧ್ನಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು.
ಶ್ರೀಯಸ್ ಗರೀಪಾಲ್ ಗಟ್ಟಯಾಗಿ
ಕಲ್ರದರು. ಕಡ್ಡಯ ಓವರ್ಗಳ
ರಾಂತರ ಪಾಂದ್ಯವನುನು ಡ್ ಎಾಂದು
ಘರೀಷಿಸಲಾಯಿತ್.
ಮುಾಂದ್ನ ಪಾಂದ್ಯ: ಜನವರಿ 27–30

ಎದುರಾಳಿ: ರೈಲ್ವೆಸ್
ಸ್ಥಳ: ಕರೈನೈಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ,

ದೆಹಲಿ.

ಜಯದೋವ್ ಬಳಗದ ಕ್ೈತಪಿಪಿದ ಜಯ; ದೋವದತತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್್ಯಟಿಂಗ್

ಕರ್್ಧಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಆರ್. ಸಮರ್್ಧ

‘ಸಮರ್ಥ’ ಆಟಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಸ��ಸ ೋಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ರೀರು: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ:
7ಕ್್581 ಡಿಕ್ಲೆರ್ನೈ, ಕರ್ನೈಟಕ:
171ಫಾಲರೀಆನ್: ಎರಡರರೀ
ಇನಾಂಗ್ಸ್: 4ಕೆಕೂ220 (ರರೀಹನ್
ಕದಾಂ 42, ಆರ್. ಸಮರ್್ನ 74,
ದರೀವದತತು ಪಡಿಕಕೂಲ್ ಔಟಾಗದ 53,
ಕೆ.ವಿ. ಸಿದಾ್ಧರ್್ನ 19, ಶ್ರೀಯಸ್
ಗರೀಪಾಲ್ಔಟಾಗದ 13,
ಧಮರೀ್ನಾಂದ್ಸಿಾಂಹ ಜಡೆರೀಜ 97ಕೆಕೂ2,
ಜಯದರೀವ್ಉರದಕೂತ್ 53ಕೆಕೂ1).
ಲಾಹ್ಲೆ:ಮೊದಲ ಇನಾಂಗ್ಸ್:
ಹರಿಯಾಣ: 90, ಒಡಿಶಾ 160,
ಎರಡರರೀ ಇನಾಂಗ್ಸ್: ಹರಿಯಾಣ;
248, ಒಡಿಶಾ: 58.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ
9ಕೆಕೂ182 (ಸುಜಿತ್ ಲಾಂಕ 28,
ಗರೀವಿಾಂದ್ಪರೀದಾದಿರ್ 30,
ರಾಜರೀಶ್ಧೂಪರ್ 32, ರಾಜರೀಶ್
ಮೊರೀಹಾಾಂತಿ 21, ಅಜಿತ್ಚಹಲ್
80ಕೆಕೂ7) ಫಲಿತಾಂಶ: ಒಡಿಶ್
ತಾಂಡಕೆಕೂ 1 ವಿಕೆಟ್ ಜಯಮತ್ತು 6
ಪಾಯಿಾಂಟ್್ಸ.
ಪಾಲಾಂ, ದೆಹಲಿ:ಮೊದಲ ಇನಾಂಗ್ಸ್:
ಜಮುಮು–ಕಾಶಮುರೀರ: 360, ಸರ್ನೈಸಸ್:
242, ಜಮುಮು– ಕಾಶಮುರೀರ: 5ಕೆಕೂ201
ಡಿಕೆಲಿಡ್್ನ, ಸರ್ನೈಸಸ್: 72.2
ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 146 (ಎ.ಪ. ಶಮಾ್ನ
54,ಮೊಹಮ್ಮದ್ಮುದಸಿ್ಸರೀರ್
45ಕೆಕೂ3, ಪವೆರೀ್ನಜ್ ರಸೂಲ್ 23ಕೆಕೂ3,
ಅಕರೀಬ್ ರಬಿ 23ಕೆಕೂ2, ಉಮರ್
ರಜಿರೀರ್ 38ಕೆಕೂ2) ಫಲಿತಾಂಶ:
ಜಮು್ಮ–ಕಶ್ಮರೀರ ತಾಂಡಕೆಕೂ 173
ರನ್ಗಳ ಜಯ. 6ಪಾಯಿಾಂಟ್್ಸ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಪಟಿಐ):ಮೂರು
ಸತತ ಗೆಲುವಿನಾಂದಉತಾ್ಸಹದಲ್ಲಿರುವ
ಒಡಿಶ್ ತಾಂಡಬ್ಧವರ, ಐಎಸ್ಎಲ್
ಫುಟ್ಬ್ಲ್ಟೂನ್ನಯಪಟ್ಟಯಲ್ಲಿ
ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಹೆೈದರಾಬ್ದ್ವಿರುದ್ಧ
ಆಡಲ್ದ. ಸಹಜವಗಿಈ ಪಾಂದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅದು ಗೆಲುಲಿವ ನೆಚಿ್ಚರ ತಾಂಡದಾಂತೆ
ಕಣುತಿತುದ.
ಹೆೈದರಾಬ್ದ್ಮಾ್ಯನೆರೀಜರ್

ಫಲ್ಬೌ್ನ್ಕ್ಡ ಇತಿತುರೀಚೆಗೆ ಲ್ರೀಗ್
ಮಧ್ಯದಲಲಿರೀ ತಾಂಡತೊರದ್ದಾದಿರ.
ಮಿಡ್ಫರೀಲ್ಡರ್ಮಾಕೊ್ನಸಾ್ಟಾಂಕೊವಿರ್
ಅಮಾರತ್ ಆಗಿರುವುದುಕ್ಡಒತತುಡ
ಇರನುಷ್್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದ. ಹ್ರೀಗಾಗಿಮಿಡ್
ಫರೀಲ್್ಡರಲ್ಲಿ ಆದ್ಲ್ಖಾನ್ಮತ್ತು
ರರೀಹ್ತ್ಮರೀಲ ಹೆಚಿ್ಚರ ಒತತುಡವಿದ.
ಹೆೈದರಾಬ್ದ್ಗೆ ಹೆಚ್್ಚ ಸವಲ್ರ

ವಿಷಯವಗಿರುವುದುರಕ್ಷಣಾ
ವಿಭಾಗ. ಕಡೆಯ ಐದುಪಾಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
15ಗರೀಲುಗಳನುನು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ
ಬಿಟ್್ಟಕೊಟ್ಟದ. ಒಡಿಶ್ ತಾಂಡದ
ಮಿಡ್ಫರೀಲ್ಡರ್ ವಿನತ್ರಾಯ್
ಅಮಾರತ್ಗಾಂಡಿದಾದಿರ. ಈ ತಾಂಡ
ಗೆದ್ದಿರುವಮೂರೂಪಾಂದ್ಯಗಳು
ತವರರಲ್ಲಿ ಎಾಂಬ್ದು ಗಮನಾಹ್ನ.

ಒಡಿಶಾಗೆಉತ್ಸ್ಹ

ಖೆೋಲ��ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಕ್ರೋಡಕೂಟದ ಸೈಕ್ಲಂಗ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕನಾ್ನಟಕದನಾಲವಾರು ಸೈಕಲಿಸ್್ಟ
ಗಳು, ಗುವಹಟಯಲ್ಲಿ ರಡೆಯುತಿತುರುವ
ಖೆರೀಲ ಇಾಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಕ್ರೀಡ
ಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಳವರ ಬಳಿ್ಳ ಪದಕ
ಗಳನುನು ಜಯಿಸಿದಾದಿರ.
21 ವಷ್ನದ ಒಳಗಿರವರ

ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 1,000 ಮಿರೀಟರ್
ವೆೈಯಕತುಕ ಟೆೈಮ್ ಟ್ಯಲ್್ಸರಲ್ಲಿ
ನೆೈರುತ್ಯ ರೈಲವಾ ಉದೊ್ಯರೀಗಿ ವೆಾಂಕಪ್ಪ
ಕೆಾಂಗಲಗುತಿತು ಒಾಂದು ನಮಿಷ 09.254
ಸಕೆಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ ತಲುಪದರು.
ಬ್ಗಲಕೊರೀಟೆ ತಾಲ್ಲಿಕರ ತ್ಳಸಿಗೆರೀರ
ಗಾ್ಮದ ವೆಾಂಕಪ್ಪ 10 ಕ.ಮಿರೀ. ಸಾಕೂ್ಯುಚ್
ರರೀಸ್ರಲ್ಲಿಯೂ 29 ನಮಿಷ 21.56
ಸಕೆಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ ಮುಟ್ಟ ದ್ರದ
ಎರಡನೆರೀ ಬಳಿ್ಳ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಾಂಡರು.
21 ವಷ್ನದೊಳಗಿರವರ ಮಹ್ಳಾ

ವಿಭಾಗದ 7.5 ಕ.ಮಿರೀ ಸಾಕೂ್ಯುಚ್
ಸ್ಪರ್್ನಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗಳೂರರ ಕರೀತಿ್ನ
ರಾಂಗಸಾವಾಮಿ 14 ನಮಿಷ 53.246
ಸಕೆಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ ಮುಟ್ಟ ಬಳಿ್ಳ
ಪಡೆದರು. 17 ವಷ್ನದೊಳಗಿರ

ಬ್ಲಕಯರ ವಿಭಾಗದ 500
ಮಿರೀಟರ್ ವೆೈಯಕತುಕ ಟೆೈಮ್ ಟ್ಯ-
ಲ್್ಸರಲ್ಲಿ ಅಾಂಕತಾ ರಾಠರೀಡ 41.697
ಸಕೆಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ ತಲುಪ ಬಳಿ್ಳ
ಪದಕಕೆಕೂ ಕೊರಳಡಿ್ಡದರು.

ಮೂರು ದ್ರಗಳಿಾಂದ
ರಡೆಯುತಿತುರುವ ಸೈಕಲಿಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್್ನಗ-
ಳಲ್ಲಿ ಕನಾ್ನಟಕ ತಾಂಡದವರು ಒಟ್್ಟ
ಐದು ಬಳಿ್ಳ ಮತ್ತು ನಾಲುಕೂ ಕಾಂಚಿರ
ಪದಕಗಳನುನು ಗೆದುದಿಕೊಾಂಡಿದಾದಿರ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರ್ಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ

ಗುವಾಹಟಿ (ಪಟಿಐ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ದ ಕ್ರೀಡಪಟ್ಗಳು ಖೆರೀಲ ಇಾಂಡಿಯಾ
ಯೂತ್ಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರೀಲುಗೆೈಮುಾಂದುವರಸಿದಾದಿರ. ಮಾಂಗಳವರದ ರಾಂತರ
ಗೆದದಿ ಚಿರನುದ ಪದಕಗಳ ಸಾಂಖೆ್ಯ 26ಕೆಕೂ ಏರದ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ ಒಟ್್ಟ 107 ಪದಕಗಳನುನು ಗೆದುದಿಕೊಾಂಡು ಪದಕ ಪಟ್ಟಯಲ್ಲಿ

ಅಗ್ಸಾಥಾರದಲ್ಲಿದ. ದರೀಶದ ಕ್ರೀಡಶಕತುಯಾದ ಹರಯಾಣ 21 ಚಿರನು ಸರೀರದಾಂತೆ
ಒಟ್್ಟ 67 ಪದಕಗಳಡನೆ ಎರಡನೆರೀ ಸಾಥಾರದಲ್ಲಿದ. ದಹಲ್ಮೂರನೆರೀ
ಸಾಥಾರದಲ್ಲಿದ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ದ ಜಿಮಾನುಸ್್ಟ, ಸೈಕಲಿಸ್್ಟಗಳು ತಲಾಮೂರುಚಿರನುಗಳನುನು

ಬ್ಚಿಕೊಾಂಡು ಸಾಂಭ್ಮಿಸಿದರು.
ಕೆರೀರಳದ ಅಪಣಾ್ನರಾಯ್21 ವಷ್ನದೊಳಗಿರಬ್ಲಕಯರ 100

ಮಿರೀ. ಹಡ್ನಲ್್ಸರಲ್ಲಿನ್ತರಕ್ಟದಾಖಲಯಡನೆ ಚಿರನು ಗೆದುದಿ ಗಮರ
ಸಳೆದರು. ಅಥಲಿಥಟರ್್ಸರಲ್ಲಿಮೂರುಚಿರನು ಸರೀರದಾಂತೆ ಕೆರೀರಳಮಾಂಗಳವರ
ಒಟ್್ಟ ನಾಲುಕೂ ಚಿರನು ಪಡೆಯಿತ್.
ಸೈಕಲಿಾಂಗ್ಮತ್ತು ಜುಡೊದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ ಸ್ಪಧಿ್ನಗಳು ಐದುಚಿರನು

ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಮಹಾರಾಷಟಾಷ್ರ ಸ್ಪರ್ದೂಗಳಮೋಲುಗೆೈ

ಮೆಲ್ಬನ್ಮಾ(ಪಟಿಐ):ಭಾರತದಪ್ಜ್ರೀಶ್
ಗುಣ್ರೀಶವಾರನ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೀಲ್ಯನ್
ಓಪನ್ ಟೆನಸ್ ಟೂನ್ನಯ ಅಹ್ನತಾ
ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತಿತುರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು
ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಮಾಂಗಳವರ ರಡೆದ ಹಣಾಹಣಿ

ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಜ್ರೀಶ್, ಸಥಾಳಿರೀಯ ಆಟಗಾರ
ಹಾ್ಯರ ಬೌಚ್ನರ್ ಎದುರು 6–2,
6–4ರಾಂದ ಗೆದದಿರು. ಎರಡನೆರೀ ಸುತಿತುರಲ್ಲಿ
ಅವರು ಜಮ್ನನಯ ಯಾನನುರ್
ಹಾಾಂಫ್ಮನ್ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲ್ದಾದಿರ.
ರಾಮಕುಮಾರ್ ರಾಮನಾಥನ್

6-4, 4-6, 1-6 ರಲ್ಲಿ ಫೆಡರಕೊ
ಕೊರಯಎದುರುಪರಾಭವಗಾಂಡರು.

ಪ್ಜ್ೋಶ್ಮುನ್ನಡ
ಹೋಬಟ್ಮಾ, ಆಸಟಾ್ೋಲಿಯಾ
(ಪಟಿಐ):ಭಾರತದ ಆಟ
ಗಾತಿ್ನ ಸಾನಯಾಮಿಜಾ್ನ
ಗೆಲುವಿನಾಂದ್ಗೆ ಡಬ್ಲಿಯುಟಎ
ಟೆನಸ್ ಸಕ್್ಯ್ನಟ್ಗೆಮರಳಿದಾದಿರ.
ಹರೀಬಟ್್ನ ಇಾಂಟರ್ನಾ್ಯಷರಲ್
ಟೂನ್ನಯಡಬಲ್್ಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಉಕೆ್ರೀನ್ರನಾಡಿಯಾಕಚೆನರ್
ಜತೆಗೂಡಿದ ಅವರುಕವಾಟ್ನರ್
ಫೆೈರಲ್ಗೆ ಲಗೆ್ಗಯಿಟ್ಟದಾದಿರ.
ಎರಡು ವಷ್ನಗಳ ಬಳಿಕ

ಅಾಂಗಣಕಕೂಳಿದ ಸಾನಯಾಮತ್ತು

ಅವರಜತೆಗಾತಿ್ನಮೊದಲ
ಸುತಿತುರ ಪಾಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–6, 7–6,
10–3 ರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಸನಾ ಕಲಶನುಕೊವ
ಮಿಯುಕ್ಯಟಜರೀಡಿಯ
ಎದುರು ಗೆದದಿರು. ಒಾಂದುತಾಸು 41
ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂದ್ಯಮುಗಿಯಿತ್.
2018ರ ಎಪ್ಲ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಡು

ಮಗುವಿಗೆ ಜರ್ಮ ನರೀಡಿದದಿ ಸಾನಯಾ,
ತಾಯತುರದ ವಿರಾಮಪಡೆದ್ದದಿರು.
ಅದಕಕೂಾಂತಮೊದಲುಗಾಯದ
ಹ್ನೆನುಲಯಲ್ಲಿ ಟೆನಸ್ನಾಂದದೂರ
ಸರದ್ದದಿರು.

ಸಾನಿಯಾಗೆ ಗೆಲುವಿನಪುಳಕ


