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जोएडड भरयज्ने :- 

ऑलरॊपऩकभध्मे आठ वुलणडवश ११ ऩदके लभऱपलरेल्मा बायताने एके काऱी शॉकीत आऩरे 
लर्डस्ल ननभाडण केरे शोते. शा वुलणडकाऱ इनतशावजभा झारा अवरा, तयी तो ऩयत आणण्मार् े
प्रमत्न वुरू आशेत. त्मार्ार् एक बाग म्शणून शॉकी इॊडडमाने ऩयदेळी प्रलळषक नेभण्मार्ा 
वऩाटा रालरा आशे. ज्मा उत्वाशाने ऩयदेळी प्रलळषक आरेत, नततक्मात तडकापडकी त्माॊना 
ऩदालरून शटपलण्मातशी आरे. जोव ब्रावा (स्ऩेन), भामकेर नोब्व (ऑस्रेलरमा), टेयी लॉल्ळ 
(ऑस्रेलरमा), ऩॉर व्शॅन अॅव (नेदयरॉड्व) आणण त्मानॊतय योएरॊट ओल्टभन्व (शॉरॊड) अवे 
एकाऩाठोऩाठ एक ऩयदेळी प्रलळषकाॊनी बायतीम शॉकी वॊघारा भागडदळडन केरे. भात्र, पाय काशी 
वुधायणा झाल्मा नाशीत. ओल्टभन्व माॊर्ी नुकतीर् बायतीम ऩरुुऴ शॉकी वॊघाच्मा 
प्रलळषकऩदालरून शकारऩट्टी कयण्मात आरी अवून, याष्ट्रीम भहशरा शॉकी वॊघार् े प्रलळषक 
जोएडड भरयज्ने माॊच्माकडरे् ऩुरुऴ वॊघार्ीशी धुया वोऩपलण्मात आरी आशे. भरयज्न े शे 
नेदयरॉड्वर् े भाजी शॉकीऩटू आशेत. ननलतृ्तीनॊतय ते प्रलळषणाकड े लऱरे आशेत. त्माॊच्मा 
भागडदळडनाखारी नेदयरॉड्वच्मा २१ लऴाांखारीर भहशरा वॊघाने लल्डड कऩ उॊर्ालराआशे. 
२०१५भध्मे त्माॊच्मा भागडदळडनाखारी शॉकी लल्डड रीग वेभी-पामनर स्ऩधेत लरयष्ट्ठ गटाच्मा 
नेदयरॉड्व वॊघाने वुलणडऩदक जजॊकरे. ते २०११ ते २०१४च्मा दयम्मान नेदयरॉड्वच्मा २१ 
लऴाांखारीर ऩुरुऴ वॊघार्े प्रलळषक शोते. भात्र, लरयष्ट्ठ गटाच्मा ऩुरुऴ शॉकी वॊघारा प्रलळषण 
देण्मार्ा त्माॊना कुठराशी अनुबल नाशी. अवे अवतानाशी त्माॊर्ी ननलड केल्माने आश्र्मड व्मक्त 
केरे जात आशे. ऩुढीर लऴी ढाका मेथे आलळमा कयॊडक स्ऩधाड शोत आशे. त्मानॊतय बायतात 
शॉकी लल्डड रीग अॊनतभ स्ऩधाड शोईर. याष्ट्रकुर स्ऩधाड, आलळमाई स्ऩधाड आणण शॉकी लल्डड कऩ 
अळा तीन भोठ्मा स्ऩधाड १६ भहशन्माॊच्मा अॊतयाॊत शोतीर. २०२०च्मा टोककमो ऑलरॊपऩकर् े
रक्ष्मशी ठेलाले रागणाय आशे. अळा जस्थतीत शॉकीतीर शे फदर ककती राबदामक ठयतीर, शा 
भोठा प्रश्नर् आशे. ४३ लऴीम भरयज्ने माॊच्माकड ेमा लऴाडच्मा वुरुलातीरा भहशरा शॉकी वॊघार्ी 
वूत्र ेवोऩपलरी शोती. त्माॊच्मालय पलश्लाव दाखपलरा आशे खया; ऩण बायतीम ऩुरुऴ वॊघारा ऩुन्शा 
एका नव्मा प्रलळषकावाठी जुऱलून घेताना काशी हदलव तयी अडर्ण नक्कीर् जाणलेर. भरयज्ने 
माॊच्मा शातात जादरू्ी काॊडी नाशी. त्माभुऱेएका यात्रीत बायतीम वॊघार्ी प्रगती शोणाय नाशी. 
बायतीम शॉकी आक्रभक ळैरीर्ी आशे. भात्र, शी ळैरी भैदानालय न हदवता भैदानाफाशेयर् हदवते 
आशे. आता शा प्रलळषकऩदार्ा ‘काटेयी भुकुट’ ऩरयधान करून भरयज्ने काम फदर घडलून 
आणतात, शे ऩाशणे यॊजक ठयणाय आशे. 


