େଖଳ

gାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ କ୍ବାଟର୍ରେର େଫେଡରର୍ ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠ
େମଦେଭେଦଭ, େଭରଭ ବିଦା

ଲଣ୍ଡନ, ୬ା୭: ୨୦ gାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ବିେଜତା ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡ େଟନିସ
କିଂବଦnି େରାଜର େଫେଡରର୍ ଚଳିତ ୱିmଲଡନ୍େର
ନୂ ଆ କୀtମାନ କରିଛnି। େସାମବାର
ମଧ୍ୟରାtେର େଖଳାଯାଇ ବା ପୁରଷ
ୁ ଏକକ
pିକ୍ବାଟର୍ର ଫାଇନାଲ୍େର ଷଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତାpାp
େଫେଡରର୍ ସିଧାସଳଖ ୭-୫, ୬-୪, ୬-୨
େସଟ୍େର ୨୩ ମାନ୍ୟତାpାp ଇଟାଲିର
େଲାେରେଞ୍ଜା େସାେନେଗାଙ୍କୁ ପରାs କରି
କ୍ବାଟର୍ର ଫାଇନାଲ୍େର ପହଞ୍ଚିବାେର ସବୁଠାରୁ
ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠ େଖଳାଳି େହାଇ େଲ।
ଏ ସହ ଏଠାେର ୮ ଥରର ବିେଜତା
େଫେଡରର ୧୮ତମ ୱିmଲଡନ୍ ଏବଂ
୫୮ତମ gାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ କ୍ବାଟର୍ର ଫାଇନାଲ୍େର
ପହଞ୍ଚିବାର କୀtମାନ ମଧ୍ୟ କରି େଲ।
ଆସnା ମାସେର ୪୦ ବଷର୍େର ପଦାପର୍ଣ
କରିବାକୁ ଯାଉ ବା େଫେଡରର୍ କ୍ବାଟର୍ର
ଫାଇନାଲ୍େର େପାଲାଣ୍ଡର ହୁବତର୍ ହୁକର୍ାଜଙ୍କୁ
େଭଟିେବ। ଚତୁଦର୍ଶ ମାନ୍ୟତାpାp ହୁକର୍ାଜ
୨-୬, ୭-୬, ୩-୬, ୬-୩, ୬-୩ େସଟ୍େର
ଦ୍ବିତୀୟ ମାନ୍ୟତାpାp ରୁଷିଆର ଡାନିଲ େମଦେଭେଦଭଙ୍କୁ
ପରାs କରି ବିଦାୟ ରାsା େଦଖାଇ େଲ। େସହିପରି
ଚତୁଥର୍ ମାନ୍ୟତାpାp ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡର େଭରଭଙ୍କ

ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ pିକ୍ବାଟର୍ର ଫାଇନାଲ୍େର େଶଷ
େହାଇଯାଇଛି। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ୨୪ ବଷର୍ୀୟ

ଏହି ଜମର୍ାନୀ େଖଳାଳି ୪-୬, ୬-୭, ୬-୩, ୬-୩, ୪-୬
େସଟ୍େର େଷାଡ଼ଷ ମାନ୍ୟତାpାp କାନାଡ଼ାର େଫଲିk
ଅଗର ଆଲିଆସିମଙ୍କଠୁ ହାରି ବିଦାୟ େନଇ େଲ।

ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟkିଗତ ସ୍ବଣ୍ଣର୍କୁ ଅେପkା

ଅ

େହେଲ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟେର ଆଉ
ନୂ ଆଦିlୀ, ୬ା୭: ଅଲିmିkେର
ଭାରତ ଏପଯର୍୍ୟn ମାt ୨୮ ପଦକ ବ୍ୟkିଗତ ସ୍ବଣ୍ଣର୍ ଜିତିବାର ସୁେଯାଗ
ଜିତିଛି। େସ ମଧ୍ୟେର କିnୁ େକବଳ ମିଳିନି। ୨୦୧୬ ରିଓ ଅଲିmିkେର
େଗାଟିଏ ବ୍ୟkିଗତ ସ୍ବଣ୍ଣର୍ ପଦକ
ପିଭି ସିnୁ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍େର
ରହିଛି। ଅଲିmିkେର ଜିତି ବା ଅନ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବା ପେର
ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟkିଗତ
ସମs ସ୍ବଣ୍ଣର୍ ହକି ଭଳି ଦଳଗତ
େଖଳରୁ ଆସିଛି। ୧୯୦୦ ମସିହାେର ସ୍ବଣ୍ଣର୍ ଜିତିବାର ସmାବନା ସୃଷ୍ଟି
େହାଇ ଲା। େହେଲ େସ
ମାt ଜେଣ ଏବଂ ୧୯୨୦ରୁ
kମାଗତ ଦଳ
ି
ଆ ଫାଇନାଲ୍େର ହାରି
m
ି k
ପଠାଇ ଆସୁ ବା
ଉ େରୗପ୍ୟେର
ଲ
ସnୁ ଷ୍ଟ
ଭାରତକୁ
ଅଲିmିkେର
ରହି େଲ।
pଥମ
ଭାରତ
ବ୍ୟkିଗତ
ହାତରୁ ବି
ସ୍ବଣ୍ଣର୍ ପଦକ
ଏକ ଭଲ
ଜିତିବା
ସୁେଯାଗ
ଲାଗି ୧୦୮
ଖସି
ବଷର୍ ଲାଗି
ଯାଇ ଲା।
ଯାଇ ଲା।
୧୨୫ ବଷର୍ର
୨୦୦୮ ମସିହାେର
ଅଲିmିk ଇତିହାସ
ଅଭିନବ ବିndା ବnୁ କଚାଳନାରୁ
ମଧ୍ୟେର ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତା ପବ
ୂ ର୍ର ୁ
ଭାରତ ପାଇଁ pଥମ ବ୍ୟkିଗତ
ହକିର ୁ ୩ଟି ସ୍ବଣ୍ଣର୍ ଜିତି ଲା େବେଳ
ସ୍ବଣ୍ଣର୍ ଜିତି ସଫଳତାର ନୂ ଆ ଫଦର୍
ସ୍ବାଧୀନତା ପେର େସହି ହକିର ୁ ୫
େଯାଡ଼ି େଲ। ଏହାପେର ଦୁଇଟି
ଏବଂ ବnୁ କଚାଳନାରୁ େଗାଟିଏ ସ୍ବଣ୍ଣର୍
ଅଲିmିk ଆେୟାଜିତ େହାଇସାରିଛି। ଜିତିଛି।

େଟ

ଦ ିନ

ା କ ିଓ

୧୬

ଅଲିmିkେର ଭାରତର pଥମ
pଥମ ଅଂଶgହଣ ୧୯୦୦
pଥମ ପଦକ ନମର୍ାନ pିଚାଡର୍
pଥମ ସ୍ବଣ୍ଣର୍ (ହକି, ଦଳଗତ) ୧୯୨୮, ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍
ସ୍ବାଧୀନତା ପେର pଥମ ସ୍ବଣ୍ଣର୍ (ହକି, ଦଳଗତ) ୧୯୪୮, ଲଣ୍ଡନ
ସ୍ବାଧୀନତା ପେର pଥମ ବ୍ୟkିଗତ ପଦକ

ଖାସବା ଦାଦା ସାେହବ ଯାଦବ,
୧୯୫୨ େସଲସିଙ୍କ,ି କୁ sି

େଟନିସ୍ରୁ pଥମ ଓ ଏକମାt ପଦକ

ଲିଆଣ୍ଡର େପସ୍, ୧୯୯୬,
ଆଟଲାଣ୍ଟା

ପଦକ ଜିତିବାେର pଥମ ମହିଳା

କଣ୍ଣର୍ମ ମାେଲଶ୍ବରୀ, ୨୦୦୦
ସିଡ୍ନି, ଭାେରାେtାଳନ

ବnୁ କଚାଳନାରୁ pଥମ ପଦକ

ରାଜ୍ୟ ବdର୍ନ ସିଂହ ରାେଠାର,
୨୦୦୪ ଏେଥନ୍ସ

pଥମ ବ୍ୟkିଗତ ସ୍ବଣ୍ଣର୍

ଅଭିନବ ବିndା, ୨୦୦୮
େବଜିଂ, ବnୁ କଚାଳନା

େସମିେର ବାଟ, ପ୍ଲିସେକାଭା,
ସାବେଲଙ୍କା, କବର୍ର

ଚଳିତ ୱିmଲଡନ୍ େଟନିସ pତିେଯାଗିତାର ମହିଳା ଏକକ େସମିଫାଇନାଲ୍େର
ଶୀଷର୍ ମାନ୍ୟତାpାp ଆସ୍େଲ ବାଟ, ପବ
ୂ ର୍ତନ ଶୀଷର୍ ମାନ୍ୟତାpାp େଖଳାଳି
ଜମର୍ାନିର ଆେଞ୍ଜଲିକ୍ କବର୍ର, ଅଷ୍ଟମ ମାନ୍ୟତାpାp କାେରାଲିନା ପ୍ଲିସେକାଭା ଓ
ଦ୍ବିତୀୟ ମାନ୍ୟତାpାp ଆରିନା ସାବେଲଙ୍କା pେବଶ କରିଛnି।
ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ବାଟର୍ର ଫାଇନାଲ୍େର ନିଜ େଦଶର ଆଜ୍ଲା
େଟାମ୍ଜାେନାଭିକ୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୬-୧ ଓ ୬-୩ େସଟ୍େର ପରାs କରି
ଅେଷ୍ଟ୍ରଲିଆର ବାଟ େସମିଫାଇନାଲ୍ sାନ ପkା କରିଛnି। େସମିଫାଇନାଲ୍େର
ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ପବ
ୂ ର୍ତନ ଶୀଷର୍ ମାନ୍ୟତାpାp େଖଳାଳି ଜମର୍ାନିର ଆେଞ୍ଜଲିକ୍
କବର୍ରଙ୍କୁ େଭଟିେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ବାଟର୍ର ଫାଇନାଲ୍େର କବର୍ର ୬-୨, ୬-୩
ସିଧାସଳଖ େସଟ୍େର ୧୯ ମାନ୍ୟତାpାp େଚକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର କାେରାଲିନା
ମୁେଚାଭାଙ୍କୁ ମାତ୍ େଦଇ େଲ। ଏ ସହିତ ୨୦୧୮ ବିଜୟିନୀ ୩୩ ବଷର୍ୀୟା
କବର୍ର ନିଜର ତୃ ତୀୟ ୱିmଲଡନ୍ େସମିଫାଇନାଲ୍େର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛnି।
େସହିପରି େଚକ୍ଗଣରାଜ୍ୟର ୨୯ ବଷର୍ୀୟା ପ୍ଲିସ୍େକାଭା ସିଧାସଳଖ
୬-୨, ୬-୨ େସଟ୍େର ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡର ଭିୋରିଜା େଗାଲୁବିକଙ୍କୁ ପରାs
କରି େଲ। ନିଜର pଥମ ୱିmଲଡନ୍ େସମିଫାଇନାଲେର ଏହି ୨୦୧୬
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଉପବିଜୟିନୀ ଦ୍ବିତୀୟ ମାନ୍ୟତାpାp ଆରିନା ସାବେଲଙ୍କାଙ୍କୁ
େଭଟିେବ। େବଲାରୁଷ ଲଳନା ସାବେଲଙ୍କା ୬-୪, ୬-୩ େସଟ୍େର ୨୧
ମାନ୍ୟତାpାp ଟୁ୍ୟନିସିଆର ଓନ୍ସ ଜାବିୟରଙ୍କୁ ହରାଇ pଥମ ଥର ଲାଗି gାଣ୍ଡ୍
ସ୍ଲାମ୍ େସମିଫାଇନାଲ୍ sାନ ପkା କରି େଲ।

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୧

ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାର ଶୀଷର୍କୁ େଫରିେଲ ମିତାଲି
ଦୁବାଇ, ୬ା୭: ଭାରତୀୟ ମହିଳା
ଆଧାରେର ମିତାଲି ତାଲିକାେର ୪
ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅ ନାୟିକା କ୍ୟାରିୟରେର ଅଷ୍ଟମ ଥର sାନ ଲm ମାରି ଶୀଷର୍କୁ ଉଠିଛnି।
ଶୀଷର୍ sାନକୁ େଫରିବାେର
ମିତାଲି ରାଜ୍ pାୟ ୧୬ ବଷର୍
୧୬ ବଷର୍ର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ
ପେର ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ
େଯେକୗଣସି ମହିଳା ବ୍ୟାଟର୍ଙ୍କ
ବ୍ୟାଟର୍ଙ୍କ ତାଲିକାର ଶୀଷର୍
ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଲmା ସମୟ। ଏହା
sାନକୁ େଫରିଛnି। ୩୮ ବଷର୍
ପବ
ବୟsା ମିତାଲି େଶଷ ଥର ପାଇଁ
ୂ ର୍ର ୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜାେନଟି bିଟିନ୍
୧୧ ବଷର୍ ବ୍ୟବଧାନ ପେର ଏଭଳି
୨୦୦୫େର ଶୀଷର୍ ମାନ୍ୟତାpାp
େଗୗରବ ବହନ କରି େଲ। େସ
ବ୍ୟାଟର୍ େହାଇ େଲ। େସହିବଷର୍
୫୦ ଓଭରିଆ ବିଶ୍ବକପ୍େର
pଥମ ଥର ଲାଗି ୧୯୮୪େର
ନୁ ୍ୟଜିଲାଣ୍ଡ ବିପk ମ୍ୟାଚ୍େର
ଶୀଷର୍ sାନ ପାଇ ଲା େବେଳ
୯୧ ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ପାଳି େଖଳିବା ପେର ଶୀଷର୍ େଶଷ ଥର ୧୯୯୫େର ଏହି ମାନ୍ୟତାକୁ େଫରି େଲ।
ମାନ୍ୟତା ପାଇ େଲ। ଏେବ ୧୬ ବଷର୍ ପେର ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟତମ େଖଳାଳି ଭାେବ ନୁ ୍ୟଜିଲାଣ୍ଡର େଦବୀ ହକ୍େଲ
ଶୀଷର୍ sାନକୁ େଫରି ଲା େବେଳ ତାଙ୍କ ୨୨ ବଷର୍ର ଲmା ୧୦ ବଷର୍ ବ୍ୟବଧାନେର ଶୀଷର୍କୁ େଫରି େଲ। େସ
କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟେର ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି େଗୗରବ ୧୯୮୭େର pଥମ ଥର ଏହି sାନ pାp େହାଇ ଲା
ହାସଲ କରିଛnି। ଏହା ପବ
ୂ ର୍ର ୁ ଅବଶ୍ୟ ୨୦୧୮େର େସ େବେଳ ୧୯୯୭େର େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଶୀଷର୍ ମାନ୍ୟତାpାp
ଶୀଷର୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇ େଲ।
ମହିଳା ବ୍ୟାଟର େହାଇ େଲ।
ଗତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପk ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ
ଆଇସିସି ଦ୍ବାରା ମଙ୍ଗଳବାର ସାନି pକାଶିତ ମାନ୍ୟତା
ଶୃଙ୍ଖଳାେର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅdର୍ଶତକୀୟ ପାଳି ସହିତ େମାଟ ତାଲିକାେର ମିତାଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ
୨୦୬ ରନ୍ କରି େଲ ମିତାଲି। େଶଷ ମ୍ୟାଚ୍େର ତାଙ୍କ ଦୀpି ଶମର୍ା େଗାଟିଏ sାନ ଉଠି ଦ୍ବାଦଶେର ପହଞ୍ଚି ଲା
ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍ ବଳେର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା େବେଳ ଝୁଲନ େଗାସ୍ବାମୀ ୪ sାନ ଉnତି କରି ୫୩େର
ମଳ
ୂ େପାଛରୁ ବତଯାଇ ଲା। ଫଳେର ଭାରତ ୨-୧େର ପହଞ୍ଚିଛnି। ଯୁବା ତାରକା େଶାଫାଳି ବମର୍ା ୪୯ sାନ ଲm
ଶୃଙ୍ଖଳା ହାରି ଲା। ଏହାସେt୍ବ ବ୍ୟkିଗତ pଦଶର୍ନ ମାରି ୭୧ତମ sାନେର ପହଞ୍ଚିଛnି।

