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ુ ીમાાં પોતાન ાંુ નામ બદલશે:
કઝાખસ્તાન 2025 સધ


ુ ીમાાં પોતાન ાંુ નામ બદલીને
મધ્ય એશીયાઇ દે શ કઝાખસ્તાન વર્ષ 2025 સધ
કઝાકસ્તાન કરી દે શે.



ુ ીમાાં રશશયાઈ વર્ષમાળા શિરીલલક થી લેટીન
કઝાકસ્તાન વર્ષ 2025 સધ
વર્ષમાળામાાં ફેરવાઈ જશે.

મહિલા એશશયા કપ િોકીમાાં ભારતને ગોલ્ડ


ભારતીય મહિલા િોકી ટીમે ધમાકેદાર પ્રદશષન જાળવી રાખતાાં રશવવારે
રમાયેલી ફાઇનલમાાં ચીનને પેનલ્ટી શ ૂટઆઉટમાાં ૫-૪થી પરાજય આપી
એશશયા કપ મહિલા િોકીમાાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો િતો. આ િાથે ભારતે આ
ૂ ાષ મેન્ટમાાં ૧૩ વર્ષ બાદ ટાઇટલ જીત્્ ાંુ િત.ાંુ ભારતીય મહિલા ટીમ છે લ્લે
ટન
૨૦૦૪માાં ચેમ્પપયન બની િતી. ભારતીય ટીમે આ જીત િાથે પોતાના દમ પર
આગામી વર્ે ઇંગ્લેન્ડમાાં યોજાનાર વલ્ડષ કપ માટે ક્વોલલફાઈ કરી લીધ ાંુ છે .



ભારતીય મહિલા િોકી ટીમે ટાઇટલ જીત્્ ાંુ તે પિેલાાં ગત મહિને ભારતીય
પરુ ુ ર્ ટીમે પર્ મલેશશયાને િરાવી એશશયા િોકી કપન ાંુ ટાઇટલ જીત્્ ાંુ િત.ાંુ
આમ, એક જ વર્ષમાાં મહિલા અને પરુ ુ ર્ શવભાગમાાં ચેમ્પપયન બનવા મામલે
ભારતે કોહરયાની બરાબરી કરી િતી. કોહરયાની પરુ ુ ર્ અને મહિલા ટીમોએ
૧૯૯૪માાં ટાઇટલ જીત્યા િતાાં.



ત્રીજા સ્થાન માટે યોજાયેલી મેચમાાં િાઉથ કોહરયાએ યજમાન જાપાનને ૧૦થી પરાજય આપી બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો િતો. મલેશશયાએ થાઈલેન્ડ િામે ૪૦થી જીત મેળવી પાાંચમ ાંુ સ્થાન મેળવ્ ાંુ િત ાંુ જ્યારે કઝાખસ્તાને શિિંગાપરુ ને ૩૦થી િરાવી િાતમ ાંુ સ્થાન મેળવ્ ાંુ િત.ાંુ
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એશશયાનો િૌથી મોટો પશ ુ મેળો િોનપરુ માાં શરુ


એશશયાનો િૌથી મોટો પશ ુ મેળો લબિારના િોનપરુ ખાતે શરુ થઇ ગયો છે ,
ુ યમાંત્રી સશ
ુ ીલકુ માર મોદીએ ક્ું ુ િત.ાંુ
જેન ાંુ ઉદઘાટન લબિારના ઉપ મખ્



લબિાર શવર્ે થોડુાં જાર્ીએ:



રાજધાની: પટના



ુ યમાંત્રી: નીશતશ કુ માર
મખ્



રાજ્યપાલ: િત્યપાલ મલલક



ુ યમાંત્રી: સશ
ુ ીલકુ માર મોદી
ઉપ મખ્

મબ
ાંુ ઇની 16 વર્ષની છોકરીએ વન ડે મેચમાાં ફટકારી બેવડી િદી


ૂ ાષ મેન્ટમાાં 163
મબ
ાંુ ઇની જેમીમા રોહિગે જે અન્ડર-19 વન ડે મહિલા હિકેટ ટન
બોલમાાં 202 રનની ઇશનિંગ્િ રમીને ઇશતિાિ રચ્યો િતો.



16 વશર્િય જેમીમા ઔંરગાબાદમાાં િૌરાષ્ટ્ર િામે 50 ઓવરની ઘરે લ ુ મેચમાાં
મબ
ાંુ ઇન ાંુ પ્રશતશનશધત્વ કરી રિી િતી. માત્ર 13 વર્ષની વયે અન્ડર-19 ટીમમાાં
ૂ ાષ મેન્ટમાાં બેવડી િદી ફટકારી
પ્રથમ વખત જગ્યા બનાવનાર જેમીમાએ આ ટન
ુ ાવી 347
િતી. તેની આ િદીની મદદથી મબ
ાંુ ઇએ 50 ઓવરમાાં બે શવકે ટ ગમ
ુ ર લીગ મેચોમાાં તેની એવરે જ 300થી ઉપર
રન બનાવયા િતા. અન્ડર-19 સપ
છે . જેમીમા અન્ડર-17 િૉકીમાાં પર્ મબ
ાંુ ઇન ાંુ પ્રશતશનશધત્વ કરી ચ ૂકી છે .
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