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              નભસ્કાય મભત્ર ! અશીં 20-02-2017 ના યજ ફનેર ભશત્લના લતતભાન પ્રલાશ અંગેના પ્રશ્નન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વોને આલનાયી તભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમગી થળે. 

1. નાગારેંડના મ ખ્મપ્રધાન દ યથી કને યાજીનામ ું આી દીધ ું ? જલાફ : ટી.આય.જેરીઆંગ 

2. બાયતીમ સ પ્રીભ કટતના લૂત ચીપ જસ્ટીવન ું ૬૮ લતની લમે કકડનીની તકરીપના કાયણે અલવાન 
થય ું. તેભન ું નાભ શ ું છે ? જલાફ : અરતભાવ કફીય 

3. અરતભાવ કફીય કમા વભમગાા દયમભમાન બાયતીમ સ પ્રીભ કટતના ચીપ જસ્ટીવ યહ્યા શતા? 
જલાફ : ૨૯ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૨ થી ૧૮ જ રાઈ ૨૦૧૩ સ ધી 

4. મિભ યેરલેભાું ભકશરા પ્રલાવીઓની સ યક્ષા ભાટે યેરલે પ્રટેક્ળન પવત દ્વાયા કઈ એ રન્ચ 
કયલાભાું આલી છે ? જલાફ : આમ લચ વભૂન 

5. કમા યાજ્મભાું જાટ આયક્ષણ ભાટેન ું આંદરન પયીથી ળર  થય ું છે ? જલાફ : શકયમાણા 
6. શરેી એમપ્રરથી રૂમમા ફે રાખથી લધ ની જ્લેરયીની યકડ ખયીદી ય કેટર ટક ટેક્ષ રાગળે ? 

જલાફ : ૧% 

7. ટચના લૈમિક રેખકની માદીભાું કમા બાયતીમ અભબનેતાએ સ્થાન ભેવય ું છે ? જલાફ : અન ભ 
ખેય 

8. ફભરિન કપલ્ભ પેસ્ટીલરભાું કઈ ફે બાયતીમ કપલ્ભ છલાઈ ગઈ છે ? જલાફ : ન્ય ટન અને ળટત  કપલ્ભ 
આફા 

9. આ લે IPL કિકેટની કેટરાભી રીગ યભાળે ? જલાફ : દવભી 
10. IPL -10  ની ખેરાડીઓની શયાજીભાું કમા ખેરાડીને વોથી લધ  ૧૪.૫ રૂમમાભાું  ણેની ટીભે ખયીદ્યા 

છે ? જલાફ : ઈંગ્રેન્ડના ફેન સ્ટક્વ 

       IPL-10 શયાજીની ભાકશતી : 

           આઇીએર (IPL)ની દવભી મવઝન ભાટે આજે ફેંગ્લ ર ભાું ખેરાડીઓની શયાજી કયલાભાું 
આલી. શયાજીભાું બાયતીમ ખેરાડીઓને મનયાળા શાથ રાગી. ઑરયાઉન્ડય ઇયપાન ઠાણ અને ફરય 
ઇળાુંત ળભાતને કઇ ખયીદાય ભળ્મા નથી. પ્રથભલાય આઇીએરભાું વાભેર થતા ઇંગ્રેન્ડના 
ઓરયાઉન્ડય ફેન સ્ટક્વને 14.5 કયડભાું ખયીદ્યલાભાું આવમા છે. સ્ટક્વને  ણેની ટીભે ખયીદ્યા છે. 
આભ સ્ટક્વ આઇીએર ઇમતશાવભાું વોથી ભોંઘા ખેરાડીઓની માદીભાું ફીજા સ્થાને આલી ગમા છે. 
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કની કેટરી શયાજી થઇ, કને ખયીદાય ન ભળ્ય  
 
- કદલ્શીએ કગીવ યફાડાને રૂ.5 કયડભાું ખયીદ્યા 
- ફેંગરયે મભલ્વને રૂ.12 કયડભાું ખયીદ્ય 
- ઇંગ્રેન્ડના પાસ્ટ ફરય ટાઇભર મભલ્વ ભાટેની શયાજી 10 કયડ સ ધી શોંચી 
-ફલ્ટને કરકાતાએ રૂ.5 કયડભાું ખયીદ્ય 
- ૈટ કમભન્વને કદલ્શીએ રૂ.4.5 કયડભાું 
- જૉનવનને મ ુંફઈએ રૂ.2 કયડભાું ખયીદ્ય 
- ણેૂએ રગાલી ફેન સ્ટક્વની વોથી ભોંઘી ફરી,14.5 કયડભાું ખયીદ્ય 
- કિવ લક્વને 4.2 કયડભાું કેકેઆયે ખયીદ્ય 
- અપઘામનસ્તાનના યામળદ ખાનને 4 કયડભાું શૈદાયાફાદ ટીભભાું વાભેર 
- તામભરનાડ ના પાસ્ટફરય ટી નટયાજનને 3 કયડભાું ુંજાફની ટીભભાું વાભેર 
- અમનકેત ચોધયી 2 કયડભાું RCBભાું વાભેર 
- ઓરયાઉન્ડય કૃષ્ણપ્ા ગોથભને મ ુંફઇએ 2 કયડભાું ખયીદ્યા 
- કદલ્શીએ એભ અમિનને 1 કયડભાું ખયીદ્ય 
- શૈદયાફાદે 75 રાખ રૂમમાભાું એકરવમ દ્વદ્વલેદીને તાની ટીભભાું વાભેર કમાત 
- યાજસ્થાનના નાથ ૂમવિંશને ગ જયાતે 50 રાખભાું ખયીદ્યા 
- અપઘામનસ્તાનના ભશમ્ભદ નલીને વનયાઇઝવત શૈદયાફાદે 30 રાખભાું ખયીદ્યા. IPLભાું બાગ રેનાયા 
શરેા અપઘાન ખેરાડી ગણાળે નલી 
- આકદત્મ તાયેને કદલ્શીએ 25 રાખભાું ખયીદ્યા 
- શકયમાણાના યાહ ર તેલમતમાને 25 રાખભાું ુંજાફે ખયીદ્યા 
- પ્રલીણ તાુંફેને 10 રાખભાું શૈદયાફાદે ખયીદ્યા 
- લર ણ એયનને ુંજાફે 2.8 કયડ,  ણેએ 30 રાખભાું જમદેલ ઉનાદકટને ખયીદ્યા 
- ુંજાફે ભેટ શનેયીને 50 રાખભાું ખયીદ્યા 
- કયણ ળભાતને મ ુંફઇએ 3.2 કયડભાું ખયીદ્યા 
- કયી ધલનને કરકતાએ 55 રાખભાું ખયીદ્યા 
 
- ટી-20ભાું ત્રીજી વદી પટકાયનાય ભકશત અશરાલત ભાટે કઇ ખયીદાય નશીં 
- લૂત આઇીએર ચેમ્મ્મન ભાનમલિંદય ભફસ્રા ભાટે ણ કઇ ખયીદાય નશીં 
- અપઘામનસ્તાનના ભશમ્ભદ ળશઝાદ ભાટે ણ કઇ ખયીદાય નશીં 
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- ઉન્મ ક્ત ચુંદ, થૃ્લી ળ, યૂીના ઉભુંગ ળભાત ણ અનવલ્ડ 
- વાઉથ આફ્રીકાના ઇભયાન તાકશયને ણ કઇ ખયીદાય ન ભળ્ય . તાકશય લનડે અને ટી-20ના નુંફય 
લન ફૉરય છે 
- પ્રજ્ઞાન ઓઝા ભાટે ણ કઇ ખયીદાય નશીં 
- બે્રડ શગને ણ કઇ ખયીદાય ન ભળ્ય  
- ન્યભૂઝરેન્ડના મ્સ્નય વઢી, બાયતના ઇળાુંત ળભાત, વાઉથ આકફ્રકાના કાઇર એફટને ણ ખયીદાય ન 
ભળ્મા 
- યલેઝ યસરૂ, જેવન શલ્ડય ભાટે કઇ ખયીદાય નશીં 
- વૈમ અલ્વ, ડેયેન બ્રાલ, ઇમલન રેમલવ, એવ ફદ્રીનાથ,  જાયા, મ ક ન્દ અને ભનજ મતલાયી ભાટે ણ 
કઇ ખયીદાય નશીં 
- પયશાન ફેશયાકદમનને કઇએ ન ખયીદ્યા 
- મથવયા યેયા ભાટે કઇ ખયીદાય નશીં 


