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વવદ્ાસહાયક/વિક્ષણસહાયક જોઈએ છે
	 નવસારી	જિલ્ામા	ંઆવે્ ી	આદિજાતિ	તવકાસ	તવભાગ,	ગિુરાિ	સરકાર-અનિુાતનિ	નીચે	મિુબની	આશ્રમશાળાઓમા	ંતવદ્ાસહાયક	
અને	તશક્ષણસહાયકની	સીધી	ભરિી	માટે	મિિનીશ	કતમશનર	આદિજાતિ	તવકાસ,	નવસારી	દ્ારાપત્ર	ક્રમાકં:	ન.ં	મક/આતવ/ઉ.બ.ુઆશા/
NOC/૨૦૨૩/૬૯૬થી	૭૦૧,	િા.	૨૭/૦૧/૨૦૨૩,	ન.ં	મક/આતવ/ઉ.બ.ુઆશા/NOC/૨૦૨૩/૭૦૪થી	૭૦૯,	િા.	૨૭/૦૧/૨૦૨૩,ન.ં	
મક/આતવ/અમશ/ભરિી/વશી-૧૪૦૭થી	૧૬૧૦/૨૦૨૩,	િા.	 ૦૯/૦૨/૨૦૨૩	અને	ન.ં	મક/આતવ/અમશ/ભરિી/વશી-૧૬૨૯થી	
૧૬૩૪/૨૦૨૩,	િા.	૦૯/૦૨/૨૦૨૩થી“ના	વાધંા	પ્રમાણપત્ર”	આપવામા	ંઆવે્ 	છે,	જે	અનવયે	ગિુરાિી	માધયમના	તવદ્ાસહાયકો/
તશક્ષણસહાયકોની	ભરિી	કરવાની	છે:

: િવદ્યા્હા/િશક્યા્હાયક જોયએ  :ય

નવસાર� �જલ્ાાાા  વવ્લ  આ�દ�િ �વવાસ �વવાા, �જુરાિ સરવાર-અ��ુા�નિ નલચવ �જુબનલ  શારાશાળાાા �વિાસ્ાાવ અનવ 

�રક્સ્ાાવનલ સલસલ વરિલ ાામા ા��નલર વ�ારનર  આ�દ�િ �વવાસ, નવસાર�દારારા તાાાવ : ના. 

ાવ/ �વ/ઉ.�.ુ રા/NOC/૨૦૨૩/૬૯૬થલ ૭૦૧, િા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૩, ના. ાવ/ �વ/ઉ.�.ુ રા/ NOC/૨૦૨૩/૭૦૪થલ ૭૦૯, િા. 

૨૭/૦૧/૨૦૨૩,ના. ાવ/ �વ/અાર/વરિલ/વરલ-૧૪૦૭થલ ૧૬૧૦/૨૦૨૩, િા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૩ અનવ ના. ાવ/ �વ/અાર/વરિલ/વરલ-

૧૬૨૯થલ ૧૬૩૪/૨૦૨૩, િા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૩થલ “ના વાાસા પાા્રા ”  રવાાાા  વવ્  છવ, � અનવાવ �જુરાિલ 

ાાધાાના�વિાસ્ાાવા/�રક્સ્ાાવાનલ વરિલ વરવાનલ છવ: 

ક્ 
યચં્લાય્ડંળ�ુયં

ન્્ 
આશ્શ્ળ્ કગહ્�ુયંન્્ ધ ર્ િવષહ 

ર સ્રય

ક્ 
�િત લ્હા્ત કગહ્ા ઉ  ્દવ્ર�યઅર�ય્ ાલવ્�ુયંયરન્�ુયં

૧ 
વસ્રુબા સવવાશા, 

ારા્લ 

ારા્લ,  

િા. જ્ા્રાર 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ /�વજાન  ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ/ાાાલશલ, વસ્રુબાસવવાશા, 

ારા્લ રા્વવ સમારન, િા. જ્ા્રાર,  

�જ. નવસાર� - ૩૯૬૪૩૬ 

૨ 

ઊાિ 

�વવાાવાશવ્લ 

ાાડશ, ઊાિ 

રા�ુ,  

િા. નવસાર� 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ�વજાન ૮ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, ઊાિ�વવાા વાશવ્લ 

ાાડશ,રા્ બસસધ �વિા્ા,ઊાિ,  

િા. �જ. નવસાર�– ૩૯૬૪૬૯ 

૩ શલનવસાર� િા�વુા 

્શર�િ �રક્ 

પચાર સાસ, ઊન 

ઊન, િા. નવસાર� �વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૬ અ�ુ .જ.દ.  
બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, શલનવસાર� િા�વુા ્શર�િ 

�રક્ પચાર સાસ સાચા�્િ 

 શારાશા,ઊન, િા. �જ. નવસાર� - 

૩૯૬૪૩૩ 
૪ ઊન, િા. નવસાર� �વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ�વજાન ૮ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૫ 

�જુરાિ �વિ 

�વવાસ રઆરષ�, 

અા�ાવા� 

સરરાર,  

િા. નવસાર� 
�રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ ા�્િ/�વજાન ૩ અ�.ુજ.દ. 

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ/ ચાાધશલ, ઉ�ર ��ુનાા�� 

 શારાશા, સરરાર,  

િા. �જ. નવસાર� - ૩૯૬૪૩૩ 

૬ 

 આ�વાસલ સાસવાર 

ાાડશ, અજરાઇ 

અજરાઇ,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૧થલ ૫ િાાા ૬ અ�ુ .જ.દ.  

એચ

.એસ.સલ.  

રલ .મ�.સલ.  

૦૧ 

પ��ુશલ,  આ�વાસલ સાસવાર ાાડશ, 

અજરાઇ, િા. ા્�ાવલ, �જ. નવસાર� - 

૩૯૬૩૬૦ 
૭ 

અજરાઇ,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૮ 

સા .રૈ.ર.વ.  

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૮ �વવમા, િા. ા્�ાવલ �રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ �ગવર ૩ અ�ુ .જ.દ.  
બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૯ 
 �રધ એએ�વુારન 

ટસમ, સરરાર 

ા્�ાવા,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૩ 

અ�ુ .જ.દ.  

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧  ચાાધશલ,  શારાશા, ા્�ાવા, 

્મવાડા ફ�શાા, િા. ા્�ાવલ, 

 �જ. નવસાર� - ૩૯૬૪૩૦ ૧૦ 
ા્�ાવા,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૬ અ�ુ .જ.દ.  

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૧૧ 

ા્�ાવલિા�વુા 

સાસિ ્શર�િ 

સાાજ, ા્�ાવલ 

સનાર�,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, ા્�ાવલિા�વુા સાસિ 

્શર�િ સાાજ,  શારાશા, સનાર�, 

િા. ા્�ાવલ, �જ. નવસાર� - ૩૯૬૩૬૦ 

૧૨ 
્શર�િ સવવા સાસ, 

બારડા્લ 

િવજ્ાવ,  

િા. ચલ�્લ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, ્શર�િ સવવા સાસ, વાાાાર 

સર, સર�ારબાા, િા. બારડા્લ,  

�જ. �રુિ - ૩૯૪૬૦૨ 

૧૩ શલ ��ક્ �જુરાિ 

રછાિ વાધ સવવા 

ાાડશ, સરા�રુ 

 છવ્લ,  

િા. �વરાાા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ�વજાન ૮ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ/ાાાલશલ, શલ ��ક્ �જુરાિ 

રછાિ વાધ સવવા ાાડશ,  શારાશા 

નાનલ વાઆ્ાાશ, િા. સરા�રુ, 

�જ. વ્સાડ - ૩૯૬૦૬૫ 
૧૪ 

ઉાર�ુઇ,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૬ અ�.ુજ.દ. 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૧૫ 
ગાા ાાા્�લ ટસમ, 

ાૌર� 
ાૌર�, િા. �વરાાા �વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, ગાા ાાા્�લ ટસમ, ાૌર�, 

ાાડાઉન ફ�શ�ુા, વાવડવવર�, િા. �વરાાા, 

 �જ. નવસાર� - ૩૯૬૦૪૦ 

૧૬ 

�ુાવ્ા સાાજ 

�વવાસ ાાડશ, 

ચલ�્લ 

િાર્વવરા, 

િા. �વરાાા 
�રક્-સ્ાાવ ૧૧, ૧૨ �ગવર ૧ 

�બન-

અનાાિ 

એા.એ. 

બલ.એડ. 
૦૧ 

પ��ુશલ, �ુાવ્ા સાાજ �વવાસ ાાડશ, 

ઉ.�.ુ  શારાશા િાર્વવરા, િા. 

�વરાાા, 

 �જ. નવસાર� - ૩૯૬૦૪૦ 

૧૭ 

સઆ્ાાદલ �ાઆરજન 

ાઆ્્ા �વવાસ 

ાાડશ, વાાશઝર� 

�વ્ાછ,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ �વજાન ૮ 

સા .રૈ.ર.વ.  

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, સઆ્ાાદલ �ાઆરજન ાઆ્્ા 

�વવાસ ાાડશ, વાાશઝર�, ચ�ઢા,  

િા. વાાસ�ા, �જ. નવસાર� - ૩૯૬૫૮૦ 

૧૮ ચ�ઢા, િા. વાાસ�ા �રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ સાાા�જવ �વજાન ૧ 
�બન-

અનાાિ 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૧૯ ચ�ઢા, િા. વાાસ�ા �રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ ા�્િ/�વજાન ૨ 
�બન-

અનાાિ 

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૨૦ ચ�ઢા, િા. વાાસ�ા �રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ �ગવર ૩ 
અ�.ુજ.દ. 

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

è



2 તા. ૨૨ ફ�બ્રુઆરી, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

૯ 
 �રધ એએ�વુારન 

ટસમ, સરરાર 

ા્�ાવા,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૩ 

અ�ુ .જ.દ.  

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧  ચાાધશલ,  શારાશા, ા્�ાવા, 

્મવાડા ફ�શાા, િા. ા્�ાવલ, 

 �જ. નવસાર� - ૩૯૬૪૩૦ ૧૦ 
ા્�ાવા,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૬ અ�ુ .જ.દ.  

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૧૧ 

ા્�ાવલિા�વુા 

સાસિ ્શર�િ 

સાાજ, ા્�ાવલ 

સનાર�,  

િા. ા્�ાવલ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, ા્�ાવલિા�વુા સાસિ 

્શર�િ સાાજ,  શારાશા, સનાર�, 

િા. ા્�ાવલ, �જ. નવસાર� - ૩૯૬૩૬૦ 

૧૨ 
્શર�િ સવવા સાસ, 

બારડા્લ 

િવજ્ાવ,  

િા. ચલ�્લ 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, ્શર�િ સવવા સાસ, વાાાાર 

સર, સર�ારબાા, િા. બારડા્લ,  

�જ. �રુિ - ૩૯૪૬૦૨ 

૧૩ શલ ��ક્ �જુરાિ 

રછાિ વાધ સવવા 

ાાડશ, સરા�રુ 

 છવ્લ,  

િા. �વરાાા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ�વજાન ૮ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ/ાાાલશલ, શલ ��ક્ �જુરાિ 

રછાિ વાધ સવવા ાાડશ,  શારાશા 

નાનલ વાઆ્ાાશ, િા. સરા�રુ, 

�જ. વ્સાડ - ૩૯૬૦૬૫ 
૧૪ 

ઉાર�ુઇ,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૬ અ�.ુજ.દ. 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૧૫ 
ગાા ાાા્�લ ટસમ, 

ાૌર� 
ાૌર�, િા. �વરાાા �વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, ગાા ાાા્�લ ટસમ, ાૌર�, 

ાાડાઉન ફ�શ�ુા, વાવડવવર�, િા. �વરાાા, 

 �જ. નવસાર� - ૩૯૬૦૪૦ 

૧૬ 

�ુાવ્ા સાાજ 

�વવાસ ાાડશ, 

ચલ�્લ 

િાર્વવરા, 

િા. �વરાાા 
�રક્-સ્ાાવ ૧૧, ૧૨ �ગવર ૧ 

�બન-

અનાાિ 

એા.એ. 

બલ.એડ. 
૦૧ 

પ��ુશલ, �ુાવ્ા સાાજ �વવાસ ાાડશ, 

ઉ.�.ુ  શારાશા િાર્વવરા, િા. 

�વરાાા, 

 �જ. નવસાર� - ૩૯૬૦૪૦ 

૧૭ 

સઆ્ાાદલ �ાઆરજન 

ાઆ્્ા �વવાસ 

ાાડશ, વાાશઝર� 

�વ્ાછ,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ �વજાન ૮ 

સા .રૈ.ર.વ.  

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, સઆ્ાાદલ �ાઆરજન ાઆ્્ા 

�વવાસ ાાડશ, વાાશઝર�, ચ�ઢા,  

િા. વાાસ�ા, �જ. નવસાર� - ૩૯૬૫૮૦ 

૧૮ ચ�ઢા, િા. વાાસ�ા �રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ સાાા�જવ �વજાન ૧ 
�બન-

અનાાિ 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૧૯ ચ�ઢા, િા. વાાસ�ા �રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ ા�્િ/�વજાન ૨ 
�બન-

અનાાિ 

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૨૦ ચ�ઢા, િા. વાાસ�ા �રક્-સ્ાાવ ૯, ૧૦ �ગવર ૩ 
અ�.ુજ.દ. 

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૨૧ 

શલ ગાા સવવા 

ાાડશ, વાાસ�ા 

�બાબાર�,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૧થલ ૫ િાાા ૬, ૯ 

અ�.ુજ.દ. 

(ાઆ્્ા) 

એચ

.એસ.સલ.  

રલ .મ�.સલ.  

૦૨ 

પ��ુશલ, શલ ગાા સવવા ાાડશ, �ૂના 

બસ સમાનડ રાસવ, ાલિા ાવઆડવ્ ઉરર, 

િા. વાાસ�ા, �જ. નવસાર� – ૩૯૬૫૮૦ 

૨૨ 
ઉરસશ,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૧થલ ૫ િાાા ૪, ૮ 

સા .રૈ.ર.વ.  

(ાઆ્્ા) 

એચ

.એસ.સલ.  

રલ .મ�.સલ.  

૦૨ 

૨૩ 
�ુરા�્ાા, 

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૮ 

સા .રૈ.ર.વ.  

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૨૪ 
રાાબાર, 

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૭ 

�બન-

અનાાિ 

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૨૫ 
રાાબાર, 

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૧થલ ૫ િાાા ૮ સા.ર.ૈર.વ. 

એચ

.એસ.સલ.  

રલ .મ�.સલ.  

૦૧ 

૨૬ 

સવવા પ�િિતાન 

ટસમ, �વજ્રાર 

�ાાવ્ા,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૧થલ ૫ િાાા ૪ 

સા .રૈ.ર.વ.  

(ાઆ્્ા( 

એચ

.એસ.સલ.  

રલ .મ�.સલ.  

૦૧ 

પ��ુશલ/ાાાલશલ, સવવા પ�િિતાન ટસમ, 

શલ વારવ  શારાશા, �ાાવ્ા, િા. 

વાાસ�ા, �જ. નવસાર� - ૩૯૬૫૮૦ 
૨૭ 

�ાાવ્ા,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૭ 

�બન-

અનાાિ 

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૨૮ 
�ાાવ્ા, 

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ �વજાન ૮ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૨૯ 
નવરવન વાશવ્લ 

ાાડશ, �ામા�બા 

�ામા�બા,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૪ સા .રૈ.ર.વ.  

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ/ાાાલશલ, નવરવન વાશવ્લ 

ાાડશ, �ામા�બા, િા. વાાસ�ા,  

�જ. નવસાર� - ૩૯૬૫૮૦ 

૩૦ 

શલ અાર��ર 

�વ�વસ્કલ �રક્ 

સાસથા, ાઢ� 

ચાર્સરા,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ �વજાન ૮ સા.ર.ૈર.વ. 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

પ��ુશલ, અાર��ર �વ�વસ્કલ �રક્ 

સાસથા, શલ અાર��ર  શારાશા, 

ચાર્સરા, િા. વાાસ�ા,  

�જ. નવસાર� - ૩૯૬૫૭૦ 

૩૧ 
ચાર્સરા,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૯ 

અ�.ુજ.દ. 

(ાઆ્્ા) 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૩૨ 
વાા�રવવ્ ા,  

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૭ 

�બન-

અનાાિ 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૩૩ 

ાાનવ સ�ન 

વાશવ્લ ાાડશ, 

ાન�રુ 

ાન�રુ, િા. વાાસ�ા �વિાસ્ાાવ ૧થલ ૫ િાાા ૩ 
અ�.ુજ.દ. 

(ાઆ્્ા) 

એચ

.એસ.સલ.  

રલ .મ�.સલ.  

૦૧ 
 ચાાધશલ, �ુા�ન  શારાશા, ાન�રુ, 

િા. વાાસ�ા, �જ. નવસાર� - ૩૯૬૫૮૦ 

૩૪ ાન�રુ, િા. વાાસ�ા �વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ સાાા�જવ �વજાન ૮ સા .રૈ.ર.વ.  
બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૩૫ 

વનવાસલ �વવાસ 

ાાડશ, વસઇ 

સલિા�રુ, 

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૧થલ ૫ િાાા ૪ 

સા .રૈ.ર.વ.  

(ાઆ્્ા) 

એચ

.એસ.સલ.  

રલ .મ�.સલ.  

૦૧ 

પ��ુશલ/ાાાલશલ, વનવાસલ �વવાસ 

ાાડશ, વસઇ, િા. વસઇ,  

�જ. ડાાા - ૩૯૪૭૩૦ 
૩૬ 

સલિા�રુ, 

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ ા�્િ/�વજાન ૫ 

�બન-

અનાાિ 

બલ .એસ.સલ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

૩૭ 
સલિા�રુ, 

િા. વાાસ�ા 
�વિાસ્ાાવ ૬થલ ૮ �ગવર ૭ 

�બન-

અનાાિ 

બલ .એ.  

બલ .એડ.  
૦૧ 

 

શરત : 

૧) ઉાવ�વારા ્ાાવાિ િર�વા જ�ર� િાાા રર�કાળ િથા રાએા સરવારશલ દારા �નાિ થાવ્ સાબા�સિ �વષા (્ા� ુરડિા ્ાા િા)નલ 

મ�.ઇ.મ�./મ�.એ.મ�.નલ રર�કા અરર વરવાનલ છવલ્લ િાર�� �સુલાાા રાસ વરા્ ્ાવલ જા રવ. 

૨) અનાાિજગાાળ ાામા�-િવ દ�િના ઉાવ�વારા સકા અ�સવાર� દારા સાબા�સિ દ�િ ાામા અરાાવ્ દ�િના પાા્રાનલ નવ્ િથા નાન-

આતાલ વ્ાર પાા્રા (્ા� ુરડ્ ુા ્ાા િા) સાાવ્રા�વાના ર્ારવ. 

૩) �જલ્ા વકાનલ રસા�ાલ સ�ા�િ સરવારશલએ �નાિ વાાધ �જુબનલ ર્ારવ. રસા�ાલ સ�ા�િએ ઉાવ�વારના પાા્રાાનલ ચવાસ્લ વાાધ બા� 

રસા� થાવ્ ઉાવ�વારનવ ા��નલર વ�ારનરશલ દારા બ્ા્લ ાલાવથલ સાસથા દારા �નાવ ૂાવ  રવાાાા  વરવ. 

૪) રાારસાર્:સરવારશલનલ આફકસ રાારનલ નલ�િ અ�સુાર રાાચ વષધ ાામા �વિાસ્ાાવનવ �. ૧૯,૯૫૦/- પ�િ ાાસ, સા.-૯, ૧૦ના 

�રક્સ્ાાવનવ �. ૨૫,૦૦૦/- પ�િ ાાસ િથા સા.-૧૧, ૧૨ના �રક્સ્ાાવનવ �. ૨૬,૦૦૦/- પ�િ ાાસ આફકસ રાારથલ �નાવ ૂાવ 

 રવાાાા  વરવ. સવવા સાિાષવારવ જ્ાાવથલ રાાચ વષધ બા� �ના�ાિ રાારસાર્ાાા સાાવવા �વચાર્ા ાામા વ્વાાાા  વરવ. �ના�ાિ 

�નાવ ૂાવ ાલાા બા� ઉાવ�વારનવ સરવારશલનલ નવવ�સવિ રવનરન ાાજનાના ્ાવ ાશવારાા થરવ. સવવા સાિાષવારવ ન જ્ાિા રાાચ વષધ 

ર્ા્ ા ર્ એવ ાાસનલ નાઆમસથલ સવવાના �િ ્ાવલ રવારવ. 

૫) રૈક�્વ અનવ િા્લાલ ્ાાવાિ અ�તુાવ ��ુનવ�સવમ� ગાન સ વ�ારન િથા નવરન્ વાઉેનસ્ ફાર મ�ચર એએ�વુારન દારા ાાના 

સાસથાાાાથલ જ રાસ વરા્લ ્ાવલ જા રવ. 

૬) અરર વરવાના  �ર� આ�વસવ ઉાવ�વારનલ �ાર સરવારશલએ તરાવાા �જુબનલ વાાાાધ�ાાાા ્ાવલ જા એ.વાાાાધ�ાાાા �નાાા�સુાર 

�મછામ ાશ� રવરવ. 

è

è



તા. ૨૨ ફ�બ્રુઆરી, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 3

િરતો:
૧)	 ઉમેિવારે	્ાયકાિ	િરીકે	િ�રી	િમામ	પરીક્ષાઓ	િથા	રા�ય	સરકારશ્રી	દ્ારા	તનયિ	થયે્	સબંતંધિ	તવષય	(્ાગ	ુપડિો	હોય	િો)ની	

ટી.ઇ.ટી./ટી.એ.ટી.ની	પરીક્ષા	અર�	કરવાની	છેલ્ી	િારીખ	�ધુીમા	ંપાસ	કરે્	હોવી	િોઈશે.
૨)	 અનામિ	િગ્યાઓ	માટેજે-િે	જાતિના	ઉમેિવારે	સક્ષમ	અતધકારી	દ્ારા	સબંતંધિ	જાતિ	માટે	અપાયે્	જાતિના	પ્રમાણપત્રની	નક્	િથા	

નોન-દક્રમી્ેયર	પ્રમાણપત્ર	(્ાગ	ુપડ� ુ	ંહોય	િો)	સામે્	રાખવાના	રહશેે.
૩)	 જિલ્ા	કક્ષાની	પસિંગી	સતમતિ	સરકારશ્રીએ	તનયિ	કયાર્	મિુબની	રહશેે.	પસિંગી	સતમતિએ	ઉમેિવારના	પ્રમાણપત્રોની	ચકાસણી	કયાર્	

બાિ	પસિં	થયે્	ઉમેિવારને	મિિનીશ	કતમશનરશ્રી	દ્ારા	બહા્ી	મળ્યેથી	સસં્થા	દ્ારા	તનમ� ૂકં	આપવામા	ંઆવશે.
૪)	 પગારધોરણ:સરકારશ્રીની	 દફક્સ	પગારની	 નીતિ	અનસુાર	 પાચં	 વષર્	 માટે	 તવદ્ાસહાયકને	 �.	 ૧૯,૯૫૦/-	 પ્રતિ	 માસ,	 ધો.-૯,	 ૧૦ના	

તશક્ષણસહાયકને	�.	૨૫,૦૦૦/-	પ્રતિ	માસ	િથા	ધો.-૧૧,	૧૨ના	તશક્ષણસહાયકને	�.	૨૬,૦૦૦/-	પ્રતિ	માસ	દફક્સ	પગારથી	 તનમ� ૂકં	
આપવામા	ંઆવશે.	સેવા	સિંોષકારક	િણાયેથી	પાચં	વષર્	બાિ	 તનયતમિ	પગારધોરણમા	ંસમાવવા	 તવચારણા	માટે	 ્ેવામા	ંઆવશે.	
તનયતમિ	તનમ� ૂકં	મળ્યા	બાિ	ઉમેિવારને	સરકારશ્રીની	નવવતધ�િ	પેનશન	યોિનાનો	્ાભ	મળવાપાત્ર	થશે.	સેવા	સિંોષકારક	ન	િણાિા	
પાચં	વષર્	પહે્ ા	પણ	એક	માસની	નોદટસથી	સેવાનો	�િ	્ાવી	શકાશે.

૫)	 શૈક્ષ�ણક	અને	િા્ીમી	્ાયકાિ	અનકુ્રમે	 �તુનવતસ�ટી	 ગ્રાનટ્સ	 કતમશન	િથા	નેશન્	 કાઉ�નસ્	 ફોર	 ટીચર	એ��કેુશન	 દ્ારા	 માનય	
સસં્થામાથંી	િ	પાસ	કરે્ી	હોવી	િોઈશે.

૬)	 અર�	કરવાના	આખરી	દિવસે	ઉમેિવારની	�મર	સરકારશ્રીએ	ઠરાવ્યા	મિુબની	વયમયાર્િામા	ંહોવી	િોઈએ.	વયમયાર્િામા	ંતનયમાનસુાર	
�ટછાટ	મળી	શકશે.

૭)	 સરકારી	કમર્ચારી	અથવા	સરકારશ્રીનુ	ંઅનિુાન	મેળવિા	બોડર્/કોપ�રેશન/સસં્થાના	કમર્ચારીએ	તનમ� ૂકં	સ�ાતધકારીનુ	ંએન.ઓ.સી.	(ના	
વાધંા	પ્રમાણપત્ર)	અર�પત્ર	સાથે	સામે્	કરવાનુ	ંરહશેે.

૮)	 ઉમેિવારે	ખોટી	માદહિી	ર�ૂ	કરે્	હશે	િો	િેની	અર�	આપોઆપ	રદ્દ	થશે.
૯)	 સરકારશ્રીએ	ઠરાવ્યા	પ્રમાણે	કમ્પ્�ટુરના	ઉપયોગ	�ગેની	પાયાની	જાણકારી	ધરાવિા	હોવા	િોઇએ.
૧૦)	મદહ્ા	કમર્ચારીએ	ગહૃમાિા	િથા	��ુુષ	કમર્ચારીએ	ગહૃપતિ	િરીકેની	ફરિ	બજાવવાની	હોઈ	પ્રત્યેક	કમર્ચારીએ	આશ્રમશાળામા	ં૨૪	

ક્ાક	સ્થળ	પર	રહ�ે ુ	ંફરજિયાિ	છે.	િેઓને	સસં્થા	િરફથી	રહઠેાણની	�તુવધા	તવના	મલૂયે	�રૂી	પાડવામા	ંઆવશે.	સ્થળ	પર	તનવાસ	ન	
કરિા	કમર્ચારીને	તશસ્િભગં	બિ્	ફરિમાથંી	�ટા	કરવામા	ંઆવશે.

૧૧)	આદિજાતિ	તવકાસ	તવભાગ	કે	તશક્ષણ	તવભાગે	વખિોવખિ	તનયિ	કરે્	તશક્ષણ	તવષયક	સામાનય	તનયમોનુ	ંકમર્ચારીએ	પા્ન	કરવાનુ	ં
રહશેે.	મુબંઈ	પ્રાથતમક	તશક્ષણ	અતધતનયમ,	૧૯૪૯	િથા	ગિુરાિ	માધયતમક	અને	ઉચ્ચિર	માધયતમક	તશક્ષણ	અતધતનયમ,	૧૯૭૨નાસબંતંધિ	
તનયમો	પણ્ાગ	ુપડશે.
ઉપરોક્િ	જાહરેાિ	અનસુાર	્ાયકાિ	ધરાવિા	ઉમેિવારે	િમામ	પ્રમાણપત્રોની	સ્વયપં્રમા�ણિ	નક્	િથા	પાસપોટર્ 	સાઈઝના	બે	ફોટા	(િો	

વધારાની	્ાયકાિ	ધરાવિા	હોય	િો	િે	પણ)	અર�	સાથે	સામે્	રાખી	િા.	૨૮/૦૨/૨૦૨૩	પહે્ ા	ંઉક્િ	સરનામે	મળી	જાય	િે	રીિે	ફક્િ	
R.P.A.D.થી	િ	અર�	મોક્વાની	રહશેે.	િે	પછીથી	મળે્	અર�ઓને	ધયાને	્ેવામા	ંઆવશે	નદહ.	અર�ના	કવર	પર	્ા્	પેનથી	કઈ	
આશ્રમશાળા	માટે	અર�	કરે્	છે,	િે	િશાર્વવાનુ	ંરહશેે.	એકથી	વ�	ુઆશ્રમશાળાઓની	િગ્યા	માટે	ઉમેિવારી	ન�ધાવવા	ઇચ્�ક	ઉમેિવારે	
િમામ	સબંતંધિ	સસં્થામા	ંઅ્ગ-અ્ગ	કવરમા	ંઅર�	કરવાની	રહશેે.	ઉમેિવારે	અર�ની	એક	નક્	આદિજાતિ	તવકાસ	અતધકારી	(આશ્રમશાળા)
ની	કચેરી,	સી-બ્્ોક,	ત્રીિો	માળ,	બ�ુમાળી	ભવન,	�ૂનાથાણા,ં	નવસારી	-	૩૯૬૪૪૫ને	મોક્વાની	રહશેે.

મિિનીશ	કતમશનર
આદિજાતિ	તવકાસ

નવસારી

è
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વર્ષ-૨૦૨૧માં G-20 સવમટ કયા દેિમાં યો�ઈ હતી? 
1.  કયા ભારતીયન ેવર્ષ-૨૦૨૩મા ંયરુકે્ર તરફથી લાઇફ ટાઇમ 

અચીવમેન્ટ સન્માન પ્રાપ્ત થયરું છે?
  અ. વી.ક�.પાંડીયન            બ. સચીન ત�ડુલકર
       ક. મનમોહનિસંહ             ડ. િવરાટ કોહલી  
2.  તાજતેરમા ંકયા ંિહેરન ેઆધં્રપ્રદેિની રાજધાની ઘોવરત 

કરવામાં આવી છે?
 અ. િત�પતી  બ. િવશાખાપટ્ટનમ    
 ક. ગુંન્તુર                   ડ. કનૂર્લ
3.  વર્ષ-૨૦૨૩માં કોને નેિનલ મીનરલ ડેવલોપમેન્ટ 

કોપ�રેિનના બ્ાંડ એમ્બેસેડર બનાવવામાં આવ્યાં છે?
 અ. િનખત ઝરીન          બ. િવરાટ કોહલી 
 ક. વી.ક�.પાંડીયન            ડ. રિવન્દ્ર �ડે�
4.  વનખત ઝરીન કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે?
  અ. ફ�ટબોલ       બ. સ્નૂકર        
 ક. બો�ક્સંગ      ડ. હોક�
5.  તાજેતરમાં રા�પવત ભવનમાં �સ્થત ‘મરુઘલ ગાડ્ષન’નરું 

નામ બદલીને િરું રાખવામાં આવ્યરું છે?
 અ. હીર ગાડર્ન            બ. વીર ગાડર્ન
 ક. અિહ�સા ગાડર્ન           ડ. અ�ત ગાડર્ન
6.  વર્ષ-૨૦૨૩માં ભારતીય વાયરુસેનાના નવા વાઇસ ચીફ 

તરીકે કોને વનયરુકત કરવામાં આવ્યા છે?
 અ. એ.પી.િસંહ બ. અિનલ ખોસલા
 ક. િબર�ન્દ્રિસંઘ ધનોઆ ડ. રઘુનાથ
7.  આવથ્ષક સવ�ક્ષણ ૨૦૨૩-૨૪ અનરુસાર ભારતીય 

અથ્ષવ્યવસ્થા કેટલા ટકા વધવાનો અંદાજ છે?
 અ. 5.6        બ. 6.5         ક. 5.5     ડ. 7.5 
8.  સ્વામી રામાનરુ�ચાય્ષની 216 ફ�ટ ઊંચી પ્રવતમા કયાં 

આવેલી છે?
 અ. બ�ગ્લુ�      બ. �દલ્હી      ક. મદ્વર્ાસ    ડ. હ�દરાબાદ 

   
9. ‘UPI’પર ક્રે�ડટ કાડ્ષને સપોટ્ષ કરવાવાળી પ્રથમ 

ભારતીય એ�પ્લકેિન જણાવો? 
 અ. Paytm બ. MobiKwik     
 ક. Phone Pay  ડ. Airtel 
10. ‘ખેલો ઇ�ન્ડયા વવંન્ટર ગેમ્સ’ની �વતય આ�વતનરું 

આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યરું છે?
 અ. લદ્દાખ     બ. જમ્મુ-કશ્મીર
 ક. મોસ્કો ડ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ
11.  નીચેનામાંથી કયરું વવધાન યોગ્ય છે?
 અ.  િપ્રન્સ હ�નરી ધ નિેવગટેર ભારત આવવાના નવા દ�રયાઇ 

માગર્ શોધવામાં િનષ્ફ્ળ રહ્યા હતા.
 બ.  બાથ� લોમ્યુ ડાયઝ એટલા�ન્ટકથી િહ�દ મહાસાગર સુધી 

પહ�ચનારો પ્રથમ યુરોપીયન હતો પરતું તે ભારત સુધી 
પહ�ચી શક્યો ન હતો.

 ક.  િક્રસ્ટોફર કોલંબસ પણ ભારત આવવાના જળમાગર્ 
શોધવામાં િનષ્ફળ રહ્યો હતો.

 ડ.  ઉપરના તમામ 
12.  ભારતમાં પ્રથમ પોટરુ્ષગીઝ ગવન્ષર તરીકે કોની વનમણૂક 

કરવામાં આવી હતી? 
 અ. ડોન ફા�ન્સસ્કો –ડી-અલ્મેડા  બ. વાસ્કો-દ-ગામા
 ક. આલ્ફાન્ઝો-ડી-અલ્બુકક�      ડ. નીનો-ડી-ક�ન્દા
13.  મરુંબઈ ટાપરુ અંગ્રેજોને કોની પાસેથી મળ્યો હતો?
 અ. મુઘલ      બ. ફ્ર�ન્ચો      ક. પોટુર્ગીઝો      ડ. મરાઠા
14.  ચોથા મૈસરુર વવગ્રહ વખતે ગવન્ષર જનરલ તરીકે કોણ 

હતા?
 અ. િવિલયમ બે�ન્ટક બ. વોર�ન હ��સ્ટ�ગ 
 ક. વેલેસ્લી ડ.  ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
15. ડેલહાઉસીની ખાલસા નીવત અંતગ્ષત કયા રાજ્યને 

ક�પની વવસ્તારમાં જોડવામાં આવ્યરું ન હતરું?
 અ. િસંઘ       બ. અવધ       ક. નાગપુર    ડ. ઝાંસી
16.  રાણી લ�મીબાઇનરું નાનપણનરું નામ િરું હતરું?
 અ. વીરાંગના  બ. મિણકિણર્કા 
 ક. અહલ્યા ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
17.  ‘બહરુ વવવાદ’ નામનરું પરુસ્તક કોણે લખ્યરું છે?
 અ. ઇશ્વરચંદ્ર િવદ્યાસાગર બ. ગમાબાઇ
 ક. ગાંધી�                  ડ. ક�શવચંદ્ર સેન

18.   ભારતમાં સતીપ્રથા પ્રવતબંધક કાનૂન ક્યારે અમલી 
બન્યો હતો?  

 અ.1829       બ. 1839     ક. 1849 ડ.  1809   
19.  વના ્ષક્યરુલર સોસાયટી દ્વર્ારા ગરુજરાતમાં પ્રથમ 

કન્યાિાળા કયાં િ� કરવામાં આવી હતી?
 અ. ભાવનગર        બ. વડનગર   
 ક. િવસનગર      ડ. અમદાવાદ
20.  િારદા એક્ટ એટલે િરું?
 અ. સતીપ્રથા પ્રિતબંધક કાનૂન
 બ. બાળલગ્ન પ્રિતબંધક કાનૂન
      ક. િવધવા પુનલર્ગ્ન કાનૂન 
      ડ. અસ્�શ્યતા િનવારણ કાનૂન
21  Find the synonym:  Absolute 
 અ. Perfect બ. Plentiful                      
 ક. Hoard                 ડ. Enough
22. Find the synonym:  Blame                                                                                                                                 
 અ. Frigid    બ. Accuse      ક. Lethal     ડ. lavish
23.  Find the Antonym:  Bliss 
 અ. Misery     બ. Limited    ક. Moble    ડ. Calm
24.  Find the Antonym:  Help
 અ. Humble  બ. Hinder  ક. Lazy    ડ. Keen
25.  I ............. the Letter before he arrived.
 અ. Wrote બ. have written
 ક. Have been written ડ. had written
26.  You ........... this book issued tomorrow.
 અ. Can have બ. Can to have
 ક. able  to have  ડ. are able to have

27. .............my brother come, give him this 
message.

 અ. Would       બ. Ought  ક. Should     ડ. Will
28. This document ................. by two persons.
 અ. was signed    બ. was signing 
 ક. had been sign   ડ. has signed
29. How .................. ?
 અ. is the parcel sending.
 બ. the parcel is being send. 
 ક. the parcel is being sent. 
 ડ. is the parcel being  sent.
30.  Let him .................. to leave the room at 

once.
 અ. told             બ. be told
 ક. have been told   ડ. should be told           
31. બનારસમાં ‘સેન્ટ્રલ વહન્દરુ સ્ક�લ’ની સ્થાપના કયા વર� 

કરવામાં અવી હતી?
 અ. ઇ.સ. 1898      બ. ઇ.સ. 1890 
 ક. ઇ.સ. 1916      ડ. ઇ.સ. 1906
32.  શ્રીમતી એની બેસન્ટના સંદભ� કયાં/કયરું વવધાન

યોગ્ય છે?
 અ.  તેઓનો જન્મ લંડન ખાતે થયો હતો. 
 બ. ‘કોમનવીલ’ અને ‘ન્યુ ઇ�ન્ડયા’ સમાચાર પત્રો સાથે 

સંકળાયેલા હતા.
 ક.  તઓેએ ભાગવદ્દ ગીતાનુ ંઅગં્ર�ેમા ં‘લોટસ સોન્ગ’ નામે 

અનુવાદ પણ કય� છ�.
 ડ. ઉપરના તમામ
33.  નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે?
 અ. બંગાળના ભાગલા – ઇ.સ. 1905
 બ. સુરત અિધવેશન – ઇ.સ.1907 
 ક. લખનઉ અિધવેશન – ઇ.સ. 1919
      ડ. પ્રથમ િવશ્વયુદ્વર્ – ઇ.સ. 1914

34.  કયાં વર� ભારતની રાજધાની કલકત્તાથી �દલ્હી 
કરવાની �હેરાત કરવામાં આવી હતી?

 અ. ઈ.સ. 1911   બ. ઈ.સ. 1908 
 ક. ઈ.સ.1906             ડ. ઉપરમાથંી એક પણ નિહ.
35.  નીચેનામાંથી કયરું વવધાન અયોગ્ય છે?   
 અ. લોડર્ કઝર્ન દ્વર્ારા બંગાળના ભાગલા પાડવામાં આવ્યા 

હતા.
       બ. આગા ખાન બી� દ્વર્ારા મુ�સ્લમ લીગની સ્થાપના 

કરવામાં આવી હતી.
 ક.  ઇ.સ. 1914માં પ્રથમ િવશ્વયુદ્વર્ની શ�આત થઈ હતી.
 ડ. લોકમાન્ય િતલક અન ેશ્રીમતી એની બસેન્ટ દ્વારા હોમ�લ 

લીગની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 
36.  સ્વદેિી આંદોલનની િ�આતનરું તાત્કાવલક કારણ િરું 

હતરું?
 અ.  બંગાળનું િવભાજન 
 બ. લોકમાન્ય િતલકને 18 મિહનાની સ�
 ક. ચાપેકર બંધુઓને �ત્યુદ�ડની સ�   
 ડ.  લાલા લજપતરાય તથા અ�તિસંહની ધરપકડ  
37. કયા આંદોલનને કારણે ભારતીય રા�ીય ક�ગ્રેસનરું 

વવભાજન થયરું અને જવાળવાદી અને મવાળવાદીનો 
ઉદ્દભવ થયો?

 અ. સ્વદ�શી આંદોલન  બ. ભારત છોડો આંદોલન 
 ક. સિવનય કાનૂન ભંગ           ડ. અસહકારનું આંદોલન  
38. વર્ષ-1903 મા ં‘ઇ�ન્ડયન ઓપીનીયન’ સાપ્તાવહક કોણે 

િ� કયરુ� હતરું? 
 અ. સરદાર વલ્લભભાઇ   બ. એની બેસન્ટ  
 ક. મહાત્મા ગાંધી ડ. જવાહરલાલ નહ��
39.  નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે? 
 અ.�ફિનકસ આશ્રમ - ઈ.સ. 1904 – દિક્ષણ આિફ્રકા
 બ.સત્યાગ્રહ આશ્રમ – ઈ.સ.-1915- અમદાવાદ
 ક.સેવાગ્રામ આશ્રમ – ઈ.સ. -1936 – અમદાવાદ
 ડ. અનાશિક્ત આશ્રમ – ઈ.સ. 1929 - ઉત્તરાખંડ 
40. પ્રવાસી ભારતીય �દવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે?
 અ. 6 �ન્યુ.   બ. 9 �ન્યુ.  ક. 13 �ન્યુ.    ડ. 1 �ન્યુ.
41.  મોતીલાલ નહે�એ ક્યા કાયદાન ે‘નો વક�લ નો દલીલ 

નો અપીલ’ નો કાયદો ગણાવ્યો હતો?
 અ. રોલેટ એક્ટ      
 બ. ઈ�ન્ડયન કાઉ�ન્સલ એક્ટ - 1909  
 ક. ઈલબટર્ બીલ , 1883
 ડ. ગવમ�ન્ટ ઓફ ઈ�ન્ડયા એક્ટ - 1935 
42. ‘એન ઈન્ટ્રોડકિન ઓફ ધી ડ્રીમ લેન્ડ’ પરુસ્તક કોણે 

લખ્યરું હતરું?
 અ. ભગતિસંહ       બ. સુખદ�વ  
 ક. જિતન્દ્રનાથ દાસ          ડ. કરતારિસંહ સરાભા
43.  વર્ષ-૨૦૨૧માં G-20 સવમટ કયા દેિમાં યો�ઈ હતી? 
 અ. ઈટાલી       બ. ઈન્ડોનેિશયા 
 ક. સાઉદી-અર�િબયા  ડ. �પાન 
44. કયા પ્રાણીના દાંતનરું મૂલ્ય અનેકગણરું છે?
 અ. વાઘ         બ. ગ�ડો         ક. િસંહ        ડ. હાથી 
45.  નાટ્યિાસ્ત્ની રચના કોણે કરી છે? 
 અ. વા�લ્મક�એ   બ. યાઞ્જવલ્ક્ય મુિનએ 
 ક. િવશ્વાિમત્રે   ડ. ભરતમુિનએ 
 સ્વાધ્યાય-
૧.  ભારતમાં વધતો જતો ઓનલાઈન ગેવમંગનો પ્રભાવ 

અને યરુવાઓ ઉપર તેની અસર. ઓનલાઈન ગેવમંગ 
સંદભ� અલાયદી વનયમનકારી સંસ્થાનરું મહત્વ. (૩૦૦ 
િબ્દો) 

૨.  �-૨૦ અને ગરુજરાત (૧૫૦ િબ્દો) 
જવાબ -  (૧- ક)(૨-બ) (૩-અ) (૪-ક) (૫-ડ) (૬-અ) 
(૭-બ) (૮-ડ) (૯-બ) (૧૦-બ) (૧૧-ડ) (૧૨-અ) (૧૩-ક) 
(૧૪-ક) (૧૫-અ) (૧૬-બ) (૧૭-અ) (૧૮-અ) (૧૯-ડ) 
(૨૦-બ) (૨૧-અ) (૨૨-બ) (૨૩-અ) (૨૪-બ) (૨૫-ડ) 
(૨૬-અ) (૨૭-ક) (૨૮-અ) (૨૯-ડ) (૩૦-બ) (૩૧-અ) 
(૩૨-ડ) (૩૩-ક) (૩૪-અ) (૩૫-બ) (૩૬-અ) (૩૭-અ) 
(૩૮-ક) (૩૯-ક)(૪૦-બ) (૪૧-અ) (૪૨-અ) (૪૩-અ) 
(૪૪-ડ) (૪૫-ડ)
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Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- ધવલ શાહ
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