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NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Recruitment to the post of Development Assistant / Development Assistant (Hindi)

Applications are invited from eligible Indian citizens for the post of Development Assistant/ Development Assistant (Hindi) in National Bank for 
Agriculture and Rural Development (NABARD). Candidates can apply only ON-LINE on NABARD website www.nabard.org between 15 September 
2022 and 10 October 2022. NABARD is an all India Apex Organization, wholly owned by Government of India and is equal opportunity employer. 
Before applying, candidates should read all the instructions carefully and ensure that they fulfil all the eligibility criteria for the post. NABARD would 
admit candidates on the basis of the information furnished in the ON-LINE application along with applicable requisite fee and shall verify their eligibil-
ity before joining. If, at any stage, it is found that any information furnished in the ON-LINE application is false/ incorrect or if according to the Bank, 
the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, his/ her candidature will be cancelled and he/she will not be allowed to appear for the 
examination / joining. Candidates are requested to apply only ON-LINE through Bank’s website www.nabard.org. No other mode of submission of ap-
plication will be accepted by NABARD.

Helpline: In case of any problem in filling up the form, payment of fee or download of call letter, queries may be made at http://cgrs.ibps.in Don’t 
forget to mention “NABARD Development Assistant/Development Assistant (Hindi) Examination” in the subject box of the email.

Important Dates: 
Website Link Open – Online Registration and Payment of Online Fees/
Intimation Charges

15 September 2022 to 10 October 2022

Phase-I (Preliminary) – Online Examination 06 November 2022
Phase-II (Main) – Online Examination Exact date of examination would be announced separately on NABARD’s 

website www.nabard.org

NABARD reserves the right to change the dates on account of administrative exigencies. The online links for download of call letters/ hand-outs 
will be published on our website, www.nabard.org. Candidates are advised to visit the website regularly for updates, etc. during recruitment process.

Please note that corrigendum, if any, issued on the above advertisement will be published on the Bank’s website : www.nabard.org.
1. A) Number of Posts & Reservations – Development Assistant
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1. A) Number of Posts & Reservations – Development Assistant 

 
 

SR 
NO 

REGIONAL 
OFFICES Total UR 

CATEGORY 

SC ST OBC EWS PWBD EXS DIS-
EXS 

1 Andhra Pradesh 6 3 1 0 2 0 

9 17 7 

2 Assam 2 1 0 0 1 0 
3 Bihar 2 1 0 0 1 0 
4 Chhattisgarh 3 2 0 1 0 0 
5 Goa 1 1 0 0 0 0 
6 Gujarat 7 3 0 0 3 1 
7 Haryana 4 2 1 0 1 0 

8 Karnataka @ 4 2 0 0 2 0 

9 Madhya Pradesh 8 5 1 1 0 1 

10 Maharashtra @@ 75 30 8 4 25 8 

11 Manipur 1 1 0 0 0 0 
12 Nagaland 1 1 0 0 0 0 
13 New Delhi 2 1 0 0 1 0 
14 Odisha 4 2 0 2 0 0 
15 Punjab 5 3 1 0 1 0 
16 Rajasthan 8 4 2 1 1 0 
17 Tamilnadu 7 4 0 0 2 1 
18 Telangana 7 2 1 1 2 1 

19 Uttar Pradesh 
@@@ 9 4 2 0 2 1 

20 Uttarakhand 5 3 1 0 0 1 
21 West Bengal 12 5 3 1 2 1    
TOTAL VACANCIES 

 173 80 21 11 46 15 9 17 7 

@ Karnataka includes 2 vacancies for Karnataka RO, Bengaluru and 2 vacancies for BIRD – Mangaluru 
@@ Maharashtra includes 3 vacancies for Maharashtra RO,  Pune and 72 for HO, Mumbai 
@@@  Uttar Pradesh includes 8 vacancies for Uttar Pradesh RO, Lucknow  and 1 for NBSC, Lucknow 
 
Note: The 9  PWBD vacancies includes 1 carried forward vacancy. The PWBD vacancies are reserved for 
02 each under category (a), (b), (c)  & 03 under  category (d) + (e) (including 1 backlog vacancy under 
category (e) i.e. MD). 
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@ Karnataka includes 2 vacancies for Karnataka RO, Bengaluru and 2 vacancies for BIRD – Mangaluru 
@@ Maharashtra includes 3 vacancies for Maharashtra RO, Pune and 72 for HO, Mumbai 
@@@ Uttar Pradesh includes 8 vacancies for Uttar Pradesh RO, Lucknow and 1 for NBSC, Lucknow Note: The 9 PWBD vacancies includes 1 carried 
forward vacancy. The PWBD vacancies are reserved for 02 each under category (a), (b), (c) & 03 under category (d) + (e) (including 1 backlog vacancy 
under category (e) i.e. MD).
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1. B) Number of Posts & Reservations – Development Assistant 
(Hindi) 
 

                      

SR 
NO 

REGIONAL 
OFFICES Total UR 

CATEGORY 

SC ST OBC EWS PWBD EXS DIS-
EXS 

1 Maharashtra 
$ 1 0 0 1 0 0 

0 0 0 
2 Tamilnadu 1 1 0 0 0 0 
3 Telangana 1 1 0 0 0 0 

4 Uttarakhand 1 1 0 0 0 0 

TOTAL  4 3 0 1 0 0 0 0 0 
 

Note:  $  1 backlog vacancy  in Maharashtra RO - Pune  
 

Abbreviations: SC – Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC – Other Backward 
Classes, UR - Unreserved, EXS-Ex-Servicemen, DIS-EXS – Disabled Ex-
Servicemen & Dependent of servicemen killed in action , PWBD-Persons with 
Benchmark Disabilities, EWS – Economically Weaker Section.  

Reservation for PWBD/EXS is horizontal reservation and included in State-wise 
vacancies for various categories. 

Note: Candidates can apply for vacancies in one State only. The Bank 
reserves the right to increase / reduce the number of vacancies or not to 
fill up any or all of the vacancies or cancel the recruitment process. 

Candidate can apply for only one post either Development Assistant or 
Development Assistant (Hindi). 

Guidelines for Reserved Category Candidates: 

a) Reservation for Persons with Benchmark Disability (PWBD) shall be applied 
@4% of total vacancies, horizontally, within the overall State-wise vacancies 
earmarked for various categories viz., UR, SC, ST & OBC as per the Right to 
Persons with Disabilities Act, 2016. 

b) Reservation for EXS shall be applied @14.5% of total vacancies, which shall 
include reservation of 4.5% for disabled Ex-Servicemen and dependents of 
Servicemen killed in action, clubbed together, horizontally, within overall State-
wise vacancies earmarked for various categories viz., UR, SC, ST & OBC. 

c) Reserved category candidates belonging to SC/ST/OBC (Non Creamy 
Layer)/EWS may apply against unreserved vacancies if vacancies have not been 
reserved for their category in their state. However, they must fulfil the eligibility 

Note: $ 1 backlog vacancy in Maharashtra RO - Pune Abbreviations: SC – Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC – Other Backward 
Classes, UR - Unreserved, EXS-Ex-Servicemen, DIS-EXS – Disabled Ex- Servicemen & Dependent of servicemen killed in action , PWBD-Persons 
with Benchmark Disabilities, EWS – Economically Weaker Section. Reservation for PWBD/EXS is horizontal reservation and included in State-wise 
vacancies for various categories. 

Note: Candidates can apply for vacancies in one State only. The Bank reserves the right to increase / reduce the number of vacancies or not to 
fill up any or all of the vacancies or cancel the recruitment process. Candidate can apply for only one post either Development Assistant or Devel-
opment Assistant (Hindi).

How to Apply
Detailed Guidelines / Procedure for

A. Application Registration
B. Payment of Fee
C. Documents Scan and Upload
Candidates can apply online only from 15 September 2022 to 10 October 2022 and no other mode of application will be accepted.
Eligible applicants are required to apply online through the website www.nabard.org. No other means/ mode of application will be accepted. 

The application form should be filled in English only. Option for the use of Hindi language will be available for the Preliminary/Main Examination.
Important Points to be noted before registration:
Before applying online, candidates should -

i.    Scan their:
Photograph (4.5 cm x 3.5 cm)
Signature (with Black ink)
Left Thumb impression (on white paper with black or blue ink)
A hand written declaration (on a white paper with black ink) (text given below)
Ensuring that all these scanned documents adhere to the required
specifications as given in the advertisement

ii.  Signature in CAPITAL LETTERS will not be accepted
iii.  The left thumb impression should be properly scanned and not smudged. (If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/her right 

thumb for applying)
iv.  The text for the hand written declaration is as follows –“I......................(Name of the candidate), hereby declare that all the information submit-

ted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”
v. The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in English only. If it is written and uploaded by 

anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid. (Visually Impaired candidates who cannot write may get 
the text of declaration typed and put their left hand thumb impression below the typed declaration and upload the document as per specifica-
tion.)

vi.  Keep the necessary details/documents ready to make online payment of the requisite application fee/intimation charges.
vii.  Have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the completion of this Recruitment Process. Bank may send int 

mation to download call letters/upload bio-data etc. through the registered e-mail ID. In case a candidate does not have a valid personal e-mail 
ID/mobile number, he/she should create/obtain his/her new e-mail ID and mobile no. before applying on-line and must maintain that email ac-
count and mobile number. 

A.  Application Registration: Before applying online, candidates should -
 i.  Scan their photograph and signature ensuring that both the photograph and signature adhere to the required specifications as given under 

“Guidelines for photograph & signature scan and upload”.
 ii.  Be prepared for biometric verification of identity at the Exam Centre at the time of Main Examination and onwards.

è
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STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED ROURKELA STEEL PLANT : ROURKELA
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International Advanced Research Centre for Powder 
Metallurty and New Materials (ARCI) : Hyderabad
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  કેન્દ્રરીય સંસ્ક�િત મંત્ાલય દ્વર્ારા મં�દરના અનુckનોને 
લાઇવ �વા મા્ટે કયું પો્્ષલ લ�ચ કરવામાં આવ્યું છટે?

 અ. ટ�મ્પલ – ૨૮૦     બ. ટ�મ્પલ –૩૬૦
       ક. ટ�મ્પલ – ૧૮૦       ડ. ટ�મ્પલ - ૩૧૦  
2.  હરીરો એ શેનું સ્વ�પ છટે? 
 અ. ઓ�ક્સજન  બ. હાઇડ્રોજન
 ક. નાઇટ્રોજન              ડ. કાબર્ન
3.  સુશ્રરી પ્રિતભા રટે-ને કયા ક્ષેત્ે ઉત્તમ યોગદાન ્બદલ 

પદ્મભૂરણ – ૨૦૨૨ એનાયત કરાયો હતો? 
 અ. વેપાર – ઉદ્યોગ       બ. સાિહત્ય - િશક્ષણ 
 ક. િસિવલ સિવર્સ ડ. �હ�ર બાબતો
4. એરપો્્ષ કાઉ�ન્સલ ઇન્્રનેશનલે ૨૦૨૧ મા્ટે ૧૮ 

ભારતરીય એરપો્્ષને કયા એવોડ્ષથરી સન્માિનત કયા્ષ?
      અ.વૉઈસ ઓફ ધ કસ્ટમર  બ. ઍર ગાડર્
      ક. વૉઈસ ઓફ ધ રન વે       ડ. ઍર રૉયલ       
5.  ૧૯૮૭મા ંસ્વતતં્ રાજયનો દરજ્જો મળેવરી ભારતનુ ં૨૩મું 

રાજય ્બનનાર રાજય કયું? 
 અ. િમઝોરમ               બ. ગોવા
 ક. ઝારખંડ ડ. મેઘાલય
6.  ૨૦૨૨નો ્ેબસ્્ ઍેક્ર મા્ટેનો દાદાસાહટે્બ ફાળકે 

એવોડ્ષ કોને મળ્યો?
 અ. રણવીર િસંહ બ. �રિતક રોશન
 ક. રણબીર કપૂર ડ. ટાઈગર શ્રોફ 
7.  ૨૦૨૨મા ંNBA (National Board Of Accreditation) 

માન્યતા પ્રાપ્ત કરનાર યુિનવિસ્ષ્રી કઈ?
 અ. જવાહરલાલ નહ�� યુિનવિસર્ટી
 બ. સાિવત્રીબાઈ ફ�લે યુિનવિસર્ટી
 ક. તિમલનાડુ એિગ્ર. યુિનવિસર્ટી  
 ડ. ચંદીગઢ યુિનવિસર્ટી
8.  ફેબ્રુ.૨૦૨૨માં અનુપ જલો્ાના હસ્તે િવમોચન પામેલ 

પુસ્તક ‘ઉડાન એક મજદૂર ્બચ્ચેક�’ ના લેખક કોણ 
છટે?

 અ.અિખલેશ શ્રીવાસ્તવ    બ. કમલેશ દૂબે  
 ક. િમિથલેશ િતવારી    ડ. શૈલેષ િમશ્રા
9.  છ�ં નક્ષત્ કયું છટે?
 અ.પુનવર્સુ બ. આદ્વર્ાર્ 
 ક. જયેષ્ઠા ડ. પૂવાર્ષાઢા 
10. રાંદલમાના વ્રત સાથે �ડાયેલું અ�દવાસરી �ત્ય કયું?
 અ. ભાંગરી બ. હમચી 
 ક. તેવડી  ડ. કરાડી 
11. �હટેર ્બા્બતો અંગેનો પદ્મ િવભૂરણ -૨૦૨૨ પુરસ્કાર 

મેળવનાર કલ્યાણિસંહ કયા રાજયના વતનરી છટે?
 અ. રાજસ્થાન બ. ઉત્તરપ્રદ�શ 
 ક. ગોવા      ડ. ગુજરાત 
12.  ફેબ્રુ. – ૨૦૨૨માં કયાં IPS અિધકારરી ગુ�ગ્રામનાં પ્રથમ 

મિહલા કિમશનરપદટે િનયુકત થયાં?
 અ. શમા બાલાક�ષ્ણન  બ. કલા રામાચંદ્વર્ન 
 ક. ઉમા શેટ્ટી        ડ. રા� િવશ્વનાથન 
13. ્ટે્બલ ્ટેિનસ ફેડરટેશન ઓફ ઇ�ન્ડયાના અધ્યક્ષપદટે 

૨૦૨૨માં કોનરી િનમણૂક કરાઈ છટે?
 અ. િમતા જ�દાલ બ. ગીતા િમત્તલ  
 ક. જયોિત જૈન      ડ. વાસુદા રાય             
14. World Day of Social Justice -  ક્યારટે મનાવવામાં 

આવે છટે?
 અ. ૧૨- �ન્યુઆરી બ. ૨૦- ફ�બ્રુઆરી 
 ક. ૧૬ - માચર્ ડ. ૨૪ - એિપ્રલ  
15. ગજુરાત વન િવભાગ ેકયા પ્રાણરીનરી વ્યિક્તગત ઓળખ 

મા્ટે ફેબ્રુ. – ૨૦૨૨માં SIMBA સોફ્વેર લોન્ચ કયુ�?
 અ. વાઘ બ. નીલગાય 
 ક. હાથી  ડ. િસંહ

16. રિશયા – યુક્રેનના યુદ્વર્માં ફસાયેલા ભારતરીયોને પરત 
લાવવા ૨૦૨૨માં કયું અિભયાન હાથ ધરાયું હતું?

 અ. એકશન ગંગા  બ. ઓપર�શન ગંગા 
 ક. એકશન સપોટર્ ડ. ઓપર�શન કન્ટ્રી 
17. હાલ અ�ણાચલ પ્રદટેશના મુખ્યમંત્રી કોણ છટે? 
 અ. કાલીખો પુલ બ. નાબામ ટુક�
 ક. પેમા ખાંડુ             ડ. દોર� ખાંડુ
18. ‘મમ્બો અને ચાચાચા’ – આ ડાન્સનો ઉદTભવ કયા 

દટેશમાં થયો હતો? 
 અ. �સ્વડન  બ. �પાન 
 ક. કયુબા  ડ. સ્પેન   
19.  ્બેલા�સ દટેશનરી રાજધાનરી કઈ છટે? 
 અ. િમનસ્ક બ. મલાબો 
 ક. અકરા      ડ.  િબસાઉ 
20. ભારતના કયા રાજયમા ંસોયા્બરીનનુ ંસૌથરી વધ ુઉત્પાદન 

થાય છટે? 
 અ. રાજસ્થાન બ. મધ્યપ્રદ�શ               
 ક. િસ�ક્કમ ડ. તિમલનાડુ 
21. તરણેતરનો મેળો કયા િજલ્લામાં ભરાય છટે? 
 અ. અમર�લી બ. રાજકોટ 
 ક. ભાવનગર       ડ. સુર�ન્દ્રનગર 
22.  ઇ.સ.૧૮૫૭નો િવપલવ ક્યાંથરી શ� થયો હતો ?       
 અ. મેરઠ            બ. કાનપુર 
 ક. િવજયાવાડા        ડ. ભોપાલ
24.  છત્તરીસગઢ રાજયનું પા્નગર કયું છટે? 
 અ. રાયપુર     બ. દ�તેવાડા
 ક. િબલાસપુર        ડ. રાયગઢ   

25. સમુદ્વર્માં ફરજ ્બ�વતા કોસ્્ગાડ્ષના જહા�ને 
લોિજ�સ્્ક સપો્્ષ પૂરો પાડવા ભ�ચના દહટેજ ખાતે 
માચ્ષ- ૨૦૨૨માં કયા જહાજનું લોકાપણ્ષ કરાયું?

 અ. જલપ્રભા બ. જલ િબંદુ 
 ક. ઉ�ર્ પ્રભા ડ. ઉ�ર્ રક્ષા 
26. મિહલા ઉત્થાન ક્ષેત્ે કામ કરતા �ડિજ્લ પલે્ફોમ્ષ ‘હર 

સક�લ’ ના સ્થાપક કોણ છટે?
 અ. ટીના અંબાણી   બ. ઇશા અંબાણી 
 ક. નીના કોઠારી ડ. નીતા અંબાણી
27. National Financial Reporting Authority ના 

પ્રમુખપદટે માચ્ષ – ૨૦૨૨માં કોનરી િનયુિક્ત કરાઈ? 
 અ. અજય ભૂષણ પાંડે       બ. િવજય ભૂષણ દૂબે
 ક. ભારત ભૂષણ માલ્યા       ડ. કરણ ભૂષણ સેન 
28. કેન્દ્રરીય ઊ�્ષ િવભાગ દ્વારા ભારતના કયા સ્થળટે પ્રથમ 

વચ્યુ્ષઅલ સ્મા્્ષ િગ્રડ નોલેજ સેન્્રનરી માચ્ષ – ૨૦૨૨માં 
શ�આત કરવામાં આવરી? 

 અ.માનેસર (હ�રયાણા)   બ. જલંધર (પં�બ) 
 ક. દુગાર્પુર (પ.બંગાળ)   ડ. ભાગલપુર (િબહાર)
29. એક સુંગધરીદાર પાઉડર કયો? 
 અ. ગુલાલ        બ.ક�ક�         ક. હળદર     ડ. અબીલ
30. RBI (�રઝવ્ષ ્બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા)) માં ગવન્ષર તરરીકે 

સેવા આપરી ચૂકેલા ૨૪માં ગવન્ષર કોણ હતા? 
 અ. િબમલ �લન    બ. ડી.સુબ્બારાવ
 ક. ઉિજર્ત પટ�લ   ડ. ક�.આર.પુરી            
31.  ઇ�ન્ડયન કૉસ્્ ગાડ્ષ (ભારતરીય ત્રક્ષક દળ) નું 

આદશ્ષ વાકય શું છટે? 
 અ.વયમ્ રક્ષામ:     બ. ઇતો ભ્રષ્ટ સ્તતો નષ્ટ: 
 ક. �વો �વસ્ય �વનમ   ડ. ધમ� રક્ષિત

ગુજરાતરી સાિહત્ય પ�રરદના સ્થાપક કોણ હતા ?
32. સ્્ાફ િસલેકશન કિમશનના અધ્યક્ષપદટે ફેબ્રુ.૨૦૨૨માં 

કોનરી િનયુિક્ત કરાઇ છટે? 
 અ. એસ.�કશોર       બ. એમ.રાઘવેન્દ્ર
 ક. એન. િવજયેન્દ્ર    ડ. એચ.રાજેશ
35. માચ્ષ – ૨૦૨૨માં િવશ્વના પ્રથમ WHO ગ્લો્બલ સેન્્ર 

ફોર ટ્રે�ડશનલ મે�ડિસનનરી સ્થાપના કયાં કરાઈ હતરી?    
 અ. સુરત   બ. �મનગર
 ક.  પાલનપુર       ડ. વાપી 
37. ‘કાંગરી – તેન’ આ �પાનરીઝ નામ કયા દટેવતાનું છટે? 
 અ. કાિતર્ક�ય  બ. ગણપિત 
 ક. ક�ષ્ણ      ડ. રામ  
38. રોમન િલિપમાં IM (આઇ – એમ) એ્લે? 
 અ. ૫૫૫      બ. ૭૭૭
 ક. ૯૯૯       ડ. ૧૧૧૧ 
39. ‘લાઈફ માસ્્ર’   શબ્દ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છટે? 
 અ. ગોલ્ફ બ. હોક�
 ક. િબ્રજ    ડ. ક�શ્તી
40. ઉજ્જવલા યોજના અને �િહણરી સુિવધા યોજનાનરી 

મદદથરી કયુ ંરાજય ભારતનુ ંસૌપ્રથમ LPG સક્ષમ અને 
ધુમાડામુકત રાજય ્બન્યું છટે?

 અ. આંધ્રપ્રદ�શ            બ. તિમલનાડુ
 ક. િહમાચલ પ્રદ�શ  ડ. ઉત્તરાંચલ 
41. ઓન ્ાઈમ પરફોમ્ષન્સનરી યાદરીમાં ૮મા ક્રમાંકે રહટેલું 

એરપો્્ષ કયું?
 અ. છત્રપિત િશવા�(મુંબઈ) બ. ક�મ્પા ગૌડા (બ�ગ્લુ�)  
 ક. ચેન્નાઈ (ચેન્નાઇ) ડ. જયપ્રકાશ નારાયણ (પટણા)
42. ૨૦૨૨માં તુક�નંુ નામ ્બદલરીને કયું રાખવામાં 

આવ્યું ?
 અ. તક�ન          બ. તુ�ક�યે      ક. તુકાર્ના      ડ. તક�િનયા 
43. ચરીનમાં ભારતના નવા રાજદૂત પદટે માચ્ષ – ૨૦૨૨માં 

કોણે કાય્ષભાર સંભાળ્યો હતો? 
 અ. પ્ર�દપક�માર રાવત બ. ગૌરવક�માર સેન  
 ક. યશેન્દુ બોઝ      ડ. રિવકાંત દૂબે  
44. આઝાદરીના અ�ત મહોત્સવ અંતગ્ષત માચ્ષ – ૨૦૨૨માં 

મહાત્મા ગાંધરીના નામ પરથરી કયા દટેશમાં ‘ગ્રરીન 
ટ્રાયએંગલ નું ઉદઘા્ન કરાયું હતું?

 અ. શ્રીલંકા બ. નેપાળ 
 ક. મ્યાનમાર       ડ. મડાગાસ્કર 
45. આમાંથરી મધ્યપ્રદટેશ રાજયનું �ત્ય કયું છટે?
 અ. પોટા         બ. લોટા    ક. શોટા      ડ. ઝોટા 
46. એક હટેક્ર એ્લે કે્લા ચોરસમરી્ર થશે?
 અ. ૧૦૦ બ. ૧,૦૦૦ 
 ક. ૧૦,૦૦૦  ડ.૧,૦૦,૦૦૦  
47. મુખ્ય ૧૨ શિક્તપરીઠ પૈક�નરી પ્રયાગ શિક્તપરીઠમાં કયા 

દટેવરી િ્બરાજમાન છટે?
 અ. બ્રફાર�ભા બ. કામાક્ષી 
 ક. મંગલાવતી ડ. લિલતા
48.  ગ�ડો – અંગ્રે�માં કયા નામે ઓળખાય છટે? 
 અ. ��નો     બ. મેથીનો  ક. રાઈનો        ડ. તજનો  
49. ગુજરાતરી સાિહત્ય પ�રરદના સ્થાપક કોણ હતા?
 અ. ઉમાશંકર �શી બ. બળવંતરાય ઠાકોર 
 ક. ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી ડ. કનૈયાલાલ મુનશી

જવા્બ 
(1-્બ)(2-ડ)(3-્બ)(4-અ)(5-અ)(6-અ)(7-ડ)(8-ક)
(9-્બ)(10-્બ)(11-્બ)(12-્બ)(13-્બ)(14-્બ)(15-ડ)
(16-્બ)(17-ક)(18-ક)(19-અ)(20-્બ)(21-ડ)(22-અ)
(24-અ)(25-ક)(26-ડ)(27-અ)(28-અ)(29-ડ)(30-ક)
(31-અ)(32-અ)(35-્બ)(37-્બ)(38-ક)(39-ક)(40-ક)
(41-ક)(42-્બ)(43-અ)(44-ડ)(45-્બ)(46-ક)(47-ડ)
(48-ક)(49-ક)
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