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�ુ જ રા ત     � હ� ર     સે વા     આ યો ગ  
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા �.�.૧૦૮/૨૦૧૯-૨૦ થી �.�.૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦ માટ� તાર��-૨૬/૧૨/૨૦૧૯  (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર��-૧૦/૦૧/૨૦૨૦  (૧૩:૦૦ કલાક) �ધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહુ 
જગ્યાઓની મખુ્ય અને અગ�યની િવગતો �વી કે શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામા�ય જોગવાઈઓ તથા અ�ય િવગતો આયોગના 
નોટીસ બોડર્ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
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મત 

આ.ન.વ. 
(EWS)

સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત 

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS)

સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત

૧૦૮ 
��ડ��ીયલ પ્રમોશન 
ઓફીસર, વગર્-૨, સામા�ય 
રાજય સેવા

૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૯-૦૩-૨૦ જુન-૨૦૨૦ ઑગ-૨૦
BE/BTECH 
િસિવલ િસવાય 
અનેPGM-PGDM

૨ વષર્નો 

૧૦૯  રાજય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ ૨૪૩ ૧૦૧ ૨૪ ૬૫ ૧૭ ૩૬ ૩૩ ૦૮ ૨૨ ૦૬ ૧૨ ૦૭ ૨૪ ૨૬-૦૪-૨૦ જુન-૨૦૨૦ -- �નાતક નથી સ�ટે.-૨૦

૧૧૦  પોલીસ ઈ��પેકટર (િબન 
હિથયારી), વગર્-૨ ૪૦ ૧૬ ૦૪ ૧૧ ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૦૨ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

૨૯-૦૩-૨૦
મે-૨૦ નવે-૨૦ �નાતક નથી શા.ક.-જૂન-૨૦

મ.ુક-ઑગ-૨૦
૧૧૧ નાયબ િનયામક, પશપુાલન, 

વગર્-૧ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 00 00 ૨૧-૦૬-૨૦ ઑગ-૨૦ સ�ટે.-૨૦ Ph.D./ 
અન�ુનાતક 

૩અથવા
૫ વષર્નો 

૧૧૨  ખેતી અિધકારી, વગર્-૨ ૯૨ ૭૩ ૦૯ ૦૦ ૦૪ ૦૬ ૨૪ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૧૯-૦૪-૨૦ ઑગ-૨૦ ઑક્ટો૨૦ �નાતક (ખેતી) નથી 

૧૧૩  આચાયર્, ગજુરાત પિરચાિરકા  
સેવા, વગર્-૧ ૦૮ ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦ અન�ુનાતક ૧૫વષર્નો 

૧૧૪ 
�યાખ્યાતા, સીનીયર �કેલ, 
ગજુરાત પિરચાિરકા સેવા, 
વગર્-૧  

૧૦ ૦૬ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૬-૨૦ ઑગ-૨૦ સ�ટે.-૨૦ અન�ુનાતક ૮ વષર્નો 

 �જુરાત આરો�ય અને તબીબી સેવા, (તજ� સેવા), વગ�-૧ �હ�રાત �મ: ૧૧૫ થી ૧૨૨
૧૧૫ ડે�ટલ સ�ન ૦૭ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦

સબંિંધત અન-ુ
�નાતક 

અનભુવ 
નથી. 

૧૧૬ જનરલ સ�ન ૧૯૩ ૭૯ ૨૩ ૫૫ ૦૪ ૩૨ ૨૬ ૦૭ ૧૮ ૦૧ ૧૦ ૦૭ ૦૨ ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦
૧૧૭ િફજીશીયન ૬૧ ૨૪ ૦૭ ૧૮ ૦૩ ૦૯ ૦૮ ૦૨ ૦૬ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૧૭-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦
૧૧૮ નેત્ર સ�ન ૨૬ ૦૯ ૦૬ ૦૮ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૧૭-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦

સબંિંધત અન-ુ
�નાતક/િડ�લોમા 

િડ�લોમા 
હોય તો 
૨ વષર્નો 
અનભુવ 

૧૧૯ ડમેર્ટોલોજી�ટ ૧૦ ૦૩ ૦૨ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦
૧૨૦ ઓથ�પેડીક સ�ન ૫૦ ૧૯ ૦૬ ૧૩ ૦૪ ૦૮ ૦૬ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૧૭-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦
૧૨૧ ગાયનેકોલોજી�ટ ૨૭૪ ૧૦૯ ૩૧ ૭૬ ૧૮ ૪૦ ૩૬ ૧૦ ૨૫ ૦૬ ૧૩ ૦૯ ૦૨ ૧૭-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦
૧૨૨ એને�થેટી�ટ ૧૩૨ ૫૧ ૧૬ ૩૭ ૧૦ ૧૮ ૧૭ ૦૫ ૧૨ ૦૩ ૦૬ ૦૪ ૦૧ ૧૭-૦૫-૨૦ જુલાઈ-૨૦ સ�ટે.-૨૦

૧૨૩ સેકશન અિધકારી (કાયદાકીય 
બાજુ), વગર્-૨ ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૨-૦૪-૨૦ જૂન-૨૦
િડસે-૨૦ �નાતક નથી ૨૬,૨૭ સ�ટે.-

૪ ઓક્ટો-૨૦ નવે-૨૦ 

૧૨૪  ભાષાતંરકાર, વગર્-૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨-૩-મે-૨૦
(મ.ુલે. પરીક્ષા) ઑગ-૨૦ -- BA with Eng.&Guj. નથી 

૧૨૫  ગજુરાત િશક્ષણ સેવા (વહીવટી 
શાખા) વગર્-૨ ૧૪૧ ૫૪ ૧૪ ૫૩ ૦૪ ૧૬ ૧૮ ૦૫ ૧૭ ૦૧ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૨૧-૦૬-૨૦ સ�ટે.-૨૦ િડસે-૨૦ �નાતક+B.Ed. ૫ વષર્ 

૧૨૬  કેિમ�ટ, વગર્-૧, ઉ�ોગ અને 
ખાણ િવભાગ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૬-૨૦ ઑગ-૨૦ નવે-૨૦ અન�ુનાતક ૫ વષર્ 

૧૨૭ 
મદદનીશ પ્રા�યાપક, 
પ્રો�થોડો��ટકસ એ�ડ ક્રાઉન 
એ�ડ બ્રીજ, સા.રા.સેવા, વગર્-૧ 

૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૬-૨૦ ઑગ-૨૦ િડસે-૨૦ BDS with 
MDS/DNB નથી 

૧૨૮  મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-૨ ૫૭ ૨૪ ૦૫ ૧૩ ૦૮ ૦૭ ૦૮ ૦૧ ૦૪ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૧૨-૦૪-૨૦
(મ.ુ લે. પરીક્ષા) ઑગ-૨૦ ઑક્ટો૨૦ BE-B.Tech. 

Mech. or Auto. નથી 

૧૨૯  સહાયક મોટર વાહન િનરીક્ષક, 
વગર્-૩ ૯૩ ૩૮ ૦૯ ૨૪ ૦૮ ૧૪ ૧૨ ૦૩ ૦૮ ૦૩ ૦૪ ૦૦ ૦૯ ૦૩-૦૫-૨૦

(મ.ુ લે. પરીક્ષા) સ�ટે.-૨૦ -- Diploma/BE-
B.Tech. 

Mech. or Auto. નથી 

ન�ધ:- ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અર� �હ�રાતના છે�લા �મય �ધુી “Editable” છે. આથી ઉમેદવારો� �ક �હ�રાતમા ં�ક જ અર� કરવી. ઓનલાઇન કર�લ અર�મા ંિવગત / 
મા�હતી ભરવામા ંકોઇ �લુ થાય તો “Edit” િવક�પમા ંજઇ િવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. 
 આયોગ �ારા પ્રિસ� કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોની જગ્યાઓની સખં્યામા ંફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
 ઉમેદવારોની સખં્યાને �યાને લઈ પ્રાથિમક કસોટી OMR / CBRT (Computer Based Recruitment Test) મા�યમથી લેવામા ંઆવશે. 
 શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર પ્રિસ� કરવામાં આવેલ િવગતવાર જાહરેાત પ્રમાણે રહશેે.  
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં: ૧૦૮, ૧૧૧, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૨૫, ૧૨૬ અને ૧૨૭/૨૦૧૯-૨૦ મા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી � ગણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી 
મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના પ્રમાણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે,પ્રાથિમક કસોટી અને �બ� મલુાકાતના અનકુ્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ં
આવશે. પ્રાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર�ો સામા�ય અ�યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. (�દર� ુબ�ે �હ�રાતોમા ં�ાથિમક ક�ોટ�મા ં૧૫% થી ઓછા �ણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� 
�લુાકાત માટ� િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.)
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં: ૧૧૬/૨૦૧૯-૨૦ થી �.�.-૧૨૨/૨૦૧૯-૨૦ જાહરેાતોમા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ં૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી પ્રાથિમક કસોટીમા ં૨૦૦ ગણુમાથંી 
� ગણુ મેળવેલ હશેતેનુ ં૫૦% ગણુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના પ્રમાણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે, પ્રાથિમક કસોટી અને �બ� મલુાકાતના 
અનકુ્રમે ગણુ ૨૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકાવેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. �દર� ુ�હ�રાતોમા ં�ાથિમક ક�ોટ�મા ં૨૫% (અ��ુ�ૂચત �િત અને અ��ુ�ૂચત જન�િત વગ�ના ઉમેદવારો માટ� ૨૦%) થી ઓછા �ણુ 
મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત માટ� િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં ૧૦૯/૨૦૧૯-૨૦ ના સબધંમા ંપ્રાિથમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી િનયમો અને ભરતી પરીક્ષા િનયમો તથા જાહરેાતમા ંદશાવેર્લ જોગવાઇઓ સતંોષતા ં
ઉમેદવારો પૈકી કુલ જગ્યાઓના આશરે ૦૬(છ) ગણા ઉમેદવારોને મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુોના આધારે કરવામા ંઆવશે. 
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં-૧૧૦/૨૦૧૯-૨૦ના સદંભર્મા ંપ્રાિથમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી િનયમોની જોગવાઈઓ સતંોષતા ંઉમેદવારોમાથંી કલૂ જગ્યાઓના આશરે ૨૦(વીસ) 
ગણા ઉમેદવારોને શારીિરક ક્ષમતા કસોટીમા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. શારીિરક ક્ષમતા કસોટીમા ંઉતીણર્ થયેલ અને જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ શારીિરક માપદંડ ધરાવતા ઉમેદવારોને જ મખુ્ય લિેખત પરીક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ં
આવશે. જાહરેાતની કલૂ જગ્યાના આશરે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને આ જગ્યાના ભરતી અને પરીક્ષાના િનયમોની જોગવાઈ અનસુાર �બ� મલુાકાત માટે બોલાવવામાં આવશે.
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં-૧૨૩/૨૦૧૯-૨૦ના સદંભર્મા ંપ્રાિથમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી અને પરીક્ષા િનયમોની જોગવાઈઓ સતંોષતાં ઉમેદવારોમાથંી કલૂ જગ્યાઓના આશરે 
૧૫(પદંર) ગણા ઉમેદવારોને મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે અને તેના ંપરીણામના ંઆધારે, જાહરેાતની કલૂ જગ્યાના આશરે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં-૧૨૪/૨૦૧૯-૨૦ના મખુ્ય લેિખત પરીક્ષાના ંપરીણામના આધારે આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી અને પરીક્ષા િનયમોની જોગવાઈઓ સતંોષતા ંઉમેદવારોમાથંી મેરીટના ં
આધારે આખરી પરીણામ આપવામા ંઆવશે. 
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં-૧૨૮/૨૦૧૯-૨૦ના મખુ્ય લેિખત પરીક્ષાના ંપરીણામના આધારે આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી અને પરીક્ષા િનયમોની જોગવાઈઓ (શારીિરક માપ દંડ સાથે) સતંોષતા ં
ઉમેદવારોમાથંી કૂલ જગ્યાઓના આશરે ૦૩ (ત્રણ) ગણા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 
 ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં-૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦ના મખુ્ય લેિખત પરીક્ષાના ંપરીણામના આધારે આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી અને પરીક્ષા િનયમોની જોગવાઈઓ (શારીિરક માપ દંડ સાથે) સતંોષતા ં
ઉમેદવારોમાથંી મેરીટના ંઆધારે આખરી પરીણામ આપવામા ંઆવશે. 
 બધીજ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
 (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને �યાર પછી જ અરજી ક�ફમર્ 
કરવાનીરહશેે. (ર)ફ�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રકની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જ�રીયાત જણાય તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ના “Online Application” મેનમુા ં“Edit” 
િવક�પમા ંજઇને તે જાહરેાતના ંઓનલાઇન પ્રિસ��ના છે�લા િદવસ-સમય સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે. �હ�રાતના ઓનલાઇન �િ���નો �મય�ણૂ� થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ અર�પ�કમા ંકોઇ �ધુારા વધારા થઇ 
શકશે નહ�. (૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક�સામા ંછે�લે ક�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રક જ મા�ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે�લે ક�ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક મા�ય રાખવામા ં
આવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મલુાકાતને પાત્ર થયાના િક�સામા ંરજૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશેે.
 ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ�મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અ�ય કોઈપણ દ�તાવેજ મા�ય ગણાશે નહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE 
(NCLC) માટે પિરિશ�ટ-ક/પિરિશ�ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા�ય ગણાશે નહીં.
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અર� કરવા માટ� તાર�ખ-૧૦/૦૧/૨૦૨૦ના ૧૩:૦૦ કલાક �ધુી જ વેબ�ાઇટ ��ુલી રહ�શે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Online અરજીપત્રક્મા ંતમામ િવગતો 
કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમા ંOnline અરજીપત્રક ભરી Confirm કરવુ ંફરજીયાત છે. �મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર 
રહશેે.                                                                                                                                                                                                         તારીખ-૨૪/૧૨/૨૦૧૯ 
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(1)  ¿›Î ÂËıflfiÌ ’Õ÷ÌfiÎ ¿ÎflHÎı ›fl˘’fiı ¤Îfl÷ ÷flŒfi˘ 
fi‰˘ …‚‹Î√˝ Â˘‘‰ÎfiÌ Œfl… ’ÕÌ ?

  (1) ÷ËıflÎfi  (2) ÿ‹ÎV¿Á
(3) ¿˘LVÀı„LÀfi˘’· (4) …ıwÁ·ı‹

(2)  ‰ıVÀ ¥„LÕ{ ¿›Î ‹ËÎÁÎ√flfiı Ï¿fiÎflı ±Î‰ı·_ »ı ?

  (1) ’ıÏÁÏŒ¿ (2) ±ıÀ·Î„LÀ¿
(3) ÏËoÿ (4) ±Î¿ÛÏÀ¿

(3)  ·ıÏfifi ¶ÎflÎ ÷ıfiÎ ·˘¿˘fiı fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì @› V·˘√fi 
±’Î›_ Ë÷_ ?

  (1) ““‰ıSŒıfl VÀıÀ”” 

  (2) ““⁄˛ıÕ, ·ıLÕ ±ıLÕ ’ÌÁ””
(3) ““⁄˛ıÕ, ’ÌÁ ±ıLÕ ËÎµÁ””

  (4) ““ÁÌ‰Ì·Ì±fi ÕÌÁ±˘ı⁄ıÕÌ›LÁ””

(4)  ÕÎ›‹_Õ ÁÌÀÌ Áfl÷ ËÌflÎ µz˘√‹Î_ fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›Î 
ÂËıflfiı ¬flÎ¬flÌfiÌ ËÏflŒÎ¥ ’ÒflÌ ’ÎÕı »ı ?

  (1) ÿ⁄¥ (2) ±ıLÀ‰’˝
(3) ÏÂ¿Î√˘ (4) ÏÁ_√Î’˘fl

(5)  ‰Õ˘ÿflÎ Ï…S·Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ±Î_⁄Î Õ<_√fl‹Î_◊Ì ¿›_ ¬Ïfi… 
‹‚ı »ı ?

  (1) ±⁄fl¬ (2) N·˘flV’Îfl
(3) ÷Î_⁄ (4) ±Î›fi˝ ±˘fl

(6)  Á_Áÿ‹Î_ √…flÎ÷ flÎF›fiÌ ¿ıÀ·Ì ⁄ıÃ¿˘ ÏfiÏç÷ 
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ?

  (1) 22 (2) 26
(3) 24 (4) 28

(7)  ‰Ìfl’fl fiÌ«ıfiÎ ’ˆ¿Ì ¿›Î Á_÷ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·_ ‹˘À<_ 
÷Ì◊˝ V◊‚ »ı ?

  (1) ¿⁄Ìfl (2) …·ÎflÎ‹ ⁄Î’Î
(3) ’Î_Õ<fl_√ ÂÎVhÎÌ (4) Á_÷ iÎÎfiırfl

(8)  ÏÁK‘flÎ… …›ÏÁ_Ë ÏfiÏ‹˝÷ ÁËVhÎg·√ Áfl˘‰fl ¿›Î 
V◊‚ı ±Î‰ı·_ »ı ?

  (1) ÏÁK‘’fl (2) ‰S·¤Ì’fl
(3) ¤… (4) ’ÎÀHÎ

(9)  µÿ˚‰ÎÕÎ ¿›Î ‘‹˝fi_ ÷Ì◊˝V◊Îfi »ı ?

  (1) „¬˛V÷Ì (2) …ˆfi
(3) ’ÎflÁÌ (4) ⁄˙K‘

(10) 19‹Ì ±˘@À˘⁄fl, 1919fi˘ Ïÿ‰Á ¤Îfl÷fiÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ 
ÂÌ flÌ÷ı ΩHÎÌ÷˘ »ı ?

  (1) V‰flÎF›fi˘ Ïÿ‰Á (2) Ï¬·ÎŒ÷ Ïÿ‰Á
(3) ±ı¿÷Î Ïÿfi (4) Â˘¿ Ïÿfi

(12) ‰V÷ÌfiÌ ÿ„WÀ±ı Ï‰rfi_ Á˙◊Ì ‹˘À< ·˘¿ÂÎËÌ ÷_hÎ ¿›_?

  (1) flÏÂ›Î (2) ¤Îfl÷
(3) ›.±ıÁ.±ı. (4) √˛ıÀ Ï⁄˛Àfi

(13) ¿˘¥ T›Ï¿÷fiı ËÎ¥¿˘ÀÛfiÎ …… ⁄fi‰Î ‹ÎÀıfiÌ ±ı¿ 
·Î›¿Î÷‹Î_ ÷ıHÎı fiÌ«·Ì ¿˘ÀÛ‹Î_ ¿ıÀ·Î ‰Ê˝ ¿Î‹ ¿›_˝ 
Ë˘‰_ Ωı¥±ı ?

  (1) 5 ‰Ê˝ (2) 10 ‰Ê˝
(3) 6 ‰Ê˝ (4) 8 ‰Ê˝

(14) ÷flHÎı÷flfi˘ ‹ı‚˘ ±ı ¿›Î ¤√‰Îfifi_ V◊Îfi¿ »ı ?

  (1) Ï‰Wb (2) flÎ‹
(3) ⁄˛QËÎ (4) ÏÂ‰

(15) ““√…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ ΩB≤÷ «˘¿ÌÿÎfl”” fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì 
¿˘HÎ ?

  (1) ÿ·’÷flÎ‹   (2) flÎ. Ï‰. ’ÎÃ¿
(3) fiflÏÁ_ËflÎ‰ Ïÿ‰ıÏÀ›Î   (4) LËÎfiÎ·Î·

(16) µ√÷Î ÁÒ›˝fi˘ ’˛ÿıÂ ÷flÌ¿ı √…flÎ÷fi˘ ¿›Î Ï…S·˘ 
ΩHÎÌ÷˘ »ı ?

  (1) Áfl÷ (2) ÿÎË˘ÿ
(3) ’˘fl⁄_ÿfl (4) ¤…

(17) fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›_ ÂËıfl ÁÒÕÌ ±fiı »flÌ-«M’ÎfiÎ µz˘√ 
‹ÎÀı ΩHÎÌ÷_ »ı.?

  (1) ±_Ωfl (2) ‹Î_Õ‰Ì
(3) ¤… (4) Áfl÷

(18) ’fl_’flÎ√÷ flÌ÷ı √…flÎ÷‹Î_ fi‰Î ‰Ê˝fi˘ ’˛Îfl_¤ @›Îfl◊Ì 
◊Î› »ı ?

  (1) «ˆhÎ Áÿ ±ı¿‹ (2) ±ÎÁ˘ Áÿ ±ı¿‹
(3) ¿Îfl÷¿ Áÿ ±ı¿‹ (4) ±ÊÎœ Áÿ ±ı¿‹

(19) √…flÎ÷‹Î_ ¿›Î V◊‚ı 1200 ‰Ê˝◊Ì ’Ï‰hÎ ±ÏBfi 
’˛F‰Ï·÷ »ı ?

  (1) Áfl÷ (2) fiÎflırfl   
(3) fiÎfl√˘· (4) µÿ‰ÎÕÎ2

(20) ‹ËÎfi ¿Ï‰ ±¬˘ ¿›Î ‹CÎ· flÎΩfiÎ Á‹›‹Î_ ◊¥ 
√›˘?

  (1) ÂÎË…ËÎ_ (2) ±¿⁄fl   
(3) Ë‹Î› (4) …ËÎ_√Ìfl

(21) ¤Ï√fl◊Ì ±fiı ±·¿fi_ÿÎ ±ı ⁄ı fiÿÌ±˘ ±ı¿⁄ÌΩfiı 
¿›Î V◊‚ı ‹‚ı »ı ?

  (1) wƒ’˛›Î√ fi∞¿ (2) ÿı‰’˛›Î√ fi∞¿
(3) ¿HÎ˝’˛›Î√ fi∞¿ (4) ∑ÏÊ¿ıÂ fi∞¿

(22) ¬Î¬flÎfiÎ ’Î_ÿÕÎ‹Î_◊Ì fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿¥ ‰V÷±˘ ⁄fiı?

  (1) ’÷flÎ‚Î-’ÏÕ›Î (2) ⁄ÌÕÌ   
 (3) ÁÎ‰flHÎÌ (4) 
‹E»fl ±√fl⁄kÎÌ

(23) fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›˘ »˘Õ ̈ «Î ·˘ËÌfiÎ ÿ⁄ÎHÎfiÎ fl˘√fiÌ 
±˙ÊÏ‘ ⁄fiÎ‰‰Î ‹ÎÀı ‰’flÎ› »ı ?

  (1) ÏfiÏÂ√_‘Ì (2) fl…fiÌ√_‘Î
(3) ‹IV›√_‘Î (4) Á’˝√_‘Î

(24) ±ı¿ ÏÂ_√ÕÎfiÎ √ıÓÕÎ ‹ÎÀı fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›˘ fiıÂfi· 
’Î¿Û ΩHÎÌ÷˘ »ı ?

  (1) Q≤ÿ‹·Î¥ (2) Á_ÿfl‰fi
(3) ¿˘⁄ı˝À (4) ¿Î{Ìfl_√Î

(25) √…flÎ÷fi_ ‹˘À< ÂËıfl fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›_  ?

  (1) √Î_‘Ìfi√fl (2) ±‹ÿÎ‰Îÿ  
(3) Áfl÷ (4) ‰Õ˘ÿflÎ

(26) ¤Îfl÷fi_ Á˙◊Ì ‹˘À<_ ‹ÌÃÎ (fresh) ’ÎHÎÌfi_ Áfl˘‰fl 
fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›_ ?

  (1) Ï«S¿Î (2) ‰·fl
(3) ÁÎ_¤fl (4) fiˆÏfi÷Î·

(27) fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¤Îfl÷fiÎ ¿›Î ÂËıfl‹Î_ «˘‹ÎÁÎfiÌ 
…B›Î±ı ÏÂ›Î‚Î‹Î_ ‰‘ ‰flÁÎÿ ’Õı »ı ?

  (1) ÷ÎÏ‹·fiÎÕ< (2) ¿ıflÔ‚
(3) ’_Ω⁄ (4) ‹ËÎflÎWÀˇ

(28) ¿˘fiÎ fiıI≤I‰ ËıÃ‚ …\fiÎ√œ flÎF› ’fl ¿⁄Ωı ‹ı‚‰Ì 
Â¿Î›˘ ?

  (1) flÏÁ¿·Î· ’flÌ¬ (2) …ıÃÎ·Î· ΩıÊÌ
(3) fl÷¤Î¥ ±ÿÎHÎÌ (4) ÂÎ‹‚ÿÎÁ √Î_‘Ì

(29) ËˆƒÎ⁄Îÿ flÎF›fiı ¤Îfl÷ ÿıÂ‹Î_ ¤ı‚‰Ì flÎ¬‰Î ‹ÎÀı 
ÁflÿÎfl ’Àı·fiÎ fiıI≤I‰ fiÌ«ı ¿˘HÎı ‹ËI‰fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î 
¤…‰Ì Ë÷Ì ?

  (1) …›’˛¿ÎÂ fiÎflÎ›HÎ (2) ¿. ‹Î. ‹fiÂÌ
(3) ‰Ì. ’Ì. ‹ıfifi (4) ÂÎVhÎÌ∞

(30) fi‰ıQ⁄fl 2000 ‹Î_ ‹K›’˛ÿıÂ‹Î_◊Ì … ¿›Î ±ı¿ fi‰Î 
flÎF›fiÌ fl«fiÎ ◊¥ ?

  (1) ±Î_‘˛ ’˛ÿıÂ (2) µkÎflÎ¬_Õ
(3) »kÎÌÁ√œ (4) {Îfl¬_Õ

(31) ¼khík{kt ‘MkwþkMkLk’ rËðMk íkhefu fÞku rËðMk WsðkÞ 
Au ?

  (1) 23 rzMkuBçkh    (2) h4 rzMkuBçkh     

  (3) h5 rzMkuBçkh     (4) h6 rzMkuBçkh
(32) Á‰˘˝E« L›Î›Î‘ÌÂ ÏÁ‰Î› ÁÏ’˛‹ ¿˘ÀÛ‹Î_ ±L› ¿ıÀ·Î 

L›Î›Î‘ÌÂ Ë˘› »ı ?

  (1) 18    (2) 25      (3) 27  (4) 23

(33) Á_Áÿ ’˘÷ÎfiÎ ÁP›˘fiÌ ¿ıÀ·Ì ⁄Ë‹÷Ì Ë˘›, ÷˘ ÁÏ’˛‹ 
¿˘ÀÛfiÎ ¿˘¥ L›Î›Î‘ÌÂfiı ’˘÷ÎfiÎ Ë˘tÎ ’fl◊Ì ÿÒfl ¿flÌ 
Â¿ı  ?

  (1) 1/3       (2) 1/2    (3) 2/3   (4) 1/4

(34) √…flÎ÷fiÎ ΩHÎÌ÷Î ¿ÎÀ<˝ÏfiVÀ ⁄_ÁÌ·Î· ‰‹Î˝ ¿›Î 
µ’fiÎ‹◊Ì ±˘‚¬Î› »ı ?

  (1) Á_ÿfl‹ (2) «¿˘fl
(3) ÿÂ˝¿ (4) ±Î‹Î_fi_ ¿˘¥ fiÏË

(35) ÁV÷_ ÁÎÏËI›fiÎ V◊Î’¿ fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿˘HÎ ?

  (1) Á_÷ ’Ïfi÷ ‹ËÎflÎ… (2) ’ÒF› ‹˘flÎflÌ ⁄Î’
(3) Ï¤ZÎ ±¬_ÕÎfi_ÿ (4) ’ÒF› lÌ ‹˘ÀÎ

(36) ““⁄Î’fiÎ ’ÎflHÎÎ_”” ±ı ¿ÎT›Á_√˛Ë √Î_‘Ì∞ ¿ÎT› 
Ï‰Ê›¿ ¿ÎT›˘fi˘ »ı ÷ı ¿˘HÎı ·A›˘ ?

  (1) {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ (2) fl‹HÎ·Î· ÿıÁÎ¥
(3) Vfiıfl„U‹ (4) ‹ËÎÿı‰¤Î¥ ÿıÁÎ¥

(37) fiıÂfi· ÕıflÌ Õı‰·’‹ıLÀ ⁄˘ÕÛfi_ ‰Õ<_ ‹◊¿ @›Î ±Î‰ı·_ 
»ı?

  (1) Áfl÷   (2) ‹ËıÁÎHÎÎ  (3) fiÏÕ›Îÿ  (4) ±ÎHÎ_ÿ

(38) ¤Îfl÷ ’ÎÏ¿V÷ÎfifiÎ ¤Î√·Î ÿflQ›Îfi ’ÎÏ¿V÷Îfi‹Î_◊Ì 
Ï‰V◊ÎÏ’÷ ◊›ı·Î±˘fiÎ ’fi—‰Á‰ÎÀ ‹ÎÀı √…flÎ÷‹Î_ 
¿›_ fi√fl ‰ÁÎ‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_  Ë÷_ ?

  (1) Ω‹fi√fl (2)  √Î_‘Ì‘Î‹
(3)  ¤… (4)  ±_Ωfl

(39) ¿ı‚‰HÎÌ¿Îfl fiÎfiÎ¤Î¥ ¤|ı V◊Î’ı·Ì ·˘¿¤Îfl÷Ì-
ÁHÎ˘ÁflÎ Á_V◊Î ¿›Î ∞S·Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì »ı ?

  (1) ¤Î‰fi√fl (2) flÎ…¿˘À
(3) ±‹flı·Ì (4) ’˘fl⁄_ÿfl

(40) ±‹ÿÎ‰Îÿ‹Î_ flÎ›’fl ’ÎÁı ¿›Î ‰Î¥Áfl˘› ’fl ⁄˘Q⁄ 
ŒıÓ¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘ ?

  (1) ·˘ÕÛ ÏøMÁ (2) ·˘ÕÛ Ï‹LÀ˘
(3) ·˘ÕÛ ËÎÕaL… (4) ·˘ÕÛ ¿ıfiŸ√

(41) …\fiÎ√œ‹Î_ ±Î‰ı·_ ÁÿÂ˝fi ÷‚Î‰ ¿›Î flÎ…‰Ì±ı 
⁄_‘ÎT›_ Ë÷_ ?

  (1) ËÊ˝‰‘˝fi (2) Ï‰ø‹ÎÏÿI›
(3) «_ƒ√Å ‹˙›˝ (4) V¿oÿ√Å

(42) ÿÎ_ÕÌ¿>« ÿflÏ‹›Îfi ’˘÷ÎfiÌ ‘fl’¿Õ ◊Î›, ÷˘ ÿÎ_
ÕÌ¿>«fiÎ fiıI≤I‰fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ √Î_‘Ì∞±ı ¿˘fiı Á˘Ó’Ì 
Ë÷Ì ?

  (1) ¿flÂfiÿÎÁ ‹Ò‚∞ (2) ¿V÷fl⁄Î
(3) ±O⁄ÎÁ ÷ˆ›⁄∞ (4) √_√Î⁄ıfi ‹…‹ÿÎfl

(43) …̂fiÎ√œ‹Î_ ±Î‰ı·˘ ±Â˘¿fi˘ ÏÂ·Î·ı¬ ’̨Î«Ìfi ¿Î‚‹Î_ 
√…flÎ÷‹Î_ ¿›Î ‘‹˝fi˘ ’˛¤Î‰ Ë˘‰Îfi_ ÿÂÎ˝‰ı »ı ?

  (1) …ˆfi   (2) ’ÎflÁÌ   (3) ⁄˙K‘ (4) ÏËLÿ

(44) fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿˘fi˘ CÎÊ˝HÎ ±˘»\_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı µ’›˘√ 
◊÷˘ fi◊Ì ?

  (1) ±˘¥·   (2) √˛ÌÁ   (3) √_ÿfl (4) √˛ıŒÎ¥À

(45) V‰Î¥fi N· fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›Î ‰Î›flÁfiı ¿ÎflHÎı ◊Î›  
»ı ?

  (1) H1N1 (2) HBV
(3) HIV-I (4) HIV-II

(46) ±ı¥Õ˚{fiÎ ¿ÎflHÎı ÿÿafiı fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì Â_ ◊Î› ?  

  (1) ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì ÷Î‰fiÌ ±Áfl flËı  

  (2) ‰…fi CÎÀı
(3) L›‹˘Ïfi›Î ◊Î› (4) µ’flfiÎ ⁄‘Î…

(47) fiÌ«ıfiÎ‹Î_◊Ì ¿›˘ fl˘√ «ı’Ì fi◊Ì ?

  (1) ¿˘·ıflÎ (2) ¿L…¿ÀÌ‰Î¥ÀÌÁ
(3) V‰Î¥fi N· (4) ±Î◊˝flÎ¥ÀÌÁ

(48) ËÎÕ¿Î‹Î_ Ï÷flÎÕ ’ÕÌ Ë˘¥ ÷˘ ¿›Î Ï¿flHÎ˘fiÎ µ’›˘√◊Ì 
ΩHÎÌ Â¿Î› ?

  (1) ±ı@Á-flı (2) ±ÎSŒÎ Ï¿flHÎ˘
(3) ⁄Ì… Ï¿flHÎ˘ (4) ¿ı◊˘Õ Ï¿flHÎ˘

(49) (ËÎ¥Õˇ˘…fi) ±b‹Î_ ¿ıÀ·Î ¥·ı@Àˇ˘fifiÌ ËÎ…flÌ Ë˘›  
»ı  ?

  (1) 1    (2) 2    (3) 3 (4) 4

(50) ’_«‹ËÎ· Ï…S·Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ’Î‰Î√œ ’‰˝÷ ’fl ¿›Î 
‹Î÷Î∞fi_ V◊Îfi¿ »ı ?

  (1) ¤ƒ¿Î‚Ì ‹Î÷Î (2) ±_⁄Î ‹Î÷Î
(3) ‹ËÎ¿Î‚Ì ‹Î÷Î (4) ¤‰fiırflÌ ‹Î÷Î

…‰Î⁄˘  (1)  3 (2)  2 (3)  2  (4)  2 (5)  2 (6)  2 
(7)  2 (8) 4  (9) 3 (10) 2 (12)  2 (13)  2 (14) 
4  (15) 3 (16) 2(17) 1 (18) 3 (19)  4 (20) 
4(21) 2 (22)1 (23) 4 (24)  4 (25) 2  (26)  
2 (27) 1 (28) 4 (29) 2 (30) 2 (31) 3 (32) 
2 (33) 3 (34) 2 (35) 3 (36) 1 (37) 4 (38) 2 
(39) 1 (40) 2 (41) 3 (42)3 (43) 3 (44) 3 (45) 
1 (46) 4 (47) 4 (48) 1 (49) 1 (50) 3 

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

¼khík{kt ‘MkwþkMkLk’ rËðMk íkhefu fÞku rËðMk WsðkÞ Au ?
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