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No Question A B C D
Prov. 

ANSWER

1 હગંામી જગ્યા એટલે શ  ં? પગારનો અનનનિત દર ધરાવતી મયાાદદત સમય 

માટે મજં ર થયેલ જગા
પગારનો નનનિત દર ધરાવતી અમયાાદદત સમય 

માટે મજં ર થયેલ જગા
પગારનો અનનનિત દર ધરાવતી અમયાાદદત 

સમય માટે મજં ર થયેલ જગા
પગારનો નનનિત દર ધરાવતી મયાાદદત સમય 

માટે મજં ર થયેલ જગા D

2

ફરજ' મા ંકઇ બાબતનો સમાવેશ થતો નથી ? સરકારી હ કમ મ જબ અનધકૃત તાલીમ/નશક્ષણનો 
સમયગાળો

તાલીમ/નશક્ષણની સમાપ્તી અને ફરજ સભંાળ્યા 
તારીખ વચ્ચેનો સમયગાળો તાલીમની સમાપ્તી બાદ આવતી જાહરે રજાઓ

કમાચારી રજા પર હોય તે દરનમયાન ખાતાકીય 

પરીક્ષામા ંઉપસ્થથત થાય તેવા દકથસામા ં
પરીક્ષાના દદવસોનો સમયગાળો

D

3 કાયદા નવભાગની 'મ દ્દતી જગ્યાઓ' તરીકે સરકારે જાહરે કરેલી જગ્યાઓની મ દ્દતનો સમયગાળો કેટલો છે 

?
પાચં વર્ા ત્રણ વર્ા એક વર્ા બે વર્ા B

4 જ્યારે સરકારી કમાચારી નનવતૃ થાય કે રાજીનામ  ંઆપે કે તેને છુટા કરવામા ંઆવે ત્યારે તેની સેવાપોથી / 
સેવાપત્રક કે જે કચેરીમા ંનનભાવવામા ંઆવે છે તે કમાચારીને આપવા અંગેની શ  ંજોગવાઈ છે?

ખાતાના વડાની મજં રી લઈ આપી શકાય આપી ન શકાય કમાચારીના વડા થવ નવવેકે આપી શકે ઉપરોકત પૈકી કોઈ નહી B

5 નોકરીમા ંકાયમી નનય સ્તત અથવા નોકરીમા ંચાલ  રાખવા બાબતે શારીદરક યોગ્યતાની તપાસણી અંગેના 
નનયમો 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) નનયમો-2002' ના નનયમ-11 હઠેળ ક્યા 
પદરનશષ્ટમા ંજોવા મળશે ?

પદરનશષ્ટ-1 પદરનશષ્ટ-2 પદરનશષ્ટ-3 પદરનશષ્ટ-4 C

6 એક વર્ાથી ઓછી નોકરી થયેલ હગંામી સરકારી કમાચારીએ નોકરીમાથંી રાજીનામ  ંઆપવા લેખીતમા ં
કેટલા દદવસમા ંનોટીસ આપવાની હોય છે ?

એક માસ એક અઠવાદડય ત્રણ માસ ચોક્કસ સમયગાળો નથી B

7 સરકારી નોકરીમા ંકાયમી જગા પર કાયમી નનમણ કં આપવામા ંઆવે તે પહલેા અથવા નનમણ કંની 
તારીખથી કેટલા માસની નોકરી પ રી થાય તે પહલેા તબીબી પ્રમાણપત્ર રજ  કરવ  ંપડ ે?

એક માસ છ માસ એક વર્ા ગમે ત્યારે B

8 સરકારી નોકરી માટે ઉમેદવારોની શારીદરક યોગ્યતાની તપાસણી અંગેના નનયમો ક્યા પ થતકમાથંી મળી 
શકશે ?

ગ જરાત મ લ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) 
નનયમો-2002

ગ જરાત મ લ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002
ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પગાર આધાદરત ભથ્થા) 
નનયમો-2002

ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પેન્શન) નનયમો-2002 A

9 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમ મ જબ કમાચારીની બદલી 
બાદ સેવાપોથી બદલીવાળી જગ્યાએ મોકલવાની હોય છે ?

નનયમ-42 નનયમ-43 નનયમ-44 નનયમ-40 C

10 જે નોકરી અથવા હોદ્દા ઉપરથી નનવતૃ્ત થવા ઇચ્છતા સરકારી કમાચારીની તેવી નોકરી કે હોદ્દા ઉપર 

નનમણ કં કરવા સક્ષમ સત્તાનધકારી એટલે.........
ખાતાના વડા સરકાર નનમણ કં સત્તાનધકારી કચેરીના વડા C

11 કાયમી જગ્યા પર કાયમી રીતે નનમણ કં પામેલા સરકારી કમાચારી ક્યારે તે જગ્યા પરનો 'ધારણાનધકાર'  

ગ માવે છે ?
રજા પર હોય ત્યારે ફરજ મોક ફી પર હોય ત્યારે રાજ્યેતર સેવા પર હોય ત્યારે નોકરીમા ંબરતરફ થયેલ હોય ત્યારે D

12 વધ  મહત્વની ફરજો / જવાબદારવાળી ન હોય તેવી બીજી જગ્યા પર કમાચારીની નનમણ કં વખતે પગાર 

બાધંણી કરવાની જોગવાઇ 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પગાર) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમા ંકરવામા ં
આવેલ છે ?

નનયમ-11 નનયમ-12 નનયમ-13 નનયમ-16 C

13 કમાચારી દ્વારા પ રી પાડવામા ંઆવેલ ખોટી માદહતીના આધારે ક્ષનતય તત બઢતી કે નનમણ કં થયેલ હોય 

તેવા દકથસામા ંકમાચારીને ચ કવવામા ંઆવેલ પગાર તથા ભથ્થાઓની વધ  ચ કવાયેલ રકમ વસ લવા 
અંગેની શી જોગવાઇ છે ?

કમાચારી પાસેથી વસ લ કરી શકાય નહીં કમાચારી પાસેથી વસ લ કરવાની થાય નનમણ કં અનધકારી ઉપરોતત (A) અથવા (B) પૈકી 
કોઇ એક નનણાય લઇ શકે

ખાતાના વડાને નનણાય માટે દરખાથત 

મોકલવાની થાય B

14 અનધકતમ તબકે્ક થથગગત થયેલ બધા જ કમાચારીઓને દર બે વરે્ એક થથગગત ઇજાફો આપવાની 
જોગવાઇ છે. તે અંતગાત વધ મા ંવધ  આવા કેટલા ઇજાફા આપી શકાય ?

બે ઇજાફા ત્રણ ઇજાફા ચાર ઇજાફા કોઇ મયાાદા નથી B

15 ગ જરાત મ લ્કી સેવા નનયમો-2002' ના નનયમોના અથાઘટન અંગે કોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થથત થાય ત્યારે કોનો 
નનણાય આખરી ગણાય ?

નાણા ંનવભાગ સામાન્ય વહીવટ નવભાગ જે તે નવભાગના વડા આ પૈકી કોઇ નહીં A

16 "ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પગાર) નનયમો-2002" ના ક્યા નનયમમા ંજ નનયરના પગારના આધારે સરકારી 
કમાચારીનો પગાર વધારી આપવા બાબતની જોગવાઇ થયેલ છે ?

નનયમ-12 નનયમ-21 નનયમ-13 નનયમ-22 B

17 સરકારી કમાચારીને 'થટેપીંગ અપ' નો લાભ આપી પગાર ફીતસ કરવા અંગેની જોગવાઇ 'ગ જરાત મ લ્કી 
સેવા (પગાર) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમા ંકરવામા ંઆવેલ છે ?

નનયમ-19 નનયમ-21 નનયમ-22 આ પૈકી કોઇ નહીં B

18 એક જ કમાચારીની ખાતાની અથવા અન્ય કચેરી કે ખાતાની બીજી સમકક્ષ જગાનો વધારાનો હવાલો 
સભંાળવા બદલ કમાચારીને સભંનવત પગારના કેટલા દરે ખાસ પગાર મળવાપાત્ર છે ?

10% ના દરે 5% ના દરે 15% ના દરે આ પૈકી કોઇ નહીં B

19 અજમાયીશનો સમય પ રો થતા નક્કી થતા પગાર અંગેની જોગવાઇ 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પગાર) 

નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમા ંજોગવાઇ થયેલ છે ?
નનયમ-20 નનયમ-21 નનયમ-22 નનયમ-23 A

20 સતત કેટલા વર્ા કરતા વધ  સમય માટે ખાલી જગાની બાબતમા ંવધારાન  ંચાર્જ એલાઉન્સ મજં ર કરી 
શકાશે નહીં અને જગાઓ આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનશે ?

એક વર્ા બે વર્ા ત્રણ વર્ા ચાર વર્ા C

21 કમાચારીને વધારાનો હવાલો કેટલા દદવસ કરતા વધારે સમય માટે સભંાળ્યો હોય તો જ તેમને ખાસ 

પગાર મળવાપાત્ર થશે ?
15 દદવસ 30 દદવસ 45 દદવસ 60 દદવસ B

22 રાજય પનત્રત અનધકારીએ નોમીનેશન ફોમા કોને મોકલવાન  ંહોય છે ? સબંનંધત કચેરીના વડા એ.જી. કચેરી સબંનંધત ખાતાના વડા સબંનંધત જજલ્લા નતજોરી અનધકારી C

23 પ્રવતામાન સમયમા ંસામાન્યત: વગા-4 ના સરકારી કમાચારીની નનવતૃી ક્યારે થાય છે ?
ખાતામા ંદાખલ થયા તારીખથી 60 વર્ાની વય 

પ રી કરે તે દદવસે
જે મદહનામા ં58 વર્ાની વય પ રી કરે તે માસના 
છેલ્લા દદવસે બપોર પછી

જે મદહનામા ં60 વર્ાની વય પ રી કરે તે માસના 
પ્રથમ દદવસે બપોર પછી

જે મદહનામા ં60 વર્ાની વય પ રી કરે તે માસના 
છેલ્લા દદવસે બપોર પછી D

24 વધ  સેવા માટે અયોગ્યતા બાબતના તબીબી પ્રમાણપત્ર ક્યા નમનૂામા ંતબીબી અનધકારીશ્રીએ આપવાન  ં
હોય છે?

નમનૂો-8 નમનૂો-5 નમનૂો-6 નમનૂો-7 B

25 નનવતૃ્ત થનાર સરકારી કમાચારીના દકથસામા ંતેની નવર દ્ધ ખાતાકીય કે અદાલતી કાયાવાહી શરૂ કરેલ હોય 

અથવા ખાતાકીય કાયાવાહી ચાલ  હોય ત્યારે કમાચારીને ક્યા પ્રકારન  ંપેન્શન મજં ર કરી શકાય ?
નનવનૃત્ત વય પેન્શન ક ટ ંબ પેન્શન અશતતતા પેન્શન કામચલાઉ પેન્શન D

26 થવૈચ્ચ્છક નનવનૃત્ત સબંધેંન  ંનનમણ કં અનધકારીશ્રીએ આપવાન  ંપ્રમાણપત્ર 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પેન્શન) 

નનયમો-2002' ના નનયમો-49 મ જબ ક્યા નમનૂામા ંઆપવાન  ંહોય છે.
નમનૂા-2 નમનૂા-3 નમનૂા-6 નમનૂા-4 B

27 પેન્શન મજં ર કરનાર અનધકારી દ્વારા પેન્શનરને 'નો ડીપાટા મેન્ટલ ઇન્કવાયરી' ઇન્કવાયરી પ્રમાણપત્ર ક્યા 
નમનૂામા ંઆપવાન  ંહોય છે ?

નમનૂો-21 નમનૂો-22 નમનૂો-26 નમનૂો-24 B

28 જ દા-ંજ દા ંએકમ તરીકે મજં ર કરવામા ંઆવેલ સેવા કે સેવાના કોઇ ભાગન  ંસખં્યા બળ એટલે....... નવભાગ કમાચારી મડંળ સવંગા મહકેમ C

29 એક કમાચારી નમ ના-7 મા ંપેન્શન મજં ર કરવા અંગે દરખાથત કરે છે તો તેણે ક્યા પ્રકારના પેન્શન 

મેળવવા માટે અરજી કરેલ હશે ?
રહનેમયત પેન્શન ઘા/ઇજા પેન્શન વળતર પેન્શન ક ટ ંબ પેન્શન B

30

ક ટ ંબ પેન્શનની યોજના કોને લાગ  પડ ેછે ?
પેન્શનપાત્ર મહકેમમા ંતા.૦૧/૦૬/૭૧ ના ંરોજ 

નોકરીમા ંહોય તેને
પેન્શનપાત્ર મહકેમમા ંતા.૦૧/૦૬/૭૧ પછી 
નોકરીમા ંદાખલ થયેલ હોય તેને

જે સરકારી કમાચારી તા.૧/૬/૭૧ ના ંરોજ 

નોકરીમા ંહોય અને ક ટ ંબ પેન્શન યોજના-1972 

નો નવકલ્પ થવીકારનારને
ઉપરના તમામ D

31 દરેક સરકારી કમાચારીને તેની પેન્શનપાત્ર નોકરીના દરેક પ રા વર્ા માટે તેણે આકારેલ છેલ્લા પગારના 
કેટલા પ્રમાણ જેટલી મતૃ્ય  સહ ગે્રજય ઈટી મજં ર કરવામા ંઆવે છે ?

છેલ્લા પગારની અડધી રકમ પરંત   16.5 

પગારથી ઓછી ન હોવી જોઈએ
છેલ્લા પગારની અડધી રકમ પરંત   16.5 

પગારથી વધ  ન હોવી જોઈએ
છેલ્લા પગારના 16.5 ગણા પગાર જેટલી હોવી 
જોઈએ ઉપર પૈકી કોઈ નહી B

32 પ્રવતામાન સમયમા ંસામાન્યત: વગા-4 ના સરકારી કમાચારી નસવાયના દરેક કમાચારી ક્યારે નનવતૃ થાય 

છે ?

ખાતામા ંદાખલ થયા તારીખથી 58 વર્ાની વય 

પ રી કરે તે દદવસે
જે મદહનામા ં58 વર્ાની વય પ રી કરે તે મદહનાની 
પહલેી તારીખે

જે મદહનામા ં58 વર્ાની વય પ રી કરે તે મદહનાની 
આખર તારીખે બપોર પહલેા

જે મદહનામા ં58 વર્ાની વય પ રી કરે તે મદહનાની 
આખર તારીખે બપોર પછી D
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33 અમદાવાદ શહરેના સીટી નસનવલ અને સેસન્સ કોટાના મ ખ્ય ન્યાયાધીશ વય નનવનૃત્તને કારણે ક્યારે નનવતૃ્ત 

થાય ?
58 વર્ા પણૂા કરે ત્યારે 60 વર્ા પણૂા કરે ત્યારે 62 વર્ા પણૂા કરે ત્યારે આ પૈકી કોઇ નહીં B

34 પેન્શન પાછુ લેવાન  ંકે મોક ફ રાખવાનો સરકારનો અનધકાર હોવા બાબતની જોગવાઇ 'ગ જરાત મ લ્કી 
સેવા (પેન્શન) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમા ંથયેલ છે ?

નનયમ-22 નનયમ-23 નનયમ-24 નનયમ-25 C

35 સરકારી કમાચારીએ તેના ક ટ ંબની નવગતો 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પેન્શન) નનયમો-2002' મા ંજણાવ્યા 
મ જબ ક્યા નમ નામા ંઆપવાની રહશેે ?

નમ નો-11 નમ નો-12 નમ નો-13 નમ નો-14 C

36 વીસ વર્ાથી વધ  પેન્શનપાત્ર નોકરી પણૂા કરનાર સરકારી કમાચારી નોકરી દરનમયાન અવશાન પામે 

ત્યારે તેના ક ટ ંબને મતૃ્ય -સહ-નનવનૃત્ત ગે્રજ્ય ઇટીની કેટલી રકમ મળવાપાત્ર થશે ?
બાર માસના પગારની રકમ દરેક પણૂા કરેલ વર્ા દીઠ એક માસના પગાર લેખે 

૩૩ પગારની મયાાદાને આનધન છેલ્લા પગારના ૧૬.૫ ગણા પગારની રકમ આ પૈકી કોઇ નહીં B

37
"ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પેન્શન) નનયમો-2002" અંતગાત નીચે પૈકી કઇ સેવા પેન્શનપાત્ર ગણાતી નથી ? નનયત (ફીકસ) પગારનો સમયગાળો હોય તે સેવા વેકેશનનો સમયગાળો રાજ્ય સેવા નનયત મયાાદામા ંલીધેલ અસાધારણ રજાનો 

સમયગાળો A

38 સરકારી કમાચારીની માનનસક / શારીદરક અશકતતાને કારણે નનવનૃતવયે પહોંચતા પહલેા નનવતૃ થવા 
સરકારી કમાચારીને ક્યા પ્રકારન  ંપેન્શન મળવાપાત્ર થાય ?

રહનેમયત પેન્શન ક ટ ંબ પેન્શન ઈજા પેન્શન અશકતતા પેન્શન D

39 સરકારી કમાચારીને 58 વર્ા અથવા યથાપ્રસગં 60 વર્ાની ઉંમરે નનવતૃ્ત થતા ંસરકારી કમાચારીને ક્યા 
પ્રકારન  ંપેન્શન મળવાપાત્ર થાય છે ?

અશકતતા પેન્શન ક ટ ંબ પેન્શન વય નનવનૃત્ત પેન્શન વળતર પેન્શન C

40 નનવનૃત્ત બાદ એક વર્ા પછી તબીબી તપાસ બાદ પેન્શનના ંરૂપાતંર માટે પેન્શનરે ક્યા નમનૂામા ંઅરજી 

કરવાની હોય છે ?
નમનૂો-15 નમનૂો-16 નમનૂો-17 નમનૂો-18 B

41 સરકારી કમાચારી તેના પેન્શનના કેટલા ટકા જેટલી રકમથી વધ  નહીં તેટલી રકમના દહથસાન  ઉચ્ચક 

રોકડમા ંરૂપાતંર કરાવવા હક્કદાર છે ?
40 ટકા 50 ટકા 60 ટકા 70 ટકા A

42 ફરજ મોક ફી હઠેળના ંકમાચારીની રજા મજં રી માટેની શી જોગવાઇ છે ? એક માસ ત્રણ માસ રજા મજં ર ન થાય માગે તેટલી રજા મળે C

43 સરકારી કમાચારી થવનવનતંીથી બદલીની માગંણી કરે તો તેને નવી ફરજ પર જોડાવા માટે કેટલા દદવસ 

મળશે ?
એક દદવસ પાચં દદવસ સાત દદવસ એક પણ નદહિં D

44 મળૂ નનવાાહ ભથ્થામાથંી ફરજીયાત કપાતોમા ંસમાવેશ ન થતો હોય તેવી કઇ કપાત છે ? વ્યવસાય વેરો ઘરભાડ આવક વેરો જી.પી.એફ. પેશગીનો હપ્તો D

45 ફરજ મોક ફી હઠેળના સરકારી કમાચારીના નનવાાહ ભથ્થામાથંી નીચે પૈકી કઇ કપાત વૈકચ્લ્પત કપાત તરીકે 

કમાચારીની સમંનતથી કરી શકાય ?
આવકવેરો ઘરભાડ વ્યવસાયવેરો PLI ન  નપ્રનમયમ D

46 સરકારી સેવકની બદલી કરવામા ંઆવે ત્યારે "ફરજ પર જોડાવાના સમય" ની જોગવાઇ સાથે નીચે પૈકી 
ક્યો નવકલ્પ સ સગંત નથી ?

એક જ જજલ્લામા ંબદલી થયેલ હોય તો એક 

દદવસ
નનકટવતી જજલ્લામા ંબદલી થયેલ હોય તો બે 

દદવસ ઉપરોતત "A" અને "B" નસવાયના પ્રસગેં બે દદવસ આ નનયમના હતે   માટે જાહરે રજાને દદવસ તરીકે 

ગણાતો નથી D

47 કોઇપણ સરકારી કમાચારીને નીચે પૈકી કોની મજં રીથી ભારત બહાર પ્રનતનનય સ્તત કરી શકાય ? ખાતાના વડા સરકાર નનમણ કં અનધકારી આ પૈકી કોઇ નહીં B

48

'દૈનનક ભથ્થ '' એટલે ''....................................''
મ ખ્ય મથકની ગેરહાજરી બદલ સામાન્ય દૈનનક 

ખચા માટે આપવામા ંઆવત  ંપ્રનતદદનન  ંભથ્થ ં
પ્રવાસ દનમયાન થતા મ સાફરી ખચા માટે 

આપવામા ંઆવત  ંભથ્થ .ં
ફરજ માટે થતા મયાાદદત પ્રવાસ પાછળ થતા 
સભંનવત ખચા માટે આપવામા ંઆવત  ંભથ્થ ં

ફરજ બજાવવા માટે આવશ્યક અંગત ખચા માટે 

આપવામા ંઆવત  ંભથ્થ .ં A

49 જ્યારે સરકારી કમાચારી / અનધકારીની મ ખ્ય મથકેની ગેરહાજરી 6 કલાકથી વધ  પરંત   બાર કલાકથી 
ઓછી હોય ત્યારે ક્યા દરે દૈનનક ભથ્થ  મળવાપાત્ર થશે ?

30% 50% 100% 75% B

50 નીચે પૈકીના ં'વળતર ભથ્થા'ં મા ંસમાવેશ ન થતો હોય તેવો ક્યો નવકલ્પ છે ? ડાગં ભથ્થ ,ં NPA, ઘરભાડા ભથ્થ ં CLA, પ્રોજેતટ ભથ્થ ,ં નોન પે્રક્તટસીંગ ભથ્થ ં HRA, થથાનનક વળતર ભથ્થ ,ં NPA મ સાફરી ભથ્થ ,ં દૈનનક ભથ્થ ,ં તબીબી ભથ્થ ં D

51 નીચે દશાાવેલ પૈકી ક્ય  ભથ્થ  ં'મ સાફરી ભથ્થ 'ં ન ગણાય ? કાયમી મ સાફરી ભથ્થ ં વાહન ભથ્થ ં દૈનનક ભથ્થ ં CLA D

52 પનત અને પત્ની બનેં સરકારી કમાચારી હોય ત્યારે તેમને ઘરભાડા ભથ્થ  નીચે પૈકી કેવી રીતે મળશે ? પનત અને પત્ની બનેંને બે પૈકી એકને બનેંને પરંત   પગારના 50 ટકા આ પૈકી કોઇ નહીં A

53
NPA કોને મળી શકે ? જજલ્લા પચંાયતના કેળવણી નનરીક્ષકને સરકારી નોકરીમા ંહોય તેવા તબીબી અનધકારીને નવકલ્પ (A) અને (B) દશાાવેલ બનેંને ઉપરોતત પૈકી કોઇ નદહિં B

54 પ્રથમ વખત ઘરભાડા ભથ્થાની આકારણી સાથે આપવાના પ્રમાણપત્રોનો નમ નો 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા 
(પગાર આધાદરત ભથ્થા) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમા ંઆપવામા ંઆવેલ છે ?

નનયમ-32 નનયમ-31 નનયમ-30 નનયમ-29 A

55 મોંઘવારી ભથ્થાની મજં રીના નનયમન અંગેની શરતો 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (પગાર આધાદરત ભથ્થા) 
નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમા ંથયેલ છે ?

નનયમ-51 નનયમ-52 નનયમ-59 નનયમ-54 C

56 પદરવહન ભથ્થ  મજં ર કરવા માટે કમાચારીના આવાસથી કચેરીન  ંઅંતર કેટલા દક.મી.થી વધ  હોવ  જોઇએ 

?
એક બે દોઢ અઢી A

57 કેટલા દક.મી.ની નત્રજ્યા બહાર સરકારી કમાચારી મ સાફરી કરશે તો દૈનનક ભથ્થ  મળવાપાત્ર થશે ? સાત દક.મી. આઠ દક.મી. દસ દક.મી. બાર દક.મી. B

58 મ સાફરી ભથ્થાનો દાવો ક્યારે લ પ્ત થયેલો ગણાય ?
સરકારી કમાચારીએ મ સાફરી કરી હોય તે 

તારીખથી એક વર્ા પછી
સરકારી કમાચારીએ મ સાફરી કરી હોય તે 

તારીખથી છ માસ પછી
સરકારી કમાચારીએ મ સાફરી કરી હોય તે 

તારીખથી એક માસ પછી
સરકારી કમાચારીનો મ સાફરી ભથ્થાનો દાવો પાકે 

તે તારીખથી એક વર્ા પછી D

59 જ્યારે કોઇ સરકારી સેવકને મ ખ્ય મથકથી બહારના થથળે સતત 120 દદવસ માટે રહવેાન  થયેલ હોય તો 
તેને દૈનનક ભથ્થ  કેવી રીતે મળવાપાત્ર થશે ?

120 દદવસ માટે 100 % ના દરે પ્રથમ 90 દદવસો માટે 100 % અને બાકીના 
દદવસો માટે 75 % ના દરે

પ્રથમ 90 દદવસો માટે 100 % અને બાકીના 
દદવસો માટે 50 % ના દરે

પ્રથમ 90 દદવસો માટે 100 % ના દરે અને 

બાકીના દદવસો માટે મળવાપાત્ર નથી C

60 ફરજ મોક ફી હઠેળના કમાચારીને પ્રથમ છ માસ સ ધી નનવાાહ ભથ્થાની કેટલી રકમ મળવાપાત્ર થાય છે ? પગારના 50% પગારના 25% પ રો પગાર પગારના 75% A

61 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002' અંતગાત વેકેશન સાથે રજા જોડવા અંગેની જોગવાઈ માટે 

નીચે પૈકી ક્યો નવકલ્પ ખોટો છે ?
વેકશનને રજાની આગળ જોડી શકાય વેકેશનને રજાની આગળ કે પાછળ જોડી શકાય વેકેશન રજાની પાછળ જોડી શકાય વેકેશનને રજાના ંબે ગાળા વચ્ચે જોડી શકાય D

62

 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002' અંતગાત રજા એટલે......
ફરજ પર ગેરહાજર રહવેા માટે કમાચારીને મળતો 
હક્ક છે.

ફરજ પરની ગેરહાજરીને નનયનમત કરવા માટેનો 
નનયમ છે.

ફરજ પરથી ગેરહાજર રહવેા સક્ષમ સત્તાનધકારી 
દ્વારા આપવામા ંઆવતી પરવાનગી છે.

આ પૈકી એક પણ નહીં C

63 સરકારી કમાચારીની રજાનો દહસાબ ક્યા નમનૂામા ંનનભાવવાનો હોય છે ? નમનૂો-1 નમનૂો-2 નમનૂો-3 આ પૈકી કોઇ નહીં B

64  'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002' અંતગાત તબીબી મડંળની રચના અંગે ક્યા નનયમમા ં
જોગવાઇ થયેલ છે ?

નનયમ-32 નનયમ-33 નનયમ-34 નનયમ-37 A

65 જે દદવસે રજા પ રી થાય અને જે દદવસે સરકારી કમાચારી ફરજ પર હાજર થાય તે બનેં વચ્ચેના સપંણૂા 
સમયગાળાને (રનવવાર અને જાહરે રજા સદહત) ગેરહાજરીને શ  ંકહ ેછે ?

ફરજ પર હાજર થવાનો સમયગાળો રજાન  ંઅનતક્રમણ ગબનઅનધકૃત ગેરહાજર આ પૈકી કોઇ નહીં B

66 અપવાદરૂપ સજંોગોમા ંસરકાર અન્યથા નનણાય લે તે દકથસાઓમા ંકોઇપણ સરકારી કમાચારીને સળંગ 

કેટલા વર્ાથી વધ  મ દ્દત માટે કોઇપણ પ્રકારની રજા મજં ર કરવામા ંઆવશે નહીં ? 5 વર્ા 10 વર્ા 7 વર્ા 1 વર્ા A

67 રજા પ્રવાસ ભોગવતા સરકારી કમાચારીને કેટલા દદવસની પ્રાપ્ત રજાન  ંરોકડમા ંરૂપાતંર મળી શકે ? 15 દદવસ 30 દદવસ 10 દદવસ 20 દદવસ C

68 સામાન્યતઃ સરકારી સેવકને કેટલી "અભ્યાસ રજા" એક સાથે મહત્તમ મજં ર કરી શકાય ? છ માસ સ ધીની ચોવીસ માસ સ ધીની બાર માસ સ ધીની અભ્યાસક્રમની મ દ્દત અન સાર C

69 સરકારી માધ્યનમક શાળામા ંતમારી નનમણ કંને દશ વર્ા થઇ ગયા છે તો તમને હાલ કેલેન્ડર વર્ામા ંક લ 

કેટલી અધા પગારી રજા જમા થશે ?
30 રજા 10 રજા 20 રજા 40 રજા C

70 વેકેશન ખાતા નસવાયના અન્ય ખાતામા ંકામ કરતા કમાચારીને વર્ામા ં30 પ્રાપ્ત રજા મળવાપાત્ર થાય છે. 

આ પ્રાપ્ત રજા કમાચારીની સેવાપોથીમા ંકેવી રીતે જમા કરવામા ંઆવે છે ?

દરેક વર્ાની ૧લી જાન્ય આરીના રોજ એક સાથે 

30 દદવસ
દરેક વર્ાની ૧લી જાન્ય આરીના ંરોજ 15 દદવસ 

અને ૧લી જ લાઇના રોજ 15 દદવસ દરેક વર્ાની ૧લી જ નના રોજ એક સાથે 30 દદવસ દરેક વર્ાની ૧લી એનપ્રલના રોજ એક સાથે 30 

દદવસ B
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71 જ્યારે બે નનમણ કં ધરાવતા સરકારી કમાચારીની એક નનમણ કં વેકેશન ખાતામા ંઅને બીજી એ નસવાયના 
ખાતામા ંહોય ત્યારે સરકારી કમાચારી ક્યા ખાતામા ંનોકરી કરતા ગણાય ?

વેકેશન ખાતામાં નોન વેકેશન ખાતામાં બનેં ખાતામાં ઉપરોકત પૈકી એક પણ નહી B

72 નીચે દશાાવેલ પૈકી ક્યા સજંોગોમા ંકમાચારીની રજા મજં ર કરી શકાય ?
નોકરીમાથંી બરતરફ કરવાની નશક્ષાનો નનણાય 

લેવાયેલ હોય તે કમાચારીની
નોકરીમાથંી ફરજીયાત નનવતૃ્ત કરવાની નશક્ષાનો 
નનણાય લેવાયેલ હોય તે કમાચારીની

નોકરીમા ંફરજ મોક ફી હઠેળ મ કવામા ંઆવેલ 

હોય તે કમાચારીની આ પૈકી કોઇ નહીં D

73 સરકારી રહણેાકંના આવાસોને સરકારી કમાચારી નસવાયની વ્યસ્તતઓને ભાડેથી/પટ્ટથેી આપવા અંગેની શી 
જોગવાઇ છે ?

ભાડાથી આપી શકાય પટ્ટથેી આપી શકાય ભાડાથી અથવા પટ્ટથેી આપી શકાય ભાડાથી અથવા પટ્ટથેી આપી ન શકાય C

74 સરકારી મકાન ભાડાના નવગભન્ન દરો 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (રહણેાકંના મકાનમા ંવસાવાટ) નનયમો-2002' 

ના ક્યા નનયમમા ંજોગવાઇ થયેલ છે ?
નનયમ-16 નનયમ-17 નનયમ-18 નનયમ-19 C

75 સરકારી આવાસન  સમારકામ ચાલ  હોય કે વસાવાટ કરવા યોગ્ય ન રહ ેત્યારે આવા આવાસનો કબજો 
ધરાવતા કમાચારી પાસે લેણ  ંથત  ંભાડ  માફ કરવાનો નનણાય કોણ કરશે ?

કાયાપાલક ઇજનેર અનધક્ષક ઇજનેર નનમણ કં અનધકારી ખાતાના વડા B

76 રાજ્ય સેવા કે તાબાની સેવા નસચ્ધ્ધ ભરતીથી વગા-1 અથવા વગા-2 ની સેવા અથવા જગા પર નનમાયેલા 
ઉમેદવારને કેટલા વર્ાથી મ દ્દત સ ધી પ્રોબેશન ઉપર રાખવામા ંઆવે ?

એક વર્ા બે વર્ા ત્રણ વર્ા આ પૈકી કોઇ નહીં B

77
"અન સગૂચત જનજાનતઓ" ને ભારતના સનંવધાનની કઇ કલમમા ંવ્યાખ્યાનયત કરવામા ંઆવેલ છે ? કલમ-341 કલમ-345 કલમ-342 કલમ-347 C

78
"તાબાની" સેવા અને જગા તરીકે ક્યા વગાની સેવા ઓળખાય છે ? વગા-3 તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા અને જગા વગા-4 તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા અને જગા વગા-3 અને વગા-4 તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા 

અને જગા ઉપર પૈકી કોઇ નહીં A

79
"ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી નનયમો-૧૯૬૭" અન સાર "સેવા" એટલે ?..... રાજ્ય સેવા કોઇપણ સેવા તાબાની સેવા રાજ્ય સેવા અથવા તાબાની સેવાનો સમાવેશ 

થતો હોય તેવી કોઇ પણ સેવા D

80 તમે હાલ વગા-3 ની જગા પર ફરજ બજાવો છો. તમારી હાલની જગા પર કેટલા વર્ાનો અન ભવ હોય તો 
તમે વગા-2 ની સેવામા ંબઢતી માટે લાયક બનશો ? ત્રણ વર્ા સાત વર્ા પાચં વર્ા આઠ વર્ા B

81 ભારતના સનંવધાનની કઇ કલમથી મળેલ સત્તાની રૂએ ગ જરાત સરકારે 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વગીકરણ 

અને ભરતી) સામાન્ય નનયમો-1967' બહાર પાડેલ છે ?
કલમ-306 કલમ-307 કલમ-308 કલમ-309 D

82 ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-1967' ના ક્યા નનયમમા ં'વ્યસ્તતના 
ચાદરત્ર્ય' અંગેની બાબતોનો સમાવેશ થયેલ છે ?

નનયમ-4 નનયમ-5 નનયમ-6 નનયમ-7 C

83 ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-1967' મા ં'નનમ્નકક્ષાની સેવામા ંનોકરી 
અથવા જગા ઉપર નનમણ કં' અંગેની બાબતો ક્યા નનયમમા ંજોવા મળશે ?

નનયમ-11 નનયમ-10 નનયમ-9 નનયમ-8 B

84 ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-1967 મ જબ ઉતરતા દરજ્જજાની સેવા 
તરીકે કઇ સેવા અને જગા ગણાય ?

વગા-1/વગા-2 તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા અને 

જગા વગા-3 તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા અને જગા વગા-4 તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા અને જગા આ તમામ C

85 સરકારની કોઇપણ સેવા કે જગા ઉપર કઇ વ્યસ્તતને નનમણ કં આપી શકાય ? માત્ર ભારતના નાગરીકને તા.૦૧/૦૧/૬૨ થી ભારતમા ંકાયમી વસવાટ 

કરતો નતબેટનો નનવાાસીત નેપાળ/ભ તાનનો પ્રજાજન ઉપરોતત "A", "B" અને "C" D

86 સરકારી રાજ્ય પત્રી અનધકારીએ દર વરે્ પોતાની થથાવર અને જગંમ નમલ્કતની નવગત દશાાવત   ંપત્રક 

ક્યારે ભરવાન  ંહોય છે ?
પહલેી જાન્ય આરીના રોજ પહલેી જ લાઇના રોજ પહલેી એનપ્રલના રોજ ૩૧મી ડીસેમ્બરના રોજ A

87 એક સરકારી કમાચારી સરકારની મજં રી વગર પોતે લખેલી બ ક બહાર પાડ ેછે તો તેણે 'ગ જરાત રાજય 

સેવા (વતાણ કં) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમનો ભગં કરેલ ગણાય ?
નનયમ-6 નનયમ-7 નનયમ-8(1) નનયમ-8(2) D

88 "ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વતાણ ક) નનયમો-1971" પ્રનસધ્ધ કરત   જાહરેનામ  ક્યારે બહાર પડય  હત   ં? 10મી ઓગષ્ટ 1971 1લી મે 1960 15મી ઓગષ્ટ 1971 26મી જાન્યઆુરી 1971 A

89
"ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વતાણ ક) નનયમો-1971" ના નનયમ-6 મા ંકઇ બાબતો નવશે જોગવાઇ થયેલ છે ?

સરકારી સેવક સરકારની પવૂા મજં રી વગર 

રાજકીય પક્ષ/સગંઠનનો સભ્ય ન બની શકે
સરકારી સેવક સરકારની પવૂા મજં રી વગર કોઇ 

દેખાવોમા ંભાગ લઇ ન શકે
સરકારની પવૂા મજં રી વગર કોઇ પ થતક પ્રકાનશત 

ન કરી શકે
સરકારની પવૂા મજં રી વગર રેડીયો પ્રસારણમા ં
ભાગ ન લઇ શકે B

90 સરકારી સેવક પોતાના સતંાનના લગ્ન પ્રસગેં દહજે માગી કે આપી શકશે નહીં તેવી જોગવાઇ "ગ જરાત 

મ લ્કી સેવા (વતાણકૂ) નનયમો-1971" ના ક્યા નનયમમા ંકરવામા ંઆવેલ છે ?
નનયમ-13 (ક) નનયમ-13 (ગ) નનયમ-13 (ખ) નનયમ-13 (ઘ) A

91 કોઇપણ સરકારી કમાચારી 14 વર્ાથી નીચેની ઉંમરના કોઇપણ બાળકને કામે રાખી શકશે નદહિં' આ 

જોગવાઇ ક્યા નનયમોમા ંજોવા મળશે ?
ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વતાણ ૂકં) નનયમો-1971

ગ જરાત મ લ્કી સેવા (નશથત અને અપીલ) 

નનયમો-1971

ગ જરાત મ લ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) 
નનયમો-2002

ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વગીકરણ અને ભરતી) 
નનયમો-1967

A

92 ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વતાણ ૂકં) નનયમો-1971' ના નનયમ-12 મા ંકઇ બાબતની જોગવાઇ જોવા મળે છે ? ફાળો ભેટ ખાનગી ધધંો/રોજગાર રોકાણ A

93 સરકારી કમાચારી સરકારની પવૂામજૂંરી વગર પોતાના માનમા ંયોજાયેલ સત્કાર સમારંભમા ંહાજરી આપી 
શકશે નદહિં' આ જોગવાઇ 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વતાણ ૂકં) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમમા ંજોવા મળશે ?

નનયમ-14(1)(a) નનયમ-14(1)(b) નનયમ-14(2)(a) નનયમ-14(2)(b) A

94 દરેક સરકારી કમાચારીએ જગંમ નમલ્કતના સબંધંમા ંઆવી નમલ્કતની દકિંમત પોતાના બે માસના મળૂ 

પગાર જેટલી હોય તો આવી નમલ્કતના દરેક ફેરફારના એક માસમા ંસરકારને/ખાતાના વડાને કરવા 
અંગેની જોગવાઇ 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વતાણ ૂકં) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમમા ંકરવામા ંઆવેલ છે ?

નનયમ-19(1) નનયમ-19(2) નનયમ-19(3) નનયમ-19(4) C

95 સામાન્ય રીતે જેનો પનત કે પત્ની હયાત હોય તેવા કોઇપણ સરકારી કમાચારીથી બીજી કોઇપણ વ્યસ્તત 

સાથે લગ્ન કે લગ્નના કરાર કરે તો 'ગ જરાત મ લ્કી સેવા (વતાણ ૂકં) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમનો ભગં 

કરેલ ગણાય ?

નનયમ-26(1) નનયમ-26(2) નનયમ-26(1) અને નનયમ-26(2) બનેં આ પૈકી કોઇ નદહિં B

96 ગ જરાત રાજય સેવા (નશથત અને અપીલ) નનયમો' મા ં'અપીલ' અને 'સમીક્ષા' સમીક્ષાને લગતા ક્યા 
નનયમો છે ?

નનયમો-1 થી 16 નનયમો-17 થી 21 નનયમો-22 થી 24 નનયમો-17 થી 24 D

97 સરકારી કમાચારીને કોઇપણ ગ ન્હા હઠેળ કેટલા કલાકથી વધારે કથટડીમા ંરાખેલ હોય તો ફરજ મોક ફી 
કરવામા ંઆવશે ?

24 કલાક 48 કલાક 90 કલાક 120 કલાક B

98 સરકારી કમાચારીને થયેલ નશક્ષાનો હ કમ મળ્યા તારીખથી તે કમાચારી કેટલા દદવસમા ંતે હ કમ સામે 

અપીલ કરી શકે ?
સાત દદવસ નેવ  ંદદવસ પીથતાલીસ દદવસ ત્રીસ દદવસ C

99 "ગ જરાત મ લ્કી સેવા (નશથત અને અપીલ) નનયમો-1971" હઠેળ અપીલ માટેના સમયગાળાની મયાાદા 
અંગેની જોગવાઇ ક્યા નનયમ હઠેળ થયેલ છે ?

નનયમ-17 નનયમ-19 નનયમ-18 નનયમ-20 B

100 "ગ જરાત મ લ્કી સેવા (નશથત અને અપીલ) નનયમો-1971" હઠેળ "નશથત" અંગેની તમામ જોગવાઇઓ ક્યા 
નનયમોમા ંજોવા મળે છે ?

નનયમ-4,5,6 નનયમ-6,7,8 નનયમ-5,6,7 આ પૈકી કોઇ નહીં B
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Q.No Question A B C D PROVI.

ANSWER

1 ગજુરાત નાણાાંકીય નનયમોના સાંદર્ભમાાં ફોમભન ાં-6 શાના માટે છે ? પહોંચ ચલન પેશગી રજીસ્ટર હવાલાની ફેરબદલી D

2 મોટરકાર પેશગીના હહસાબો કોણ રાખે છે ? નતજોરી અનિકારી નનયામક પેન્શન અને પ્રો. ફાંડ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ખાતાના  વડા B

3 સામાન્ય ર્નવષ્ય નનનિમાંથી ઉપાડ માટે આપેલી માંજૂરી કેટલા સમય પછી રદ થશે ? ત્રણ માસ છ માસ બાર માસ અઢાર માસ A

4 બબન રાજ્યપનત્રત કમભચારીઓમાટે મકાન પેશગી કોણ માંજૂર કરે છે ? કચેરીના વડા ઉપાડ અનિકારી ખાતાના વડા સાંબાંનિત વહહવટી નવર્ાગ C

5 મોટરકાર પેશગીની વસલુાત વ્યાજસહહત કુલ કેટલા હપ્તામાાં કરવાની હોય છે ? 60 હપ્તા 80 હપ્તા 120 હપ્તા 180 હપ્તા C

6 નીચેનામાાંથી કોણે જામીનગીરી આપવી જરૂરી નથી ? ડ્રાઇવરે સ્ટોર કીપરે કેનશયરે આ તમામ A

7 નીચેનામાાંથી કઇ પેશગી બબનવ્યાજુકી પેશગી છે ? તહવેાર પેશગી પાંખા પેશગી સાયકલ પેશગી આ બિી A

8 મકાન પેશગી વ્યાજ સહહત કેટલા હપ્તામાાં ર્રપાઇ કરવાની હોય છે ? 60 હપ્તા 80 હપ્તા 180 હપ્તા 240 હપ્તા D

9 તહવેાર પેશગી ક્યા તહવેાર માટે મળવાપાત્ર છે ? જન્માષ્ટમી રક્ષાબાંિન સાંવત્સરી હોળી C

10 કોઇપણ સાંસ્થાની લોન વધમુાાં વધ ુકેટલા સમય માટે માંજુર કરી શકાય ? 10 વર્ભ 20 વર્ભ 25 વર્ભ 30 વર્ભ D

11 કેશબકૂનો નમનૂો ક્યા ફોમભથી નક્કી થયેલ છે ? ગજુરાત નાણાાંકીય 

નનયમ ફોમભ નાં.2
ગજુરાત નાણાાંકીય નનયમ ફોમભ નાં.6 ગજુરાત નતજોરી નનયમ 

ફોમભ નાં.2
ગજુરાત નતજોરી નનયમ 

ફોમભ નાં.5
C

12 સામાન્ય રીતે કમભચારીના પગાર ર્થ્થા ક્યાાંથી ચકુવી શકાય ? કમભચારી ઇચ્છે તે 

જજલ્લા નતજોરી 
કચેરીએથી

કોઇ પણ જજલ્લા નતજોરી કચેરીએથી કમભચારીનુાં મખુ્ય મથક 

જે જજલ્લામાાં આવેલ 

હોય તે જજલ્લા નતજોરી 
કચેરીએથી

ઉપર પૈકી કોઇપણ 

જગ્યાએથી
C

13 નીચેનામાાંથી ક્ય ુનવિાન સાચુાં છે ? રોકડમેળ દરરોજ 

બાંિ કરવો
રોકડમેળ દર અઠવાહડયે બાંિ કરવો રોકડમેળ દર પાંદર હદવસે બાંિ કરવોરોકડમેળ દર માસના અંતે બાંિ કરવોA

14 નીચેનામાાંથી ક્ય ુનવિાન સાચુાં છે ? સરકારી નાણાાં અને 

બબનસરકારી નાણાાંની 
કેશબકૂ અલગ રાખવી

સરકારી નાણાાં અને બબનસરકારી 
નાણાાંની કેશબકૂ એક જ રાખવી

સરકારી નાણાાં અને 

બબનસરકારી નાણાાંની 
કેશબકૂ એક જ 

કેશબોક્સમાાં રાખવી

બેંકમાાંથી નાણાાં લાવવા 
પટાવાળાનો ઉપયોગ કરવો

A

15 નતજોરી તરફથી તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૫ નાાં રોજ મળેલ ચેકની વેલીડીટી ક્યારે પરુી થશે ? 28-Feb-2016 05-Mar-2016 31-Mar-2016 05-Jun-2016 B

16 નતજોરીમાાં બીલ રજુ કરવામાાં આવે ત્યારે બીલ સ્વીકાયાભ બદલ નતજોરી કચેરી શુાં આપે છે ? પહોંચ ટોકન ચેક વાઉચર B

17 સરકારી હહસાબમાાં નાણાાં જમા કરાવતી ખાનગી વ્યક્ક્તએ સામાન્ય હકસ્સામાાં ચલણ કેટલી 
નકલમાાં રજુ કરવુાં જોઇએ ?

એક બે ત્રણ ચાર C

18 ઉચ્ચક બીલનુાં નવગતવાર બીલ ક્યાાં રજુ કરવામાાં આવે છે ? નતજોરી કચેરીમાાં ખાતાના વડાની કચેરીમાાં એ.જી. કચેરીમાાં નાણાાં નવર્ાગમાાં C

19 નતજોરીનાાં ચેકની વેલીડીટી કેટલા સમયની હોય છે ? બે માસ ત્રણ માસ ચાર માસ છ માસ B

20 નીચેનામાાંથી ક્ય ુનવિાન સાચુાં છે ? આકક્સ્મક ખચભના બે 

પ્રકાર છે
આકક્સ્મક ખચભના ચાર પ્રકાર છે આકક્સ્મક ખચભના છ 

પ્રકાર છે
આકક્સ્મક ખચભના સાત 

પ્રકાર છે
A

21 વાઉચરો નનયમોનસુાર તૈયાર કરવાની ફરજ કોની છે ? નનયાંત્રણ અનિકારીની ઉપાડ અનિકારીની કચેરીના વડાની આ તમામની B

22 ટેલીફોન ખચભ ક્યા પ્રકારનો ખચભ ગણાય ? આનસુાંબગક આકક્સ્મક 

ખચભ
પરુવઠો અને સેવાઓ ખાસ આકક્સ્મક ખચભ મકુરર દર વાળો ખચભ D

23 પેટા વાઉચર કેટલા સમય પછી નાશ કરી શકાય ? બે વર્ભ ત્રણ વર્ભ પાાંચ વર્ભ ત્રીસ વર્ભ B

24 નીચેનામાાંથી ક્યો ખચભ ગપુ્ત સેવા અંગેનો ખચભ ગણાય ? પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર 

તપાસવાનો ખચભ
પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવાનો 
ખચભ

બાતમીદારોને ઇનામ 

આપવાનો ખચભ
આ તમામ C

25 નીચેનામાાંથી ક્યુાં નવિાન ખોટુાં છે ? આકક્સ્મક ખચભના 
બીલો ઓહડટને 

આિીન છે.

નવવેકાનિન ગ્રાન્ટ હહસાબ અને 

નતજોરી નનયામક હસ્તક મકુવામાાં 
આવે છે.

નવવેકાનિન ગ્રાન્ટમાાંથી 
કરેલ ખચભના બીલો 
ઓહડટને આિીન છે.

નવવેકાનિન ગ્રાન્ટમાાંથી 
નનિાભરીત હતે ુમાટે જ ખચભ 
કરી શકાય.

B
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26 જરૂરી લેખન સામગ્રીની માાંગ યાદી કોને મોકલવાની હોય છે ? નનયામક, મદુ્રણ અને 

લેખન સામગ્રીને
ખાતાના વડાને C.S.P.O. ને વહીવટી નવર્ાગને A

27 કેટલા રૂનપયા સિુીના પેટા વાઉચર બીલ સાથે રાખવા જરૂરી નથી ? Rs.1000 Rs.1500 Rs.2000 Rs.5000 A

28 ઓહડટ માટે વાઉચર ઉપલબ્િ ન હોય તો શુાં કરવુાં જોઇએ ? ડુપ્લીકેટ વાઉચર 

બનાવવા
નાણાાં ખચાભયેલ છે તેવુાં સક્ષમ 

અનિકારીનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવવુાં
વાઉચર ન મળે ત્યાાં 
સિુી ઓહડટ મલુત્વી 
રાખવુાં

જવાબદાર પાસેથી નાણાાં 
વસલુ કરવા

B

29 બાંિારણની કઇ કલમ અન્વયે રાજ્યપાલ નવિાનસર્ામાાં અંદાજપત્ર રજુ કરી શકે છે ? કલમ-202 કલમ-203 કલમ-267 કલમ-268 A

30 નીચેનામાાંથી કઇ બાબત જાહરે હહસાબનો ર્ાગ બને છે ? કરવેરા ફી અનામતો દાંડ C

31 નીચેનામાાંથી ક્યો ખચભ નવિાનસર્ાના મતને આનિન નથી ? નાણાાં માંત્રીનો મખુ્ય સબચવનો મખુ્ય માંત્રીનો રાજ્યપાલનો D

32 માચભ-2016 ના પગાર ર્થ્થાની જોગવાઇ ક્યા નાણાાંકીય વર્ભના બજેટમાાં કરવામાાં આવશે ? 2015-16 2016-17 2017-18 2014-15 B

33 ગજુરાત રાજ્યના એકત્રીત ફાંડમાાંથી ખચભ કરવા માટે જોગવાઇ કરવા સાંનવિાનની કલમ-204 

અન્વયે પસાર કરેલો કાયદો એટલે........

નવનનયોગ નવિેયક નવનનયોગ અનિનનયમ વાનર્િક નાણાાંકીય પત્ર અંદાજ પત્ર B

34 જાહરે હહસાબ નસનમતની રચના ક્યારે કરવામાાં આવે છે ? દર વરે્ દર ત્રણ વરે્ દર ચાર વરે્ દર પાાંચ વરે્ A

35 નીચેનામાાંથી કઇ અંદાજપત્રીય અનનયનમતતા નથી ? સાંખ્યાબાંિ કેસોમાાં 
મોટી બચત અથવા 
વિારાનો ખચભ

સાંખ્યાબાંિ કેસોમાાં વધ ુપડતા 
અથવા અપરુતા પનુઃનવનનયોગો

અંદાજ પત્રમાાં કરેલ 

જોગવાઇની મયાભદામાાં 
ખચભ કરવો

સાંખ્યાબાંિ કેસોમાાં 
તફાવતના કારણ ન 

આપવા

C

36 આકક્સ્મક ફાંડ કોના હસ્તક રાખવામાાં આવે છે ? નાણાાં માંત્રી નાણાાં સબચવ મખુ્ય સબચવ રાજ્યપાલ D

37 ચાલ ુકાયદા કે હુકમો અને નનયમોની રૂએ થતો ખચભ નીચેનામાાંથી કોની સાથે સાંબાંનિત છે ? વહીવટી માંજુરીઓ સ્થાયી ખચભની માંજુરીઓ ટેકનીકલી માંજુરીઓ મડૂી ખચભ B

38 કાપ દરખાસ્ત માટે કેટલા સમયની નોટીસ આપવી જરૂરી છે ? એક અઠવાહડયાની પાાંચ હદવસની ત્રણ હદવસની એક હદવસની C

39 મુાંબઇ સામાન્ય ર્નવષ્ય નનનિ નનયમો ક્યારથી અમલમાાં છે ? 01-Oct-1936 01-Apr-1947 01-Apr-1950 01-May-1960 A

40 સામાન્ય ર્નવષ્ય નનનિમાાંથી કોઇપણ કારણ આપ્યા નવના નનવનૃિના કેટલા માસ બાકી હોય 

ત્યારે અંશતઃ આખરી ઉપાડ કરી શકાય ?

ત્રણ માસ છ માસ બાર માસ ચોવીસ માસ C

41 નીચેનામાાંથી ક્યા સાંજોગોમાાં કમભચારીના પ્રોનવડન્ટ ફાંડની કપાત ન કરી શકાય ? પ્રાપ્ત રજા દરનમયાન અિભપગારી રજા દરનમયાન ફરજ મોકુફી દરનમયાન આ તમામ સાંજોગોમાાં C

42 નીચેનામાાંથી ક્યુાં નવિાન સાચુાં છે ? બચતદાર પ્રોનવડન્ટ 

ફાંડ પર વ્યાજ નહહ 

લેવાનો નવકલ્પ 

સ્વીકારી શકે.

બચતદારે પ્રોનવડન્ટ ફાંડ પર વ્યાજ 

લેવુાં ફરજીયાત છે.

વર્ભ દરનમયાન 

બચતદાર ત્રણ વખત 

ફાળાની રકમ ઘટાડી 
શકે.

ઉપરના તમામ સાચા છે. A

43 બચતદારના મતૃ્ય ુસમયે કેટલા વર્ભની નોકરી હોય તો અનામત સહ નવમા યોજનાનો લાર્ 

આપી શકાય ?

એક વર્ભ બે વર્ભ ત્રણ વર્ભ પાાંચ વર્ભ D

44 નાણાાંકીય વર્ભમાાં પ્રોનવડન્ટ ફાંડમાાં ફાળો કેટલી વખત વિારી શકાય ? બે વખત ત્રણ વખત ચાર વખત એક પણ વખત નહીં A

45 વગભ-4 નાાં કમભચારી માટે મકાન પેશગી માંજુર કરવાની સિા કોને છે ? વહીવટી નવર્ાગને ખાતાના વડાને કચેરીના વડાને ઉપાડ અનિકારીને B

46 મકાન પેશગીમાાં વધમુાાં વધ ુકેટલી રકમ મળવાપાત્ર છે ? ત્રણ લાખ પાાંચ લાખ સાડા સાત લાખ પાંદર લાખ D

47 મકાન પેશગી માંજુર થયા પછી નાણાાં ઉપાડતા પહલેા કમભચારીએ પેશગીની રકમના કેટલા 
ટકા જેટલુાં અંગત રોકાણ કરવાનુાં હોય છે ?

5 ટકા 10 ટકા 15 ટકા 20 ટકા B

48 નીચેનામાાંથી કઇ પેશગી વ્યાજુકી પેશગી છે ? તહવેાર પેશગી અનાજ પેશગી સાયકલ પેશગી આ પૈકી એકપણ નહીં C

49 રજા પ્રવાસ રાહત પેશગી સાંર્નવત ખચભના કેટલા ટકા મળવાપાત્ર છે ? 75 ટકા 80 ટકા 100 ટકા 30 હદવસના ખચભની મયાભદામાાં B

50 મકાન પેશગીના હહસાબો કોણ રાખે છે ? નતજોરી અનિકારી એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ખાતાના વડા નનયામક, પેન્શન એન્ડ પ્રોનવડન્ટ ફાંડD
51 મકાન પેશગીથી બનાવેલ મકાનના દસ્તાવેજો સમયસર રજુ કરવામાાં ન આવે તો કેટલુાં 

દાંડકીય વ્યાજ લાગે ?

2 ટકા 2.5 ટકા 2.75 ટકા 3 ટકા C

2 of 5



પેપર-ર (હિસાબી પ્રથા) Pro. Ans Key Published Dt. 01/03/2019

Q.No Question A B C D PROVI.

ANSWER

52 સરકારી આવક મળ્યા પછી બે હદવસમાાં બેંકમાાં ર્રવાનુાં શક્ય ન બને તો ખાતાના વડા 
કેટલા હદવસમાાં આ રકમ ર્રી દેવા આદેશ આપી શકે ?

બે હદવસ પાાંચ હદવસ સાત હદવસ દસ હદવસ C

53 પગાર બીલમાાંથી નનયમ અનસુાર કરવાની થતી કપાત કરવાની ફરજ કોની છે ? નતજોરી અનિકારીની કચેરીના વડાની બબલ આકારનારની આ તમામની C

54 ગજુરાત નતજોરી નનયમોનાાં ફોમભ નાં.5 ના નમનુાની પહોંચ બકુો ક્યાાંથી મેળવવાની હોય છે ? નતજોરી કચેરીમાાંથી નનયામક, હહસાબ અને નતજોરી 
કચેરીમાાંથી

નનયામક, સરકારી મદુ્રણ 

અને લેખન સામગ્રી 
કચેરીમાાંથી

નાણાાં નવર્ાગ પાસેથી C

55 નવા નનમાયેલ કમભચારીને તેની તાંદુરસ્તીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કયાભ નવના કેટલા માસ સિુી 
પગાર ચકુવી શકાય ?

બે માસ ત્રણ માસ ચાર માસ પાાંચ માસ A

56 ગજુરાત નતજોરી નનયમોના ક્યા નમનુામાાં ઇજાફા રજીસ્ટર નનર્ાવવાનુાં છે ? ફોમભ નાં.31 ફોમભ નાં.32 ફોમભ નાં.33 ફોમભ નાં.34 B

57 નીચેનામાાંથી કઇ આવકનો સીિે સીિો નવનનયોગ કરી શકાય ? હદવાની કોટભમાાં મળેલ 

અનામતની સામે 

અનામતનુાં રીફાંડ

નોટરીની ફી માાંથી નોટરીનો 
કાનનુી ખચભ

જેલમાાં દાખલ થતાાં 
કેદીઓની પાસેથી 
મળેલ રોકડ છુટા થતા 
કેદીઓને ચકુવવા

આ તમામ હકસ્સાઓમાાં D

58 નીચેનામાાંથી ક્યુાં નવિાન ખોટુાં છે ? બબલ છાપેલ ફોમભમાાં 
નનયત નમનુામાાં 
બનાવવુાં

બબલ પર ખચભના સદરનુાં સાચુાં 
વગીકરણ દશાભવવુાં

એક કરતા વધ ુસદરે 

ખચભ થતો હોય તો તે 

માટે અલગ બબલ ના 
બનાવતા એક જ બબલ 

બનાવવુાં

બબલની રકમ આંકડા તથા 
શબ્દોમાાં દશાભવવી

C

59 નીચેનામાાંથી ક્યુાં નવિાન સાચુાં છે ? રોકડમેળ રોજે રોજ 

બાંિ કરવો
રોકડમેળના સરવાળાની ખરાઇ 

કરવી
રોકડ નસલકની ખરાઇ 

મહહનાના છેલ્લા હદવસે 

કરવી

આ તમામ D

60 નીચેનામાાંથી કોના હસ્તક નવવેકાનિન ગ્રાન્ટ મકુવામાાં આવે છે ? નનયામક, હહસાબી 
અને નતજોરી

માહહતી નનયામક નવકાસ કનમશ્નર કલેક્ટર D

61 પેટા વાઉચર કેટલા સમય સિુી સાચવી રાખવા જરૂરી છે ? બે વર્ભ ત્રણ વર્ભ પાાંચ વર્ભ ત્રીસ વર્ભ B

62 નીચેનામાાંથી ક્યા ખચભનો સમાવેશ 'પરુવઠો અને સેવાઓ' માાં થાય છે ? પસુ્તકાલય માટે 

પસુ્તકો ખરીદવાનો 
ખચભ

સ્ટેશનરી ખરીદવાનો ખચભ નવજળી બબલનો ખચભ મકાન ર્ાડુ ચકુવણીનો ખચભ A

63 નીચેનામાાંથી ક્યુાં નવિાન સાચુાં છે ? કાયમી પેશગીમાાંથી 
વગભ-4 ને પગાર 

ચકુવી શકાય

કાયમી પેશગીમાાંથી વગભ-4 ને 

મસુાફરી ર્થ્થા પેશગી ચકુવી 
શકાય

કાયમી પેશગીમાાંથી 
મોટી રકમની જ ચકુવી 
થઇ શકે

કાયમી પેશગીમાાંથી મકાન 

ર્ાડુ ચકુવી શકાય
B

64 મુાંબઇ આકક્સ્મક ખચભના નનયમો ક્યારથી અમલમાાં છે ? 1958 1959 1960 1963 B

65 આકક્સ્મક ખચભનુાં રજીસ્ટર નતજોરી  નનયમોના ક્યા નમનૂા નાંબરના ફોમભમાાં નનર્ાવવાનુાં હોય 

છે ?

ફોમભ નાં.2 ફોમભ નાં.4 ફોમભ નાં.5 ફોમભ નાં.6 C

66 રાજ્ય સરકારોએ રાખવાના હહસાબોનો નમનુો નક્કી કરવાની સિા કોને સોંપવામાાં આવી ? નાણાાં નવર્ાગને નાણાાં સબચવને સી.એ.જી. ને રાષ્રપનતને C

67 ચાલ ુકાયદા, નનયમો અને હુકમો ઉપર આિાહરત માંજુરીઓ એટલે.................. વહીવટી માંજુરીઓ સ્થાયી ખચભની માંજુરીઓ નવી બાબતની માંજુરીઓ ચાલ ુખચભની માંજુરીઓ B

68 નવિાન માંડળે માંજુર કરેલ નાણાાં વહીવટી તાંત્રએ માગણીની કે્ષત્ર મયાભદાની અંદર રહીને 

ખચ્યાભ છે તેની ખાતરી કરવાનુાં કામ કોનુાં છે ?

જાહરે હહસાબ 

સનમનતનુાં
અંદાજ સનમનતનુાં ખચભ અગ્રતા સનમનતનુાં આ તમામ સનમનતનુાં A

69 નશક્ષણ, ખેતી, આરોગ્ય જેવા સરકારના કાયો ક્યા સદર હઠેળ આવે ? મખુ્ય સદર ગૌણ સદર પેટા સદર નવગતવાર સદર A

70 પ્રોનવડન્ટ ફાંડની રકમ ક્યા ફાંડ ખાતે નોંિવામાાં આવે છે ? એકનત્રત ફાંડ આકક્સ્મક ફાંડ જાહરે હહસાબ અનામત ફાંડ C

71 એકજ મખુ્ય સદર હઠેળના એક ગૌણ સદરમાાંથી બીજા ગૌણ સદરમાાં ગ્રાન્ટની ફેરબદલીને શુાં 
કહવેાય ?

પનુઃ નવનનયોગ પનુઃ વહચેણી સિુારેલા અંદાજ પરુક માાંગણી A

72 જરૂરીયાત કરતા વિારે ગ્રાન્ટ હોય તો શુાં કરવુાં જોઇએ ? સમયસર બચત 

સપુ્રત કરવી
જરૂર કરતા વિારે રકમ ન ઉપાડવી માંજુર થયેલ ગ્રાન્ટ 

જેટલો ખચભ કરી દેવો
બીજા વરે્ નાણાાં મજરે લેવા A
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73 માચભના હહસાબોના હહસાબ મેળ દર વરે્ કઇ તારીખ પહલેા પરુા કરવા જોઇએ ? 15 મી એનપ્રલ 15 મી મે 15 મી જુન 15 મી જુલાઇ C

74 કમભચારીએ ક્યારે સામાન્ય ર્નવષ્ય નનનિમાાં ફાળો ર્રવાનો હોતો નથી ? એક માસથી વિારે 

પ્રાપ્ત રજા દરનમયાન
એક માસથી વિારે રૂપાાંતહરત રજા 

દરનમયાન
એક માસથી વિારે 

અસાિારણ રજા 

દરનમયાન

એક માસથી વિારે પગારી 
ખચભ રજા દરનમયાન

C

75 ખાસ કારણસર પ્રોનવડન્ટ ફાંડમાાંથી વધમુાાં વધ ુકેટલો અંશતઃ આખરી ઉપાડ માંજુર કરી શકાય 

?

ત્રણ માસનો પગાર 

અને જમા રકમનાાં 
50 ટકા

છ માસનો પગાર અને જમા 
રકમનાાં 50 ટકા

જમા રકમના 75 ટકા જમા રકમની મયાભદામાાં C

76 િો.10 માાં અભ્યાસ કરતા બાળકના કોચીંગ માટે જી.પી.અફે. માાંથી કેટલો અંશતઃ આખરી 
ઉપાડ મળવાપાત્ર છે ?

Rs.7000 Rs.10000 Rs.15000 Rs.20000 A

77 નાણાાંકીય વર્ભમાાં પ્રોનવડન્ટ ફાંડમાાં ફાળો કેટલી વખત ઘટાડી શકાય ? એક વખત બે વખત ચાર વખત એક પણ વખત નહીં A

78 જી.પી.એફ. ના હતે ુમાટે નીચેનામાાંથી કોનો સમાવેશ કુટુાંબની વ્યાખ્યામાાં થતો નથી ? પત્ની પતુ્ર મરહુમ પતુ્રની નવિવા માતા D

79 જી.પી.એફ.ની નવલાંબબત ચકુવણી પર કેટલ ુવ્યાજ ચકુવવાનુાં છે ? જમા રકમનાાં 12 ટકા હહસાબી અનિકારી નક્કી કરે તે દરે 

પરાંત ુ12 ટકાથી વધ ુનહહિં
જી.પી.એફ.નો જે 

વ્યાજદર અમલમાાં હોય 

તે દર

વ્યાજ ચકુવવાનુાં નથી C

80 નીચેમાાંથી કઇ પેશગી 20 હપ્તામાાં વસલુ કરવાની હોય છે ? તહવેાર પેશગી અનાજ પેશગી સાઇકલ પેશગી પાંખાપેશગી D

81 નનયામક પેન્શન અને પ્રોનવડન્ટ ફાંડ નીચેમાાંથી કયા હહસાબો રાખે છે ? જૂથ વીમાના રાજ્ય સરકારના મકાન પેશગીના પેન્શનના C

82 મોટરકાર પેશગી કેટલા સમય  પછી બીજીવાર મળવાપાત્ર છે ? એક વર્ભ બે વર્ભ ત્રણ વર્ભ છ માસ C

83 નીચેમાાંથી કયા તહવેાર માટે તહવેાર પેશગી મળવાપાત્ર નથી ? ગરુૂનાનક જયાંનત હદવાળી વસાંતપાંચમી સ્વાતાંત્ર હદન C

84 તહવેાર પેશગી તહવેારના કેટલા સમય અગાઉ ચકૂવી શકાય ? બે માસ એક માસ 14 હદવસ 12 હદવસ C

85 અંિ હાંગામી કમભચારી માટે મકાન પેશગી મેળવવા કેટલા વર્ભની નોકરી જરૂરી છે ? એક  વર્ભ બે વર્ભ ત્રણ વર્ભ પાાંચ વર્ભ B

86 બદલી પગાર પેશગી કેટલા હપ્તામાાં વસલુ કરવાની હોય છે ? એક હપ્તામાાં બે હપ્તામાાં ત્રણ હપ્તામાાં પાાંચ હપ્તામાાં C

87 ગજુરાત નતજોરી નનયમોના ફોમભ-30 થી શાનો નમનૂો નક્કી થયેલ છે  ? આકક્સ્મક ખચભના 
બીલનો

કેશબકુનો પગાર બીલનો સનવિસ ટપાલ હટકીટના 
બીલનો

C

88 રોકડમેળના સરવાળાની ખરાઇ કરવાની જવાબદારી કોની છે ? કચેરીના વડાની કેનશયરની મખુ્ય કારકુનની અનિક્ષકની A

89 નીચેમાાંથી ક્ય ુનવિાન ખોટુ છે ? સરકારી ખાતાને 

મળેલ આવક 

સરકારી હહસાબથી 
અલગ રાખવી નહહિં

ખાતાકીય આવકનો ખાતાકીય 

ખચભમાટે નવનનયોગ કરવો નહહિં
સરકારી આવક ત્રણ 

કામકાજના હદવસમાાં 
નતજોરી કે બેંકમાાં ર્રી 
દેવી

કચેરીનાવડા સરકારી 
આવક પાાંચ હદવસમાાં 
ર્રવા માંજૂરી આપી શકે 

નહહિં

C

90 સરકારી હહસાબમાાં નાણા જમા કરાવવા સામાન્ય રીતે ખાતાકીય અનિકારીએ ચલન કેટલી 
નકલમાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે ?

બે નકલમાાં ત્રણ નકલમાાં ચાર નકલમાાં પાાંચ નકલમાાં A

91 નતજોરી તરફથી તારીખ 1-1-2017 થી લખાયેલ ચેકની વેલીડીટી ક્યારે પરૂી થશે ? 31-Mar-2017 01-Apr-2017 30-Jun-2017 01-Jul-2017 B

92 ઉચ્ચકબીલનુાં નવગતવાર બીલ કેટલા સમયમાાં  રજૂ કરવાનુાં  છે ? એક માસમાાં બે માસમાાં ત્રણ માસમાાં છ માસમાાં C

93 નીચેમાાંથી કયા હકસ્સામાાં સરકારી આવકનો સરકારી ખચભ માટે સીિે સીિો નવનનયોગ થઇ શકે 

?

વગભ-4 ને મસુાફરી 
ર્થ્થ ુચકૂવવા

આકક્સ્મક ખચભ ચકૂવવા નોટરી અંગે મળેલ ફી 
નોટરી અંગેના કાનનૂી 
ખચભ માટે

ઉપરના બિા માટે C

94 જજલ્લા નતજોરી કચેરી માટે કાયમી પેશગી કોણ માંજૂર કરે ? નાણા નવર્ાગ હહસાબ અને નતજોરી નનયામક સામાન્ય વહહવટ નવર્ાગ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ B

95 નીચેમાાંથી ક્ય ુનવિાન ખોટુ છે ? હહસાબ અને નતજોરી 
નનયામક હસ્તક 

નવવેકાનિન ગ્રાન્ટ 

મકૂવામાાં આવે છે

નશક્ષણ નનયામક હસ્તક નવવેકાનિન 

ગ્રાન્ટ મકૂવામાાં આવે છે
પોલીસ મહાનનયામક 

હસ્તક નવવેકાનિન ગ્રાન્ટ 

મકૂવામાાં આવે છે

કલેક્ટર હસ્તક નવવેકાનિન 

ગ્રાન્ટ મકૂવામાાં આવે છે
A

96 નીચેમાાંથી કયો ખચભ પરુવઠો અને સેવાઓને લગતો છે ? સમાન પ્રકારનો ખચભ સાિનોની ખરીદી વીજળી બીલ ઉપરના બિા B

97 ગપુ્તસેવા પાછળ થયેલ ખચભનુાં પ્રમાણપત્ર કયા અનિકારીને મોકલવાનુાં છે ? ખાતાનાવડાને હહસાબ તપાસણી અનિકારીને વહહવટી  નનરીક્ષણ 

અનિકારીને
નતજોરી અનિકારીંને B
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પેપર-ર (હિસાબી પ્રથા) Pro. Ans Key Published Dt. 01/03/2019

Q.No Question A B C D PROVI.

ANSWER

98 નીચેમાાંથી ક્ય ુનવિાન સાચ ુછે ? આકક્સ્મક બીલનો 
ઉપયોગ ત્રીજા 

પક્ષકારને ચકૂવણી 
માટે કરી શકાય

આકક્સ્મક બીલનો ઉપયોગ વટાઉ 

ખત તરીકે કરી શકાય
આકક્સ્મક બીલનો 
ઉપયોગ ચોથા 
પક્ષકારને ચકૂવણી માટે 

કરી શકાય

આકક્સ્મક બીલનો ઉપયોગ 

વટાઉ ખત તરીકે કરી 
શકાય નહહિં

D

99 નીચેમાાંથી ક્ય ુનવિાન ખોટુ છે ? ગરમીની મોસમ 

અંગેના કમભચારી 
વગભનો પગાર 

આકક્સ્મક ખચભ છે

મલુ્કી ખાતામાાં માનસક વેતનથી 
રોકેલા કમભચારી વગભનો પગાર 

આકક્સ્મક ખચભ છે

ઉચ્ચક વેતનથી રાખેલ 

સફાઇ કામદારોનો 
પગાર આકક્સ્મક ખચભ છે

ગરમીની મોસમ અંગેના 
કમભચારી વગભનો પગાર 

આકક્સ્મક નહહ પણ પગાર 

ર્થ્થાનો ખચભ છે

D

100 મુાંબઇ આકક્સ્મક ખચભના નનયમો ક્યારથી અમલમાાં છે ? 1958 1959 1960 1963 B
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પેપર-૩(શિક્ષણ ખાતાના શનયમો અને ધારાધોરણો) Pro. Ans Key Published Dt. 01/03/2019

No Question A B C D
Provisional 

ANSWER

1 ગજુરાત માઘ્યમમક અને ઉચ્ચ.માઘ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' ની કઈ કલમના આિારે બોર્ડના 
અઘ્યક્ષને ખાસ બેઠક બોલાવવાની સત્તા છે?

કલમ-15 (1) કલમ-56 કલમ-15 (2) કલમ-16 (1)
C

2 માઘ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડના સચચવની મનમણ  ૂંક કોણ કરે છે? બોર્ડના અઘ્યક્ષ અગ્રસચચવ મિક્ષણ મવભાગ કમમશ્નર ઓફ સ્ક લ રાજય સરકાર D

3 માઘ્યમમક િાળામાૂં અભ્યાસ કરતા મવદ્યાર્થીઓને કેટલા સમયનુૂં ગહૃકાયડ સ્વઅઘ્યયન અરે્થ આપવુૂં જોઈએ? અર્િા કલાકનુૂં દોઢ કલાકનુૂં એક કલાકનુૂં બે કલાકનુૂં
D

4 'ગજુરાત માઘ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-197ર' ની કલમ-17 શુૂં દિાડવે છે ? બોર્ડની બેઠકો બોર્ડની સત્તા અને ફરજો બોર્ડના મખુ્ય મર્થકો બોર્ડની રચના B

5 ગ્રાન્ટેર્ માઘ્યમમક િાળાના મિક્ષકે રાજીનામુૂં આપવા સૂંબૂંિી જોગવાઈ 'ગજુરાત માઘ્ય. અને ઉચ્ચ. માઘ્ય. 

મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' ની કઈ કલમમાૂં કરવામાૂં આવેલ છે?

કલમ-65(1) કલમ-35(3) કલમ-35(2) કલમ-35(4)
D

6 માઘ્યમમક મિક્ષણ એટલે... િોરણ 8 ર્થી 10 નુૂં મિક્ષણ િોરણ 6 ર્થી 10 નુૂં મિક્ષણ િોરણ 9 ર્થી 10 નુૂં મિક્ષણ િોરણ 9 ર્થી 12 નુૂં મિક્ષણ C

7 બોર્ડની આવક અને ખચડના બજેટના અંદાજો તૈયાર કરીને નાણાૂંકીય વર્ડની કેટલી સમયાવમિ પહલેાૂં રાજ્ય 

સરકારને સાદર કરવા જરૂરી છે?

આઠ માસ બે માસ છ માસ ત્રણ માસ
D

8 મિક્ષણ સમમમતના ચેરમેનશ્રી સામે અમવશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર કરવા માટે સમમમતના કુલ સભ્યો પૈકી કેટલા 
સભ્યોની સૂંમમતની જરૂરીયાત રહ ે?

2/3 સભ્યો બિાૂં જ સભ્યો 1/3 સભ્યો 1/4 સભ્યો
A

9 'મુૂંબઈ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-1949' અંતગડત સ્ક લ બોર્ડની દરેક બેઠક લોકો માટે ખલુ્લી રાખવાની 
જોગવાઈ ક્યા મનયમમાૂં છે?

મનયમ-27 મનયમ-24 મનયમ-21 મનયમ-26
A

10 'મુૂંબઈ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો - 1949' ના ક્યા મનયમ હઠેળ મિક્ષણ મનરીક્ષકની સત્તા અને ફરજો નકકી 
ર્થયેલ છે ?

મનયમ-167 મનયમ-169 મનયમ-168 મનયમ-166
A

11 છોકરીઓ માટે માઘ્યમમક િાળામાૂં ઓછામાૂં ઓછી કેટલા ટકા છોકરીઓ હોવી જરરી છે ? 100% 70% 80% 50% B

12 જજલ્લા સ્ક લ બોર્ડના અઘ્યક્ષ ત્રણ માસમાૂં 18 દદવસ િાળામાૂં મલુાકાત લેવાની જોગવાઈ ક્યા મનયમમાૂં 
કરવામાૂં આવેલ છે?

મનયમ-52 મનયમ-48(ક) મનયમ-49 મનયમ-48(છ)
D

13 'ગજુરાત માઘ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમો-1974' અનસુાર બોરે્ રજીસ્ટર કરેલ િાળાઓની યાદી મવભાગને દર 

વરે્ આપવાની જોગવાઈ ક્યા મનયમમાૂં છે?

મનયમ-4.1(ઘ) મનયમ-4.1(ન) મનયમ-4.2(છ) મનયમ-4.1(ર્થ)
D

14 'ગ્રાન્ટ ઈન એઈર્ કોર્-1964' નાૂં ક્યા મનયમ અનસુાર વેકેિન સદહત વધમુાૂં વધ ુરજાઓ 80 ર્થી વિવી ન 

જોઈએ ?

મનયમ-51.1 મનયમ-51.3 મનયમ-51.2 મનયમ-51.4
A

15 સરકારી માઘ્યમમક િાળાના સ્ર્થળ ફેરફાર અંગેની મૂંજુરી આપવાની સત્તા કોને છે? સચચવ ગ.ુમા. અને ઉ.મા. મિ. 

બોર્ડ
બોર્ડની કારોબારી સમમમત કમમશ્નરશ્રી િાળાઓની કચેરી આ પૈકી કોઇ નહીં

D

16 મવદેિર્થી અભ્યાસ અરે્થ આવનાર મવદ્યાર્થીને િાળાએ પ્રવેિ આપવા નીચે પૈકી કઈ બાબતોનો ખ્યાલ 

રાખવાનો રહિેે?

તેની પાસે યોગ્ય પ્રકારનો 
મવઝા હોવો જોઈએ

અગાઉના દેિના મિક્ષણ 

સત્તામિકારીએ યોગ્ય રીતે 

સામી સહી કરેલ હોવી જોઈએ

તેને દાખલ કરતાૂં પહલેા તેની 
કસોટી લેવાની

ઉપરની ત્રણેય
D

17 મિક્ષકને િાળામાૂંર્થી છુટા ર્થવાનુૂં પ્રમાણપત્ર નમ  ના-7 માૂં આપવામાૂં આવે છે તેમાૂં કઈ મવગતોનો સમાવેિ 

ર્થતો નર્થી?
િાળામાૂં ફરજ પર જોર્ાયા 
તારીખ

તેમની નોકરી સમાપ્ત 

કરવામાૂં આવેલ તારીખ
મનવમૃત્ત તારીખ આગામી ઈજાફા તારીખ

C

18 િાળા છોર્યા અંગેના પ્રમાણપત્રનુૂં કાયદેસર છે તેમ ક્યા આિારે નકકી કરી િકાય? પ્રમાણપત્ર મનયમ નમ  નામાૂં 
કાઢી આપવામાૂં આવેલ હોય

આચાયડ પોતે જ સહી તેમજ 

મસકકા કરેલ હોય
પ્રમાણપત્રની નોંિ હાર્થર્થી 
લખાયેલ હોય

ઉપરની ત્રણેય
D

19 રજીસ્ટર ર્થયેલ માઘ્યમમક િાળાના મિક્ષકો માટેની લાયકાતો ક્યા મવમનયમમાૂં દિાડવવામાૂં આવેલ છે? મવમનયમ-29 મવમનયમ-21 મવમનયમ-20 મવમનયમ-25
C

20 એક માઘ્યમમક િાળાના મિક્ષકે િૈક્ષચણક વર્ડ દરમ્યાન બૂંને વેકેિનનો લાભ લીિેલ છે તો તે મિક્ષકને તે 

િૈક્ષચણક વર્ડ દરમ્યાન કેટલી હકક રજા મળવાપાત્ર ર્થિે?

શ  ન્ય ત્રીસ પૂંદર વીસ
A

21 સ્ક લ બોર્ડના સભ્યોની ગેરલાયકાત કઈ નર્થી? 25 વર્ડર્થી નાની ઉમર હોય જજલ્લા સ્ક લ બોર્ડનો વૈતમનક 

નોકર હોય
નાદાર ઠરાવવામાૂં આવેલ હોય નૈમતક અિઃપતનના કેસમાૂં 

મનદોર્ ઠરાવેલ હોય D

22 મુૂંબઈ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1947' મજુબ ટ્રીબ્યનુલ એટલે.... કલમ-40(ગ) હઠેળ રચાયેલ 

ટ્રીબ્યનુલ
કલમ-40(ચ) હઠેળ રચાયેલ 

ટ્રીબ્યનુલ
કલમ-40(ઘ) હઠેળ રચાયેલ 

ટ્રીબ્યનુલ
કલમ-40(છ) હઠેળ રચાયેલ 

ટ્રીબ્યનુલ D

23 જજલ્લા સ્ક લ બોર્ડમાૂં વહીવટી અમિકારી, સપુરવાઈઝરો, મનરીક્ષક અમિકારીએ પ્રાર્થમમક મિક્ષકોના સ્ટાફને 

મનભાવવા અંગેની જોગવાઈ કઈ કલમમાૂં કરવામાૂં આવેલ છે?

કલમ-20(1) કલમ-21(1) કલમ-20(2) કલમ-21(2)
A

24 'ગજુરાત માઘ્ય. અને ઉચ્ચ.માઘ્ય. મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' અંતગડત ક્યા અમિમનયમ હઠેળ રાજ્ય સરકાર 

બોર્ડને આદેિ આપવાની સત્તા છે ?

અમિમનયમ-47 અમિમનયમ-49 અમિમનયમ-48 અમિમનયમ-50
C

25 મુૂંબઈ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અમિમનયમની કલમ-63(1) હઠેળ રાજ્ય સરકારને કઈ સત્તા મળેલ છે? અમિમનયમમાૂં સિુારો કરવાની મનયમો કરવાની ઉપમનયમો કરવાની પદરપત્રો કરવાની
B

26 મુૂંબઈ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1947' મજુબ વહીવટી અમિકારી એટલે... કલમ-21, 22 અન્વયે 

મનમાયેલ અમિકારી
કલમ-58 અન્વયે મનમાયેલ 

અમિકારી
કલમ-22, 23 અન્વયે 

મનમાયેલ અમિકારી
કલમ-57 અન્વયે મનમાયેલ 

અમિકારી A

27 છોકરાઓ માટેની િાળામાૂં છોકરીઓને પ્રવેિ આપવો હોય ત્યારે કેટલી છોકરી દીઠ એક મિચક્ષકા િાળામાૂં 
હોવી જોઈએ?

25 છોકરીઓ 60 છોકરીઓ 30 છોકરીઓ 40 છોકરીઓ
D

28 અજમાયિી કમડચારીનુૂં કામ અને વતડણ  ૂંક અસૂંતોર્કારક હોય તો તેમને છુટા કરવા સબૂંિી નીચે પૈકી કઈ 

જોગવાઈ લાગ ુપર્િે?

નોટીિ આપી છુટા કરી િકાય એક માસની નોટીિ આપી 
છુટા કરી િકાય

છ માસનો નોટીિ પે આપી 
છુટા કરી િકાય

તેને નોકરીમાૂંર્થી છુટા ન કરી 
િકાય B
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No Question A B C D
Provisional 

ANSWER

29 ઉત્તર બમુનયાદી િાળાઓમાૂં ખેતીની ઉદ્યોગ ચાલે છે તો તેવી િાળા માટે વર્ડમાૂં બે વખત પાક લઈ િકાય 

તેવી કેટલા એકર જમીન હોવી જોઈએ?

5 (પાૂંચ) એકર 10 (દસ) એકર 7.5 (સાર્ા સાત) એકર 12 (બાર) એકર
B

30 જજલ્લા મિક્ષણામિકારીને ગ્રાન્ટેર્ માધ્યમમક િાળાને અમનયમમતતા સબબ કેટલી ગ્રાન્ટ કાપવાની સત્તા છે ? 25% 50% 75% 100%
A

31 પ્રાર્થમમક મિક્ષકની મનમણુૂંક તારીખ ૦૨/૦૮/૧૯૮૯ છે. જન્મ તારીખ ૦૧/૦૫/૧૯૬૨ છે. આ મિક્ષક સત્રનો 
લાભ લેવા માગતા નર્થી તો તેઓને કઇ તારીખ મનવતૃ્ત કરી િકાય ?

31/05/2020 01/05/2020 30/04/2020 31/05/2024
A

32 નીચેના પૈકી કઇ બાબતનો મિક્ષાત્મક કાયડવાહીમાૂં સમાવેિ ર્થતો નર્થી ? ભમવષ્યની અસર સારે્થ એક 

ઇજાફો અટકાવવો
પાયરી ઉતાર બરતરફી ફરજ મોકુફી

D

33 ગજુરાત િૈક્ષચણક કાયદા (સિુારા) મવિેયક-2010 માૂં માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક અમિમનયમ-1972 

ની કઇ કલમમાૂં સિુારો કરવામાૂં આવ્યો ?
41 41-ક 41-ખ 35

D

34 નવી ખાનગી પ્રાર્થમમક િાળા િરૂ કરવા માટે કોને અરજી કરવાની હોય છે ? પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયામક ને જજલ્લા મિક્ષણામિકારી ને જજલ્લા પ્રાર્થમમક 

મિક્ષણામિકારી ને
તાલકુા પ્રાર્થમમક 

મિક્ષણામિકારી ને C

35 ખાનગી પ્રાર્થમમક િાળાની મૂંજુરી મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-1949 ના ક્યા મનયમ હઠેળ મનયામકશ્રીને 

પાછી ખેંચી લેવાની સત્તા છે ?

મનયમ-109 મનયમ-110 મનયમ-109(1) મનયમ-109(3)
A

36 પ્રાર્થમમક િાળાઓમાૂં દર અઠવાર્ીયે દોઢ (1.5) દદવસની રજા રાખવી આ મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-
1949 ના ક્યા મનયમમાૂં ઠરાવેલ છે ?

મનયમ-121 મનયમ-122 મનયમ-125 મનયમ-126
C

37 પહલેા અને બીજા િોરણના મવદ્યાર્થીઓને દરરોજ કેટલા કલાકનુૂં ગહૃકાયડ આપવાની જોગવાઇ છે ? 30 મમનીટ 45 મમનીટ 60 મમનીટ ગહૃકાયડ આપવ ુનદહિં D

38 મનવતૃ્ત ર્થયેલ ખાનગી પ્રાર્થમમક િાળાના મિક્ષકની સેવાપોર્થી કોની કસ્ટર્ી (કબજો) માૂં રાખવામાૂં આવે છે ? આચાયડ કમડચારી તાલકુા પ્રાર્થમમક 

મિક્ષણામિકારી
જજલ્લા પ્રાર્થમમક મિક્ષણામિકારી

A

39 િાળાની નીચેની નોંિવહીઓ પૈકી કઇ નોંિવહી કાયમી રાખવામાૂં આવે છે ? સમયપત્રક ઉંમરના દાખલાની ફાઇલો વયપત્રક વીઝીટબકુ
C

40 વર્ડ 2009 ર્થી રાજ્ય સરકારે કેટલા દક.મી.ના અંતરે સરકારી માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા મનણડય કરેલ છે ? 5 km અંતરે 7.5 km અંતરે 10 km અંતરે દરેક 2000 ની વસતી અને 5 

km અંતર A

41 નવી સ્વમનભડર માધ્યમમક િાળા િરૂ કરવા નીચે પૈકી કોને અરજી કરવાની હોય છે ? અધ્યક્ષ, ગજુરાત મા. અને 

ઉ.મા. મિક્ષણ બોર્ડ
ઉપાધ્યક્ષ - ગજુરાત મા. અને 

ઉ.મા. મિક્ષણ બોર્ડ
સચચવ - ગજુરાત મા. અને 

ઉ.મા. મિક્ષણ બોર્ડ
ગજુરાત સરકાર - મિક્ષણ 

મવભાગ C

42 પ્રર્થમ સત્ર િરૂ ર્થયાના કેટલા દદવસ બાદ અને બીજુ સત્ર િરૂ ર્થયાના કેટલા દદવસ બાદ સમાન્ય રીતે 

મવદ્યાર્થીઓને પ્રવેિ આપી િકાસે નહીં ?
30 અને 15 20 અને 10 40 અને 20 30 અને 30

A

43 િાળાનાૂં સામાન્ય રજીસ્ટરમાૂં જન્મ તારીખમાૂં સિુારો કરવા મવદ્યાર્થીઓનાૂં વાલી પાસેર્થી િાળાએ નીચે પૈકી 
ક્યો આિાર/દસ્તાવેજ માૂંગવો ફરજીયાત છે ?

તલાટીનો દાખલો ગામનાૂં દફ્તરનાૂં જન્મ 

રજીસ્ટરમાૂંર્થી ઉતારો
સરપૂંચનો દાખલો માતા-મપતા કે વાલી 

લેચખતમાૂં જણાવે તે જન્મ-

તારીખ
B

44 એક મવદ્યાર્થી તેનુૂં િાળા છોર્યા અંગેનુૂં પ્રમાણપત્ર ડુપ્લીકેટ કાઢી આપવા િાળાના આચાયડશ્રીને લેચખતમાૂં 
અરજી કરે છે. તો આચાયડશ્રી નીચે પૈકી કઇ કાયડવાહી કરિે ?

ના પાર્િે જજલ્લા મિક્ષણામિકારીને 

અરજી કરવા જણાવિે
20 રૂ.ના સ્ટેમ્પ ઉપર લખાણ 

આપવા જણાવિે
માતા-મપતા કે વાલીને 

વૈતમનક મેજીસ્ટે્રટ સમક્ષ કરેલ 

સોંગદનામુૂં રજુ કરવા જણાવિે D

45 નીચેનાૂં પૈકી કઇ મવગતની નોંિ કમડચારીની સેવાપોર્થીમાૂં કરવામાૂં આવતી નર્થી ? હાજર ર્થયાની નોંિ ઇજાફો પગાર બાૂંિવી ચાદરત્ર્ય D

46 િાળા સહાયક અનદુાન મનયમ સૂંગ્રહ-1964 મજુબ સત્ર ફી ની રકમ નીચે પૈકી કઇ બાબત માટે વાપરી િકિે 

નહીં ?
દાક્તરી તપાસ માટે વાચનાલયો માટે સામામયકો 

મૂંગાવવા માટે
પયડટન અને મલુાકાતના ખચડ 
માટે

મવદ્યાર્થીઓને ગણવેિ આપવા 
માટે D

47 માધ્યમમક/ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળાઓમાૂં દર અઠવાદર્યે ઓછામાૂં ઓછા કેટલા કલાક િૈક્ષચણક કાયડ ર્થવુૂં 
જોઇએ ?

27 કલાક 30 કલાક 21 કલાક 25 કલાક
A

48 િાળાને પાળી પધ્િમતર્થી ચલાવવાની મૂંજ રી નીચે પૈકી ક્યા અમિકારી આપી િકિે ? સચચવશ્રી, ગજુરાત માધ્યમમક 

અને ઉ.મા. મિક્ષણ બોર્ડ
કમમશ્નરશ્રી, િાળાઓ અધ્યક્ષશ્રી, ગજુરાત માધ્યમમક 

અને ઉ.મા.મિક્ષણ બોર્ડ
જજલ્લા મિક્ષણામિકારી

D

49 સરકારી અને અનદુામનત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળાઓમાૂં રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાૂં ક્યા 
પ્રકારનાૂં મિક્ષકો ભરવાની મૂંજ રી આપેલ છે ?

મલુાકાતી અજમાયર્ી ખૂંર્ સમયના પ્રવાસી
D

50 માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક િાળાઓમાૂં દરરોજનો કેટલી મમમનટનો પ્રાર્થડના કાયડક્રમમાૂં મિક્ષકે હાજરી 
આપેલ સમય, સમયપત્રકમાૂં દિાડવેલ હોય તો મિક્ષકના કાયડભારમાૂં ગણી િકાય ?

5 મમમનટ 7 મમમનટ 10 મમમનટ 15 મમમનટ
C

51 અનદુામનત માધ્યમમક િાળાઓને નીચે પૈકી ક્યા પ્રકારની ગ્રાન્ટ આપવામાૂં આવતી નર્થી ? મનભાવ ગ્રાન્ટ સાિન સામગ્રી ગ્રાન્ટ મકાન ગ્રાન્ટ પ્રોત્સાહક ગ્રાન્ટ D

52 ચબનઅનદુામનત િાળા હાલના સ્ર્થળેર્થી એક દકલોમીટરર્થી ઓછાૂં અંતરે િાળા સ્ર્થળ ફેરફાર કરવા ઇચ્છે છે. 

આ મૂંજ રી આપવાની સત્તા કોને છે ?

મૂંજ રીની જરૂર નર્થી. જજલ્લા મિક્ષણામિકારી મિક્ષણ મનદરક્ષક સચચવશ્રી, ગજુરાત માધ્યમમક 

અને ઉ.મા. બોર્ડ B

53 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમો-1974 નાૂં ક્યા મવમનયમમાૂં રજીસ્ટર ર્થયેલી ખાનગી િાળાના હરે્ 

માસ્ટરો, મિક્ષકો અને ચબન િૈક્ષચણક સ્ટાફનાૂં સભ્યનુૂં વતડન તર્થા મિસ્ત અંગે જોગવાઇ કરવામાૂં આવેલ છે ?

મવમનયમ-25 મવમનયમ-26 મવમનયમ-27 મવમનયમ-28

C

54 ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડમાૂં વગડ-ક હોદ્દાની રૂએ નીચે પૈકી કોણ સભ્ય નર્થી ? ઉચ્ચ મિક્ષણ કમમશ્નર પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયામક અધ્યક્ષ, રાજ્ય પદરક્ષા બોર્ડ જજલ્લા મિક્ષણામિકારી
D
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55 માધ્યમમક િાળાઓનુૂં રજીસ્ટે્રિન કરવા માટેની કાયડરીમત નીચે પૈકી ક્યા મનયમોમાૂં કરવામાૂં આવેલી છે ? માધ્યમમક મિક્ષણ િારો, 1972 

મનયમ-8

સહાયક અનદુાન મનયમ સૂંગ્રહ 

1964, મનયમ 51

ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ 

મવમનયમ 1974, મનયમ 9

ઉપર પૈકી એકપણ નદહિં
C

56 ગજુરાત માધ્યમમક મવમનયમો-1974' અનસુાર નમનુો-9 નીચે પૈકી શુૂં દિાડવે છે ? માધ્યમમક િાળા રજીસ્ટર િાળા છોર્યાનુૂં પ્રમાણપત્ર છુટા ર્થયાના પ્રમાણપત્રનો 
નમનુો

રજાના દહસાબનો નમનુો
B

57 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-1949' મજુબ ખાનગી પ્રાર્થમમક િાળામાૂં 250 મવદ્યાર્થીઓ માટે રમતના 
મેદાન માટે કેટલી જમીન જોઇએ ?

1 એકર 1.5 એકર 2 એકર 2.5 એકર
A

58 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' ની કઇ કલમર્થી બોર્ડના સભ્યોની ગેરલાયકાતો નક્કી ર્થયેલ 

છે ?

કલમ-7 કલમ-8 કલમ-11 કલમ-13
B

59 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-1949' ના ક્યા મનયમ અંતગડત પ્રાર્થમમક િાળાના મિક્ષકોની ફરજો નક્કી 
ર્થયેલ છે ?

મનયમ-68 મનયમ-69 મનયમ-70 મનયમ-71
C

60 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1974' અનસુાર રજીસ્ટર ર્થયેલી િાળાએ ઓછામાૂં ઓછા કેટલા 
દદવસો મિક્ષણ આપવુૂં જોઇએ ?

220 દદવસ 240 દદવસ 230 દદવસ 250 દદવસ
B

61 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' ની કઇ કલમર્થી બોર્ડના અધ્યક્ષની સત્તાઓ નક્કી ર્થયેલી છે ? કલમ-16 કલમ-17 કલમ-18 કલમ-19
D

62 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1947' મજુબ સ્ટાફ પસૂંદગી સમમમતના સેકે્રટરી કોણ હોય છે ? મનયામક અધ્યક્ષ ઉપાધ્યક્ષ વહીવટી અમિકારી D

63 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-1949' ના ક્યા મનયમર્થી સ્ક લ બોર્ડના અધ્યક્ષની ફરજો અને કાયો મનયત 

ર્થયેલ છે ?

મનયમ-48 મનયમ-47 મનયમ-50 મનયમ-51
A

64 બીજા રાજ્યોમાૂંર્થી આવતા મવદ્યાર્થીને પ્રવેિ આપતા પહલેા િાળાએ કઇ ચકાસણી કરવી જોઇએ ? જે તે રાજ્યના DEO ની 
પ્રમતહસ્તાક્ષરવાળુ L.C.

બોર્ડના અધ્યક્ષની સહીવાળુ 

L.C.

સ્ર્થામનક DEO ની સહીવાળુ 

L.C.

અન્ય મવદ્યાર્થીની જેમ જ પ્રવેિ 

આપી િકે A

65 માધ્યમમક િાળાના કમડચારીઓની ફરજ મોકુફીની બહાલી મિક્ષણામિકારીએ કેટલા દદવસોમાૂં આપવાની હોય 

છે ?

140 દદવસ 45 દદવસ 50 દદવસ 90 દદવસ
B

66 મિર્યલુ-F મજુબ ફરજ મોકુફીના હુકમ સામે કમડચારી કેટલા દદવસમાૂં કોને અપીલ કરી િકે છે ? 45 દદવસમાૂં મિક્ષણ મનદરક્ષકને 60 દદવસમાૂં સરકારને 30 દદવસમાૂં વહીવટી 
અમિકારીને

30 દદવસમાૂં D.E.O. ને
C

67 ગ્રાન્ટ ઇન એઇર્ કોર્-1964' ના ક્યા મનયમ મજુબ માધ્યમમક િાળાઓમાૂં વગડ વિારા અપાય છે ? મનયમ-4 મનયમ-5 મનયમ-6 મનયમ-7 B

68 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' ની કઇ કલમર્થી મિક્ષકો અને આચાયડની પસૂંદગી ર્થાય છે ? કલમ-35 કલમ-36 કલમ-37 કલમ-34
A

69 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1947' ની કઇ કલમ મજુબ બાળકને નોકરીએ રાખવા બદલ મિક્ષાની 
જોગવાઇ છે ?

કલમ-32 કલમ-33 કલમ-34 કલમ-36
D

70 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમો-1974' ના ક્યા મવમનયમ હઠેળ રજીસ્ટર્ડ  ર્થયેલ કોઇપણ િાળા 
મવદ્યાર્થીને િમડ, કોમ, જ્ઞામત, ભાર્ા અર્થવા તે પૈકી કોઇ કારણે જ પ્રવેિ આપવાનો ઇન્કાર કરી િકે નદહિં ?

મવમનયમ-11 મવમનયમ-12 મવમનયમ-13 મવમનયમ-14

B

71 ગ્રાન્ટ ઇન એઇર્ કોર્-1964' ના ક્યા મનયમ અંતગડત િાળા L.C. આપવાની ના પાર્ી િકે નદહિં ? મનયમ-28 મનયમ-30 મનયમ-31 મનયમ-32 B

72 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-1949' મજુબ નીચે પૈકી ક્યો મવકલ્પ ખોટો છે ? મનયમ-125 - હાજરી મનયમ-126 - ગહૃકાયડ મનયમ-127 - અભ્યાસક્રમ મનયમ-124 - પસુ્તકો અને 

મિક્ષણનુૂં િોરણ C

73 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1947' મજુબ જજલ્લા સ્ક લ બોરે્ રાખવાનુૂં ફૂંર્ ક્યા નામે ઓળખાય છે ? પ્રાર્થમમક મિક્ષણ ફૂંર્ મિક્ષણ ફૂંર્ જજલ્લા મિક્ષણ ફૂંર્ મિક્ષણ મવકાસ ફૂંર્
A

74 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમો-1974' હઠેળ માધ્યમમક િાળાનુૂં રજીસ્ટે્રિન કરવાની સત્તા કઇ 

સમમમતની છે ?

અભ્યાસ સમમમત કારોબારી સમમમત િૈક્ષચણક સમમમત રજીસ્ટે્રિન સમમમત
B

75 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમો-1974' અનસુાર મવદ્યાર્થીએ િાળા છોર્ી દીિા પછી જન્મ તારીખમાૂં 
ફેરફાર કરવાની સત્તા કોને છે ?

બોર્ડના અધ્યક્ષને પ્રર્થમ વગડના મેજીસ્ટે્રટને મિક્ષણ કમમશ્નરને ર્ી.ઇ.ઓ. ને
B

76 ગજુરાત માધ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' ની કઇ કલમ દ્વારા પાયરી ઉતારની કાયડવાહીની જોગવાઇ 

ર્થયેલ છે ?

કલમ-36 કલમ-37 કલમ-38 કલમ-39
A

77 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1947' ની કુલ કલમોની સૂંખ્યા કેટલી છે ? 68 69 70 71 D

78 મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમો-1949' ના ક્યા મનયમ હઠેળ મિક્ષણ મનરીક્ષણની સત્તા અને ફરજો નક્કી ર્થયેલ 

છે ?

મનયમ-167 મનયમ-168 મનયમ-169 મનયમ-166
A

79 ગજુરાત માઘ્યમમક અને ઉચ્ચ માઘ્યમમક બોર્ડના કુલ સભ્યો પૈકી કેટલા સભ્યોની રજ આતર્થી મવમનમય / 

ઉપમનયમની જોગવાઈના અર્થડઘટન અંગે પ્રશ્ન ઉપમસ્ર્થત ર્થાય તો રાજ્ય સરકારને પછૃા માટે મોકલી િકાય 

?

10 20 15 30 B

80 માઘ્યમમક અને ઉચ્ચતર માઘ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડના સભ્યો તરીકે વગડ-ખ ચ  ૂંટાયેલા સભ્યોમાૂં સરકારી 
માઘ્યમમક અને ઉચ્ચતર માઘ્યમમક િાળાઓની મિક્ષકોમાૂંર્થી કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે?

એક પાૂંચ ચાર ત્રણ A

81 ગજુરાત માઘ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડને અમિમનયમની કઈ કલમ હઠેળ સ્ર્થાવર અને જ ૂંગમ બૂંને મમલ્કત 

િરાવવાની સત્તા છે ?
કલમ-3 કલમ-5 કલમ-4 કલમ-6 A

82 ગજુરાત માઘ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમો-1974' અનસુાર બોર્ડની અભ્યાસ સમમમતની મદુત કેટલા વર્ડની હોય 

છે ?
એક વર્ડ ત્રણ વર્ડ બે વર્ડ ચાર વર્ડ B

83 ગજુરાત માઘ્યમમક મિક્ષણ અમિમનયમ-1972' ની કઈ કલમર્થી બોર્ડના સભ્યોની ગેરલાયકાતો નકકી ર્થયેલ 

છે ?
કલમ-7 કલમ-11 કલમ-8 કલમ-13 C
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Provisional 

ANSWER

84 મિક્ષકને છુટા ર્થવા માટેનુૂં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ક્યા નમ  નાનો ઉપયોગ કરવામાૂં આવે છે? નમ  નો-9 નમ  નો-8 નમ  નો-3 નમ  નો-7 D

85 કોઈ એક ખાનગી ગ્રાન્ટેર્ પ્રાર્થમમક િાળાના મિક્ષક સૂંચાલકશ્રીને તેનુૂં રાજીનામુૂં રજુ કરે છે તે બાબતે નીચેના 
પૈકી શુૂં સાચુૂં છે ? સૂંચાલકર્થી રાજીનામુૂં સ્વીકારી િકેરાજીનામાનો સ્વીકાર અમલી રહિેેરાજીનામુૂં આચાયડશ્રીની સમક્ષ રજુ કરવુૂં

વહીવટી અમિકારી સમક્ષ 

રાજીનામુૂં રજુ કરેલ હોય તો 
અમલી રહિેે.

D

86 એક ખાનગી પ્રાર્થમમક િાળા મવદ્યાર્થીના વાલીને મૂંર્ળમાૂં દાન આપવા ફરજ પારે્ છે. આ ક્યા મનયમની 
મવરુધ્િ છે ?

મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ 

મનયમો-1949 ના મનયમ-

106(ક)

મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ 

મનયમો-1949 ના મનયમ-

106(ખ)

મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ 

મનયમો-1949 ના મનયમ-103

મુૂંબઇ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ 

મનયમો-1949 ના મનયમ-104
A

87 પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયામકના મનણડયર્થી નારાજ ર્થયેલી કોઇ ખાનગી પ્રાર્થમમક િાળા, અમિમનયમની કઇ કલમ 

હઠેળ રાજ્ય સરકારને અપીલ કરી િકે છે ?
40(ક)-5 40(ક)-6 40(ક)-7 40(ક)-8 D

88 પ્રાર્થમમક મિક્ષકની બાબતમાૂં નીચેનામાૂંર્થી કોનો 'તપાસ સમમમત' માૂં સમાવેિ ર્થતો નર્થી ? જજલ્લા પ્રાર્થમમક મિક્ષણામિકારી િાળાનો હરે્માસ્તર સૂંચાલકોનો એક પ્રમતમનમિ સૂંબૂંમિત મિક્ષકનો એક 

પ્રમતમનમિ A

89 કમડચારીની સેવા િરતો સારે્થ સૂંકળાયેલી હોય તેવી િૈક્ષચણક સૂંસ્ર્થાના મનણડયર્થી નારાજ ર્થયેલ કોઈ કમડચારી 
એવા હુકમર્થી અર્થવા મનણડયની તારીખર્થી કેટલા દદવસની અંદર દટ્રબ્ય  નલને અપીલ કરી િકિે ? 30 દદવસ 50 દદવસ 60 દદવસ 90 દદવસ C

90 િાળા સૂંચાલક મૂંર્ળ માધ્યમમક/ઉચ્ચ માધ્યમમક િાળામાૂં કોની પ  વડ પરવાનગી વગર વગડ ઘટાર્ો કરી િકે 

નહીં ? મનયામકશ્રી, િાળાઓ મિક્ષણ મનરીક્ષક સૂંયકુ્ત મિક્ષણ મનયામકશ્રી, 
10+2 ખાસ ઘટક જજલ્લા મિક્ષણામિકારી D

91 એક વાલી પોતાના બાળકના નામની પાછળ તેની માતાનુૂં નામ લખવા આચાયડશ્રીને લેખીતમાૂં જણાવે છે, 

તો નીચે પૈકી આચાયડ કઇ કાયડવાહી કરિે ?

બાળકનાૂં નામની પાછળ
માતાનુૂં નામ લખિે વાલીને ના પાર્િે મિક્ષણ મનદરક્ષકને જણાવિે જીલ્લા મિક્ષણામિકારીની 

મૂંજ રી મેળવિે A

92 તમામ િાળાઓએ મવદ્યાર્થીઓમાૂં સદાચાર અને નૈમતક તર્થા સામાજીક મ  લ્યો રોપવાૂં અને સાચા દૃષ્ષ્ટ વલણો 
મવકસાવવાૂં તજવીજ કરી તે માટે પ્રવમૃત્તઓ અને કાયડક્રમો યોજવા અંગે સહાયક અનદુાન મનયમ સૂંગ્રહ-

1964 નાૂં ક્યા મનયમમાૂં ઠરાવેલ છે ?

મનયમ-42.2 મનયમ-42.3 મનયમ-42.4 મનયમ-42.6

D

93 પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયમ, 1949ના ક્યા મનયમ હઠેળ ખાનગી પ્રાર્થમમક િાળાઓને મૂંજ રી આપવામાૂં આવે છે. મનયમ 106 મનયમ 107 મનયમ 108 મનયમ 109 A

94 ગજુરાત મવિાનસભા દ્વારા માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડમાૂં  કેટલા સભ્યો નીમવાના હોય 

છે?

4 5 6 8 B

95 જજલ્લા કક્ષાએ માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડના અમિકૃત અમિકારી કોણ છે? પ્રાચાયડ, જજલ્લા મિક્ષણ અને
તાલીમ ભવન

જજલ્લા પ્રાર્થમમક મિક્ષણામિકારી એજ્યકેુિન ઇન્સ્પેક્ટર જજલ્લા મિક્ષણામિકારી D

96 ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડના સભ્યો અને અમિકારીઓના મસુાફરીભથ્ર્થાના 
ચબલ ક્યા સત્તાિીિ મૂંજ ર કરે છે?

બોર્ડના સચચવ નાયબ અધ્યક્ષ અધ્યક્ષ કૂંટ્રોલર ઓફ એકાઉન્ટસ C

97 2010ના કાયદાકીય સિુારા બાદ પ્રાર્થમમક મિક્ષણ માટેની રાજ્ય પસૂંદગી સમમમતના અધ્યક્ષ કોણ રહ ેછે? પ્રાર્થમમક મિક્ષણ મનયામક સચચવશ્રી, પ્રાર્થમમક મિક્ષણ અધ્યક્ષ, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ નાયબ સચચવ, પ્રાર્થમમક
મિક્ષણ

A

98 કોઇ પ્રાર્થમમક િાળા કાયમ માટે બૂંિ ર્થાય તો િાળા હસ્તકનુૂં જનરલ રજીસ્ટર સદહતનુૂં રેકર્ડ ક્યાૂં સપુરત 

કરવાનુૂં હોય છે?

જજલ્લા પ્રાર્થમમક
મિક્ષણામિકારીની કચેરીમાૂં

નજીકની પે સેન્ટર િાળામાૂં બીઆરસી ભવન પર તાલકુા પ્રાર્થમમક
મિક્ષણામિકારી કચેરીમાૂં

B

99 અનદુાન મનયમ સૂંગ્રહની સ  ચનાઓ મજુબ િાળાનો રેકર્ડ કોના કબજામાૂં રાખવાનુૂં હોય છે સૂંચાલક મૂંર્ળ ઓદફસ સમુપ્રટેન્ર્ન્ટ આચાયડ મસમનયર મિક્ષક C

100
માધ્યમમક િાળામાૂં નોકરી કરતાૂં આચાયડ ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગમાૂં નોકરી માટે અરજી કરવા ઇચ્છે છે. 

તો તેઓએ આ અરજી કોના મારફત આયોગને મોકલવી જોઇિે ?
જીલ્લા મિક્ષણામિકારી સૂંચાલક મૂંર્ળના 

પ્રમખુ/અધ્યક્ષ મિક્ષણ મનદરક્ષક કોઇને મારફત નહીં B
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પેપર-૪ (પ્રકિર્ણ) Pro. Ans Key Published Dt. 01/03/2019

Q.No Question A B C D
Provisional 

ANSWER

1 NER એટલે શ ું ? Net Enrollment Ratio National Enrollment Ratio New Enrollment Ratio Never Enrollment Ratio A

2 TET ન ું પરૂું નામ શ ું છે ? Teacher Eligibility Test Teacher Enrollment Test Teacher Educaation Test Teacher Enhancement Test A

3 NCF-2005 માું NCF એટલે..... નેશનલ સેન્ટર ફોર ફુંકશન નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર ફે્રમવકક નેશનલ કરીક્ય લમ ફે્રમવકક નેશનલ કાઉન્સીલ ઓફ ફેકલ્ટીસ C

4 SVS એટલે..... School Village System School Virtual Standard Shala Vikas Sankul School Visual System C

5 TAT ન ું પ ર ું નામ શ ું છે ? TEACHER   ABILITY   TEST TEACHER  ADVANCE TEST TEACHER   ADVICE   TEST TEACHER APTITUDE TEST D

6 GIET એટલે...
GUJARAT INSTITUTE FOR 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

GUJARAT INSTITUTE OF 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

GUJARAT INSTITUTE OF 

ECOLOGY TECHNOLOGY

GUJARAT INSTITUTE OF 

ENVIRNMENT TECHNOLOGY
B

7 CCE એટલે...

CONTINUOUS  AND  

COMPREHENSIVE  

EVALUATION

COMPREHENSIVE  AND  

CONTINUOUS  EVALUATION

CONTINUOUS   AND  

CUMULATIVE  EVALUATION

CUMULATIVE  AND  

CONTINUOUS EVALUATION A

8 HTAT ની પરીક્ષામાું વહીવટી સુંચાલનને લગતા કેટલા પ્રશ્નો પછૂવામાું આવે છે ? 150 60 75 50 C

9
બી.કોમ. વીથ પી.ટી.સી. ની લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવાર અપર પ્રાયમરીમાું ક્યા વવષયમાું 
ઉમેદવારી કરી શકે ?

ગ જરાતી હહન્દી સુંસ્કૃત સામાજજક વવજ્ઞાન D

10
ઉચ્ચ પ્રાથવમક વવભાગમાું ગણિત-વવજ્ઞાન વશક્ષકની ભરતીમાું B.Sc. ની લાયકાતનો ગ િભાર કેટલો છે 

?
20% 5% 25% 50% A

11
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ક દ્વારા લેવામાું આવતી NTSE પરીક્ષામાું નીચેના પૈકી ક્યા વવષયના પ્રશ્નોનો 
સમાવેશ થતો નથી ? ગણિત પોલીટીકલ સાયન્સ ફીઝીક્સ, કેમીસ્રી, બાયોલોજી સામાન્ય જ્ઞાન D

12 HTAT ની પરીક્ષામાું ક લ કેટલા પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરેલ છે ? 100 પ્રશ્નો 120 પ્રશ્નો 150 પ્રશ્નો 200 પ્રશ્નો C

13 ધો-12 વવજ્ઞાન પ્રવાહના વવદ્યાથીએ મેર્ીકલમાું પ્રવેશ માટે કઇ પરીક્ષા પાસ કરવી અવનવાયક છે ? GUJCET NIIT JEE NEET D

14 રાજ્ય સલાહકાર પહરષદમાું અધ્યક્ષ હોદ્દાની રએ કોિ છે ? મા.શ્રી ભપેૂન્રવસિંહ ચરૂ્ાસમા મા.શ્રી નાન ભાઇ વાનાિી મા.શ્રીમતી વસ બેન વિવેદી શ્રી સ જીત ગ લાટી A

15 દેશના વતકમાન કેન્રીય માનવ સુંશાધન અને વવકાસ મુંિાલયના પ્રધાન કોિ છે ? કવપલ વસબ્બલ સ્મવૃત ઇરાની અરિ જેટલી પ્રકાશ જાવર્ેકર D

16 આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ હદવસની ઉજવિી ક્યારે થાય છે ? 21-મે 21-જ ન 21-જ લાઇ 21-ઓગષ્ટ્ટ B

17 હિયાત્મક સુંશોધન એટલે... વશક્ષિ સ ધારન  સુંશોધન પરીક્ષા સ ધારન ું સુંશોધન વગકખુંર્ સમસ્યા ઉકેલન ું સુંશોધન જજલ્લા કક્ષાન ું સુંશોધન C

18 સેન્સસ-2011 ના પ્રવસધ્ધ થયેલ કામચલાઉ આંકર્ા અન સાર ભારતનો સાક્ષરતા દર કેટલો છે ? 82.14 74.04 87.2 85.31 B

19 રાજ્યમાું સાક્ષરતાન ું પ્રમાિ વધારવા કઇ કચેરી કાયકરત છે ? વનયામક શાળાઓની કચેરી વનયામક વનરુંતર વશક્ષિ પ્રાથવમક વશક્ષિ વનયામકની કચેરી વનયામક GCERT B

20 જીવન વશક્ષિ' સામાવયકન ું પ્રકાશન કોિ કરે છે ? ગ જરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપ સ્તક મુંર્ળ માધ્યવમક અને ઉચ્ચ માધ્યવમક વશક્ષિ 

બોર્ક
ગ જરાત કાઉન્સીલ ફોર એજ્ય કેશન 

રીસચક એન્ર્ રેનીંગ ણચલ્રન્સ ય વનવવસિટી C

21 નીચે પૈકી ક્ય  સામાવયક એ શૈક્ષણિક સામાવયક નથી ? જીવન વશક્ષિ આહદત્ય હકરિ બાલસષૃ્ષ્ટ્ટ યોજના D

22
જે વવદ્યમાન શાળાઓ વનયત માપદુંર્ પરૂી કરતી ન હોય તેઓને તે પરૂી કરવા કેટલી મ દત આપી 
શકાય ?

એક વષક બે વષક િિ વષક ચાર વષક C

23 1986 માું ઘર્ાયેલ નવી વશક્ષિ નીવતમાું છેલ્લે ક્યારે સ ધારો કરવામાું આવ્યો હતો ? 1987 1998 1992 2014 C

24

પ્રાથવમક વશક્ષિની ગ િવત્તા સ ધાર સ ચાર વહીવટ માટે તાલ કા પુંચાયતમાની કેળવિી વનરીક્ષક 

(વગક-3) ની જગ્યાને અપગે્રર્ કરીને વગક-2 ની નવી જગ્યા મુંજ ર કરવામાું આવેલ. આ નવી અપગે્રર્ 

કરેલ જગ્યાન ું નામ શ ું છે ?

તાલ કા વશક્ષિ અવધકારી (વગક-1) તાલ કા કેળવિી વનરીક્ષક તાલ કા પ્રાથવમક વશક્ષિાવધકારી આ પૈકી કોઇ નહીં C

25 રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે પૈકીના ક્યા ધમક સમ દાયને ધાવમિક લઘ મતી તરીકે સમાવેશ કરેલ નથી ? બૌધ્ધ ણિસ્તી જૈન વ્હોરા D

26
પ્રાથવમક શાળાઓમાું વવદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવા કેન્રીયકૃત પસુંદગી સવમવતની વચ્ચે રાજ્ય 

કક્ષાએ કરવામાું આવે છે. જેમાું સભ્ય સણચવ તરીકે કોિ કામ કરે છે ?
નાયબ સણચવશ્રી (પ્રા.વશ.) નાયબ પ્રાથવમક વશક્ષિ વનયામકશ્રી નાયબ વનયામકશ્રી (માધ્યવમક) આ પૈકી કોઇ નહીં B

27 માધ્યવમક શાળાઓને વનભાવ ગ્રાન્ટની ફાળવિી કોિ કરે છે ? માધ્યવમક વશક્ષિ બોર્ક વનયામક શાળાઓ વનયામક GCERT RMSA B

28 કોઇ વવદ્યાથી અધવચ્ચેથી શાળા છોર્ી જાય તેને શ ું કહવેાય ? સ્થણગતતા શાળા વનકાલ અપવ્યય પહરિામ સ ધારિા C

29
ઉચ્ચ પ્રાથવમક વવભાગમાું ગણિત-વવજ્ઞાન વશક્ષકની ભરતીમાું અન સ્નાતકની લાયકાતનો ગ િભાર 

કેટલો છે ?
5 ટકા 10 ટકા 15 ટકા 20 ટકા A

30
ગ જરાત સરકાર દ્વારા આવથિક રીતે નબળા વગો માટે નોકરીમાું કેટલા ટકા જગ્યાનો અનામત 

રાખવાની જોગવાઇ કરવામાું આવેલ ?
5% 10% 15% 20% B

31 ગ જરાત સરકાર દ્વારા સ્થપાયેલ ચાર વવષિય ઇન્ટીગે્રટેર્ બી.એર્. કોષક ચલાવતી ય વનવવસિટી કઇ છે ? ણચલ્રન ય વનવવસિટી ગ જરાત ટેકનોલોજી ય વનવવસિટી ટીચસક ય વનવવસિટી કામધેન  ય વનવવસિટી C

32 રાજ્ય પરીક્ષા બોર્કના અધ્યક્ષ કોિ છે ? શ્રી ઇ.પી.દેસાઇ પી.એ.જલ શ્રી બી.કે.વિવેદી શ્રી એ.જે.શાહ B

33
GCERT રાજ્યમાું પાઠ્યપ સ્તકો અથવા અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી અને વશક્ષકોની તાલીમ સામગ્રી 
નક્કી કરતી વખતે કઈ બાબતો પર વવશેષ લક્ષ આપીને તૈયાર કરે છે ?

કહઠ્નતા મલૂ્ય સવકગ્રાહી મલૂ્યાુંકનના ફીર્બેક સામાજજક - આવથિક - ભૌગોણલક સ્સ્થવત
દરેક ધોરિના અંતે દરેક વવષયમાું 
બાળકોએ પ્રાપ્ત કરવાના લનીગ 

આઉટકમ્સ
D

34 HTAT ની પરીક્ષા કઇ સુંસ્થા લે છે ? GSHSEB SEB GTU GPSC B

35 નીચે પૈકી કઇ કચેરી/બોર્ક સુંપિૂક રીતે વશક્ષિ વવભાગ સાથે સુંકળાયેલ નથી ? GIET GCERT NIC SEB C

36
પયાકવરિ જાગવૃત અને સુંવધકન માટે GCERT દ્વારા કઇ પ્રવવૃત્ત માટે ગ્રાન્ટ DIET  મારફત શાળાઓને 

ફાળવવામાું આવે છે ?
પયાકવરિ વશક્ષિ કલબ ઇકો કલબ એનવાયનકમેન્ટ કલબ પયાકવરિ બચાવો કલમ B
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Q.No Question A B C D
Provisional 

ANSWER

37 CCE એટલે....
Continuous and Comprehensive 

Evaluation

Comprehensive and Continuous 

Evaluation

Continuous and Cumulative 

Evaluation

Cumulative and Continuous 

Evaluation
A

38 રાજ્યમાું વવદ્યાસહાયક ભરતી માટે કઇ સવમવત કાયકરત છે ?
ગ જરાત રાજ્ય પ્રાથવમક વશક્ષક 

પસુંદગી સવમવત
ગ જરાત રાજ્ય પ્રાથવમક વશક્ષિ 

પસુંદગી સવમવત
ગ જરાત રાજ્ય પ્રાથવમક વશક્ષક ભરતી 
સવમવત

ગ જરાત રાજ્ય પ્રાથવમક વશક્ષિ ભરતી 
કાયાકલય B

39 રાજ્યના સરકારી કમકચારી અને અવધકારીઓને તાલીમ આપતી સુંસ્થા કઇ છે ? SPIPA GCERT GPSC માધ્યવમક વશક્ષિ બોર્ક A

40 સુંકણલત બાળવવકાસ યોજના હઠે્ળ પવૂકપ્રાથવમક વશક્ષિ આપવા સ્થપાયેલ એકમને શ ું કહવેાય ? આંગિવાર્ી પ્લેગ્ર પ બાલમુંહદર જૂવનયર કે.જી. A

41 RMSA યોજના ક્યારથી અમલમાું આવી ? 2001 – 02 2002 – 03 2005 – 06 2009 - 10 D

42 રાઇટ ટ  એજ્યકેશન એક્ટ–2009' ક્યા વયના જૂથના બાળકો માટે છે ? 6–14 વષક 6–11 વષક 14–18 વષક 6–18 વષક A

43 RTE-2009 ની કલમ-12 હઠે્ળ દરેક શાળાએ ક્યા જૂથનાું 25% બાળકો દાખલ કરવા જોઇએ ? નબળા અને વુંણચત નબળા વુંણચત અરજી કરે તે A

44
એક ખાનગી શાળા વવદ્યાથી પાસેથી Rs.10,000 કેપીટેશન ફી લેતી હોવાન ું સાણબત થાય છે. તેને કેટલો 
દુંર્ થાય ?

Rs.10,000 Rs.20,000 Rs.1,00,000 Rs. 50,000 C

45
એક ખાનગી શાળા બાળકોની પ્રવેશ સમયે કસોટી લેતાું િીજી વખત ગ નેગાર સાણબત થાય છે. તેને 

કેટલો દુંર્ થશે ?
Rs.25,000 Rs.50,000 Rs.1,00,000 Rs.1,50,000 B

46 RTE-2009 ની કલમ કલમ–18 અન્વયે ક્ય  પ્રમાિપિ દરેક શાળાએ મેળવવ ું જોઇએ ? માન્યતા પ્રમાિપિ અભ્યાસિમ પ્રમાિપિ માધ્યમ પ્રમાિપિ નમનૂો કકક ન ું પ્રમાિપિ A

47 RTE-2009 અંતગકત પ્રાથવમક શાળાઓમાું કેટલા ટકા સ ધી વશક્ષકોની જગ્યા ખાલી રાખી શકાય ? 5% 10% 20% 50% B

48 RTE-2009  કઇ કલમ પ્રથવમક શાળાના વશક્ષકને ટય શન કરવા પર પ્રવતબુંધ મકેૂ છે ? કલમ–24 કલમ–25 કલમ–26 કલમ–28 D

49 RTE-2009 ની કલમ–33 હઠે્ળ રચાયેલ રાષ્ટ્રીય સલાહકાર સવમવત કેટલા સભ્યોની બનશે ? 9 7 10 15 D

50 RTE-2009 ની જોગવાઇઓન ું પાલન કરવા જરરી વનયમો બનાવવાની સત્તા કઇ કલમથી મળે છે ? કલમ-38 કલમ-37 કલમ-36 કલમ-35 A

51 ધોરિ–1 થી 5 ની એક શાળામાું ક લ વવદ્યાથી સુંખ્યા 240 છે. મ ખ્ય વશક્ષક સાથે ક લ કેટલા વશક્ષક મળે ? 5 6 7 8 C

52
ધોરિ 6 થી 8 ધો. 8 ની થલતેજ પ્રાથવમક શાળામાું ધોરિ–6 ના 2, ધો.-7 નો 1 અને ધો-8 નો 1 વગક છે. 

ક લ વવદ્યાથી સુંખ્યા 140 છે. મ ખ્ય વશક્ષક વસવાય કેટલા વશક્ષક મળવાપાિ થાય ?
4 5 3 6 A

53
RTE-2009 ની જોગવાઇ મ જબ ધોરિ-1 થી 5 ની પ્રાથવમક શાળા વષકમાું કેટલા હદવસ ચાલવી જોઇએ 

?
200 હદવસ 220 હદવસ 240 હદવસ 180 હદવસ A

54
RTE-2009 ની જોગવાઇ મ જબ ધોરિ- 6 થી 8 ની પ્રાથવમક શાળામાું વષકનાું ઓછામાું ઓછા કેટલા 
કલાક શૈક્ષણિક કાયક થવ ું જોઇએ ?

800 કલાક 100 કલાક 1000 કલાક 1200 કલાક C

55
RTE ACT-2009 ના આરુંભ પહલેાું લઘ લાયકાત ધરાવતા વશક્ષકોએ કેટલા સમયમાું પિૂક લાયકાત 

મેળવી લેવી પરે્ ?
બે વષક િિ વષક પાુંચ વષક છ વષક C

56 રાઇટ ટ  એજ્ય કેશન' થી ઓળખાતો કાયદો ક્યા વષકથી અમલમાું આવેલ છે ? 2005 2012 2002 2009 D

57

એક બાળક 9 વષકની વયનો છે તે કદી શાળાએ ગયેલ નથી અને તે પ્રારુંણભક વશક્ષિ મેળવવા ઇચ્છે 

છે. તો 'RTE-2009' ની જોગવાઇ ધ્યાને લઇને શાળાના આચાયકશ્રીએ તે બાળકને ક્યા ધોરિમાું દાખલ 

કરવો જોઇએ ?

પહલેા ધોરિમાું િીજા ધોરિમાું ચોથા ધોરિમાું બાળકની કસોટી લઇને આચાયકશ્રી 
નક્કી કરે તે ધોરિમાું B

58
RTE-2009' માું બાળકને સજા/િાસ આપનાર સામે 'વશસ્ત વવષયક' વવષયક પગલાઓ લેવા અંગેની 
જોગવાઇ કઇ કલમ અંતગકત કરવામાું આવેલ છે ?

કલમ-17 (1) કલમ-16 કલમ-17 (2) કલમ-18 C

59
RTE-2009' માું નબળા અને વુંણચત જૂથના 25 ટકા બાળકોને પ્રવેશ આપવા અંગેની જોગવાઇ કઇ 

કલમમાું કરવામાું આવેલ છે ?
કલમ-12 કલમ-10 કલમ-9 કલમ-11 A

60 RTE-2009' ની કલમ-28 અંતગકત કઇ બાબત પ્રવતબુંવધત કરવામાું આવેલ છે ? બાળકને માનવસક િાસ આપવા અંગે પ્રવેશ સમયે કસોટી લેવા અંગે વશક્ષકોએ ખાનગી ટય શન/કોચીંગ કરવા 
અંગે બાળકને એક જ ધોરિમાું રાખવા અંગે C

61 RTE-2009' ની કલમ-17 અંતગકત કઇ બાબત પ્રવતબુંવધત કરવામાું આવેલ છે ?
બાળકોને શારીહરક કે માનવસક 

િાસ/સજા કરવા અંગે બાળકને એક જ ધોરિમાું રાખવા અંગે પ્રવેશ સમયે કસોટી લેવા અંગે વશક્ષકોએ ખાનગી ટય શન/કોચીંગ કરવા 
અંગે A

62 RTE-2009' અંતગકત કલમ-13(1)  અંતગકત કઇ બાબત પ્રવતબુંવધત કરવામાું આવેલ છે ?
બાળકના પ્રવેશ સમયે કોઇપિ 

પ્રકારની કેપીટેશન ફી લેવા અંગે
બાળકને માનવસક / શારીહરક િાસ/સજા 

કરવા અંગે
વશક્ષકોએ ખાનગી ટય શન/કોચીંગ કરવા 
અંગે બાળકને એક જ ધોરિમાું રાખવા અંગે A

63 RTE-2009' અંતગકત કલમ-16 અંતગકત કઇ બાબત પ્રવતબુંવધત કરવામાું આવેલ છે ?
બાળકને માનવસક / શારીહરક િાસ/સજા 

કરવા અંગે બાળકને એક જ ધોરિમાું રાખવા અંગે બાળક/વાલીની પ્રવેશ સમયે કસોટી 
લેવા અંગે

બાળકના પ્રવેશ સમયે વાલી પાસેથી 
કેપીટેશન ફી લેવા અંગે B

64
સામાન્ય વવસ્તારમાું ધો-1 થી 5 ના બાળકોના સુંબુંધમાું રાજ્ય સરકારે કેટલા અંતરે નવી શાળા 
સ્થાપવી જોઇએ ?

એક હક.મી. િિ હક.મી. ચાર હક.મી. વવદ્યાથી જઇ શકે તેટલા અંતરે A

65 RTE RULES–2012 મ જબ વગકખુંર્ન ું કે્ષિફળ ઓછામાું ઓછું કેટલા ચોરસફૂટ હોવ ું જોઇએ ? 400 ચો.ફૂટ 300 ચો.ફૂટ 600 ચો.ફૂટ 500 ચો.ફૂટ B

66
વશક્ષકો અથવા વવદ્યાસહાયકોએ બજાવવાની ફરજો અંગેની જોગવાઇ આર.ટી..ઇ. રલ્સના ક્યા 
વનયમમાું છે ?

18 19 17 20 D

67
આર.ટી.ઇ.રલ્સ અન સાર વશક્ષકો અથવા વવદ્યાસહાયકોની ફહરયાદોન ું વનવારિ કરનાર ું પ્રથમ સ્તર 

કય ું છે ?
આચાયક શાળા વ્યવસ્થાપન સવમવત TPEO DPEO B

68
RTE RULES-2012' ની જોગવાઇ અન સાર વગકખુંર્માું દરેક બાળક માટે કેટલા ચોરસ ફૂટ જગ્યા 
(એરીયા) હોવી જોઇએ ?

6 ચોરસ ફૂટ 60 ચોરસ ફૂટ 8 ચોરસ ફૂટ આ પૈકી કોઇ નહીં C
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69
RTE RULES-2012' ની જોગવાઇ અન સાર દરેક શાળામાું રચવામાું આવેલ SMC ની બેઠ્ક ઓછામાું 
ઓછી કેટલા વખત મળવી જોઇએ ?

દર મહહને એકવાર દર છ મહહને એકવાર દર િિ મહહને એકવાર દર બે મહહને એકવાર C

70
RTE RULES-2012' અન સાર પવૂક પ્રાથવમક અને પ્રાથવમક વશક્ષિ માટે રાજ્ય કક્ષાએ રચાતી રાજ્ય 

સલાહકાર પહરષદમાું હોદ્દાની રએ અધ્યક્ષ તરીકે કોિ હોય છે ?
મ ખ્યમુંિીશ્રી પ્રાથવમક વશક્ષકોનો હવાલો સુંભાળતા 

મુંિીશ્રી
અવધક મ ખ્ય સણચવશ્રી/અગ્ર સણચવશ્રી 
વશક્ષિ સરકાર દ્વારા વનય ક્ત થયેલ કેળવિીકાર B

71
RTE RULES-2012' અન સાર પવૂક પ્રાથવમક અને પ્રાથવમક વશક્ષિ માટે રચવામાું આવેલ 'રાજ્ય 

સલાહકાર પહરષદ' પહરષદમાું મહહલા સભ્યોન ું પ્રમાિ કેટલ  હોવ ું જોઇએ ?
25 ટકા 50 ટકા 33 ટકા 75 ટકા B

72 રાઇટ ટ  ઇન્ફમેશન એકટની કલમ 12(1)   હઠે્ળ રચાયેલ માહહતીપુંચ એટલે .... કેન્ર માહહતી પુંચ રાજ્ય માહહતી પુંચ જજલ્લા માહહતી પુંચ માહહતી આયોગ A

73 રાઇટ ટ  ઇન્ફમેશન એકટ હઠે્ળ ઉચ્ચ ન્યાયાલયના હકસ્સામાું સક્ષમ સત્તાવધકારી કોિ છે? જાહરે માહહતી અવધકારી ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મ ખ્ય ન્યાયમવૂતિ મદદનીશ માહહતી અવધકારી ઉચ્ચ ન્યાયાલયના રજીસ્રાર B

74 ‘રેકર્ક’ માું નીચેનામાુંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી ? મોર્ેલ્સ ફાઇલ માઇિો હફલ્મ કમ્પ્યટૂરથી રજૂ થતી માહહતી A

75 રાઇટ ટ  ઇન્ફમેશન એક્ટની કલમ 5(1) હઠે્ળ ક્યા અવધકારીની વનમણ ૂુંક થાય છે ? રાજ્યના મ ખ્ય માહહતી કવમશ્નર રાજ્યના મદદનીશ માહહતી અવધકારી રાજ્ય માહહતી કવમશ્નર રાજ્યના જાહરે અવધકારી D

76
રાઇટ ટ  ઇન્ફમેશન એક્ટની કલમ 5(1) મ જબ અવધવનયમ પ્રવસદ્ધ થયેથી કેટલા હદવસમાું જાહરે 

માહહતી અવધકારી મ કરર  કરવાની જોગવાઇ છે ?
120 હદવસ 100 હદવસ 45 હદવસ 30 હદવસ B

77
રાઇટ ટ  ઇન્ફમેશન  એક્ટની કલમ–7(1) હઠે્ળ વવનુંતી મળ્યેથી કેટલા હદવસમાું માહહતી પરૂી પાર્વી 
જોઇએ ?

30 હદવસ 45 હદવસ 60 હદવસ 5 હદવસ A

78 કોઇ વ્યસ્ક્તની જજિંદગી અથવા સ્વતુંિતા સુંબુંધી માહહતી કેટલા સમયમાું આપવી જોઇએ ? 24 કલાક 36 કલાક 48 કલાક 72 કલાક C

79 જાહરે માહહતીની અરજી કરનાર કેવા અરજદારને વનયત ફી ભરવાની રહતેી નથી ? જાહરે સત્તામુંર્ળ સરકારી કમકચારી ગરીબી રેખાની નીચેની વ્યસ્ક્ત નબળા વગકમાું આવતી વ્યસ્ક્ત C

80
માહહતી જાહરે કરવામાુંથી મ સ્ક્ત આપવાની શરતો રાઇટ  ઇન્ફમેશન એક્ટની કઇ કલમમાું 
દશાકવવામાું આવે છે ?

કલમ–7 કલમ–8(1) કલમ–7(1) કલમ–9(1) B

81
એક વ્યસ્ક્ત અન દાવનત કૌશલ્યવધકન કેન્રમાું વ્યવસાવયક મોબાઇલ એપ્લીકેશન તૈયાર કરે છે. અન્ય 

વ્યસ્ક્ત તેના ફ્લોચાટકની મહહતી કૌશલ્યવધકન કેન્રના આચાયક પાસે માુંગે છે. આપી શકાય ?
હા ના કુંઇ કહી શકાય નહીં A, B, C િિેય B

82 મ ખ્ય માહહતી કવમશ્નરની હોદ્દાની મ દ્દત કેટલા વષક હોય છે ? િિ વષક પાુંચ વષક ઉંમરના 60 વષક ઉંમરના 62 વષક B

83 મ ખ્ય માહહતી કવમશ્નર પોતાના હોદ્દાન ું રાજીનામ ું કોને આપશે ? સવોચ્ચ અદાલતના મ ખ્ય ન્યાયમવૂતિ લોકસભા અધ્યક્ષ રાષ્ટ્રપવત પ્રધાનમુંિી C

84 રાજ્ય માહહતી કવમશ્નરને હોદ્દા પરથી દૂર કરવાની સત્તા કોને છે ? રાષ્ટ્રપવત રાજ્યપાલ પ્રધાનમુંિી મ ખ્યમુંિી B

85 રાજ્ય માહહતી આયોગને અપીલ કરવાની સમય મયાકદા કેટલી છે ?
જાહરે અવધકારીનો જવાબ મળ્યા બાદ 

30 હદવસ
પ્રથમ અવપલ અવધકારીનો જવાબ 

મળ્યા બાદ 30 હદવસ
જાહરે માહહતી અવધકારીનો જવાબ મળ્યા 
બાદ 90 હદવસ

પ્રથમ અવપલ અવધકારીનો જવાબ મળ્યા 
બાદ 90 હદવસ D

86 RTI 2005' અંતગકત કઇ બાબતનો સમાવેશ 'માહહતી' માું થતો નથી ? પહરપિો ઇ-મેઇલ હ કમો અરજદાર દ્વારા માુંગવામાું આવતી 
તમામ બાબતો D

87
વષક–2016 માું યોજાયેલ ગ િોત્સવ કાયકક્ર્મમાું શાળામાું ઉપલબ્ધ ભૌવતક સ વવધા માટે કેટલો ગ િભાર 

રાખવામાું આવ્યો હતો ? 40 ટકા 60 ટકા 20 ટકા 10 ટકા C

88 વષક–2016 માું યોજાયેલ ગ િોત્સવ કાયકિમમાું શૈક્ષણિક ગ િવત્તાનો ગ િભાર કેટલો હતો ? 40 ટકા 60 ટકા 20 ટકા 10 ટકા B

89 ગ જરાત સરકાર દ્વારા વવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના ક્યા વષકથી શર કરવામાું આવી ? 2000 – 01 2002 – 03 2003 – 04 2004 -05 B

90
વવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હઠે્ળ જૂન–2015 માું લાભાથી કન્યાને કેટલા રવપયા બોન્ર્ આપવામાું 
આવ્યા હતા ? Rs.1,000 Rs.2,000 Rs.3,000 Rs.5,000 B

91
જજલ્લાવશક્ષિ સવમવત સુંચાણલત પ્રાથવમક શાળાઓના બાળકોને મફત પાઠ્યપ સ્તક પરૂાું પાર્વાની 
યોજના કઇ પુંચવવષિય યોજનાથી અમલમાું મ કવામાું આવી ? પાુંચમી છઠ્ઠી નવમી સાતમી D

92 કાયકિમ/યોજના અને તેનો સુંબુંવધત વવભાગ અન સાર નીચે પૈકીનો ક્યો વવકલ્પ યોગ્ય નથી ? ખેલ મહાક ુંભ - ય વક સેવા અને 

સાુંસ્કૃવતક વવભાગ
શાળા આરોગ્ય ચકાસિી કાયકિમ - 

વશક્ષિ વવભાગ
વનબુંધ  કલ્યાિ યોજના - આહદજાવત 

વવકાસ વવભાગ
સાગર ખેડ ૂસવાાંગી વવકાસ યોજના - 

સામાન્ય વહીવટી વવભાગ B

93
ગ જરાત સરકાર દ્વારા માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષિ માટે 'ગ જરાત ઓપન સ્કલૂ' શર 
કરવામાું આવેલ છે. આ ઓપન સ્કલૂ ક્યારથી શર કરવામાું આવેલ છે ?

જ લાઇ-2010 થી જ ન-2010 થી જ લાઇ-2011 થી જ ન-2011 થી A

94
શે્રષ્ટ્ઠ્ વશક્ષક પાહરતોવષક યોજના અંતગકત જજલ્લા સ્તરે શે્રષ્ટ્ઠ્ વશક્ષક પસુંદગી માટેની સવમવતમાું 
અધ્યક્ષ તરીકે કોિ હોય છે ?

જજલ્લા વવકાસ અવધકારી જજલ્લા કલેક્ટર પ્રાચાયક - ર્ાયેટ જજલ્લા વશક્ષિાવધકારી A

95
શે્રષ્ટ્ઠ્ વશક્ષક પાહરતોવષક યોજના અંતગકત રાજ્ય કક્ષાએ દર વષે મહત્તમ કેટલા પાહરતોવષક જાહરે 

કરવામાું આવે છે ?
41 47 33 52 D

96

સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગોનાું વવજ્ઞાન પ્રવાહના ધોરિ-12 પાસ થતા વવદ્યાથીઓને 

આગળ અભ્યાસ માટે ટેબ્લેટ સહાય પેટે જો ટેબ્લેટની હકિંમત Rs.12,000/- હોય તો વધ માું વધ  કેટલા 
રવપયાની સહાય ચ કવવામાું આવે છે ?

Rs.6,000 Rs.10,000 Rs.9,000 Rs.12,000 C

97
બી.સી.કે.-2 (પહરણક્ષતલાલ મજમ દાર એસ.એલ.સી. પવૂકના વવદ્યાથીઓ માટેની વશષ્ટ્યવવૃત્ત યોજના 
અંતગકત ધોરિ-6 થી 8 માું અભ્યાસ કરતી અન .જાવતની કન્યાને કેટલી વશષ્ટ્યવવૃત્ત મળે છે ?

Rs.500 Rs.750 Rs.700 Rs.550 B

98 SMC ની પ નઃરચના ક્યારે કરી શકાય ? દર વષે દર બે વષે દર િિ વષે દર પાુંચ વષે B

99 SMC માું મહહલા સભ્યોની સુંખ્યા કેટલા ટકા હોય છે ? 33% 25% 50% 75% C

100 સવકવશક્ષા અણભયાન વમશન અંતગકત તાલ કા કક્ષાના સુંકલનકતાકને શ ું નામ આપવામાું આવે છે ? BRC CRC TPEO HTAT આચાયક A
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