
રન 

નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D
રો. 

જિાબ

1

્યારે સરકારી ક મ્ચારી નિ તૃ થાય કે રાીિા  ન બપે કે તેિે ુટા કરવા્ાન બવે ્યારે તેિી 
સેવાપોથી / સેવાપરક કે ે કચેરી્ાન નિભાવવા્ાન બવે છે તે ક મ્ચારીિે બપવા ંહેિી  ન 
જોહવામ છે?

સાતાિા વડાિી ્નજ રી 
લમ બપી શકાય બપી િ શકાય ક મ્ચારીિા વડા ્વ નવવેકે 

બપી શકે
યપરોકત પૈકી કોમ 

િહી B

2
કાય્ી જ્યા પર કાય્ી રીતે નિ્  નક પા્ેલા સરકારી ક મ્ચારી યારે તે જ્યા પરિો 
'ધારણાનધકાર'   ્ ાવે છે ?

રા પર હોય ્યારે ફરજ ્ો  ફી પર હોય 

્યારે
રા્યેતર સેવા પર હોય 

્યારે
િોકરી્ાન બરતરફ 

થયેલ હોય ્યારે D

3
એક વ મ્થી વછી િોકરી થયેલ હનહા્ી સરકારી ક મ્ચારીએ િોકરી્ાનથી રાીિા  ન બપવા 
લેસીત્ાન કેટલા દિવસ્ાન િોટીસ બપવાિી હોય છે ?

એક ્ાસ એક અઠવાદડ  રણ ્ાસ ચોકસ સ્યહાળો 
િથી B

4 ક મ્ચારીિા તબીબી ર્ાણપર યપર િીચે પૈકી કોણ સહી કરશે ? સાિહી ડો્ટર જજ્લાિા સીવીલ 

સજિ બરો્ય અનધકારી બ  વેદિક અનધકારી B

5

સરકારી િોકરી્ાન કાય્ી જહા પર કાય્ી નિ્  નક બપવા્ાન બવે તે પહલેા અથવા 
નિ્  નકિી તારીસથી કેટલા ્ાસિી િોકરી પ રી થાય તે પહલેા તબીબી ર્ાણપર રજ  
કર  ન પડે ?

એક ્ાસ છ ્ાસ એક વ મ્ બે વ મ્ B

6
ય્ેિવારિી શારીદરક યો્યતાિી તપાસણી ંહેિા નિય્ો '  જરાત  ્ કી સેવા (િોકરીિી 
સા્ા્ય શરતો) નિય્ો-2002' િા યા પદરનશ્ટ્ાન બપેલ છે ?

પદરનશ્ટ-1 પદરનશ્ટ-2 પદરનશ્ટ-3 પદરનશ્ટ-4 C

7 સરકારે "  દતી જહાવ" તરીકે ાહરે કરેલ જહાવિી  દતિો સ્યહાળો કેટલો હોય છે ? બે વ મ્ રણ વ મ્ એક વ મ્ પાનચ વ મ્ B & D

8
સરકારી િોકરી ્ાટે ય્ેિવારોિી શારીદરક યો્યતાિી તપાસણી ંહેિા નિય્ો યા 
પ ્ તક્ાનથી ્ળી શકશે ?

 જરાત  ્ કી સેવા 
(િોકરીિી સા્ા્ય 

શરતો) નિય્ો-2002

 જરાત  ્ કી સેવા 
(રા) નિય્ો-2002

 જરાત  ્ કી સેવા 
(પહાર બધાદરત ભ્થા) 
નિય્ો-2002

 જરાત  ્ કી સેવા 
(પે્શિ) નિય્ો-
2002

A

9

્યારે સરકારી ક મ્ચારી નિ તૃ થાય/રાીિા   બપે કે તે્િે ુટો કરવા્ાન બવે ્યારે તેિી 
સેવાપોથી/સેવાપરક ે કચેરી્ાન નિભાવવા્ાન બવે છે તે ક મ્ચારીિે બપવા ંહેિી  ન 
જોહવાભ છે ?

સાતાિા વડાિી ્નજ રી 
લભ બપી શકાય

કચેરીિા વડા ્વ-

નવવેકથી બપી શકે બપી િ શકાય યપરો્ત પૈકી કોભ 

િહં C

10
ે િોકરી અથવા હોદા યપરથી નિ તૃ થવા ભ્છતા સરકારી ક મ્ચારીિી તેવી િોકરી કે હોદા 
યપર નિ્  નક કરવા સષ્ સતાનધકારી એટલે.........

સાતાિા વડા સરકાર નિ્  નક સતાનધકારી કચેરીિા વડા C

11
સરકારી રહણેાનકિા બવાસોિે સરકારી ક મ્ચારી નસવાયિી ્ય્્તવિે ભાડેથી/પટથેી 
બપવા ંહેિી શી જોહવાભ છે ?

ભાડાથી બપી શકાય પટથેી બપી શકાય ભાડાથી અથવા પટથેી 
બપી શકાય

ભાડાથી અથવા 
પટથેી બપી િ શકાય C

12
સરકાર વારા િકી થયેલ રહણેાનકિા બવાસો ્ાટેિા ભાડાિા નવભભન િરો પૈકી સૌથી વુન 
ભાડ ન યા રકારિા ભાડા્ાન હોય છે ?

બનથિક ભાડ ન ધોરણસર  ન ભાડ ન અનધ ૃત ભોહવટા  ન ભાડ ન બાર ભાડ ન C

13

હાનધીિહરિા નસવાયિા ્થળ પર રહણેાનકિા બવાસો  ન વહીકરણ (કષા) તેિા વપરાશી 
નવ્તારિા ષેરફળ/તાબાિા ષેરફળ બધાદરત હોય છે. ે અ  સાર રહણેાનકિા ્કાિો 
વ  ્ ા ન વ   કેટલી કષા્ાન હોય છે ?

પાનચ છ સાત િવ D

14
એક ્થકેથી સરકારી ક મ્ચારીિી બિલી થાય ્યારે ક મ્ચારીિે તૈયારી ્ાટે નિય્ા  સાર 

કેટલા દિવસ ્ળશે ?
બે દિવસ એક દિવસ છ દિવસ પાનચ દિવસ C

15 ફરજ ્ો  ફી હઠેળિા ક મ્ચારીિી રા ્નજ રી ્ાટે  ન જોહવાભ છે ? એક ્ાસ રણ ્ાસ રા ્નજ ર િ થાય ્ાહે તેટલી રા ્ળે C

પેપર - ૧ ( સેિા રથા)



રન 

નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D
રો. 

જિાબ

16
કોભપણ સરકારી ક મ્ચારીિે િીચે પૈકી કોિી ્નજ રીથી ભારત બહાર રનતનિ  ્ ્ત કરી શકાય 

?
સાતાિા વડા સરકાર નિ્  નક અનધકારી બ પૈકી કોભ િહં B

17 વહમ-4 િા સરકારી ક મ્ચારીિી નિ નૃત વય કભ છે ? 58 વ મ્ 60 વ મ્ 62 વ મ્ 64 વ મ્ B

18

રા્યેતર સેવા્ાિા સરકારી ક મ્ચારીવિા ્હિેતાણાિા નિય્િ ંહેિા નસ્ાનતો 
 જરાત  ્ કી સેવા (ફરજ પર જોડવાિા સ્ય, રા્યેતર સેવા,......., ........., ફરજ ્ો  ફી 

વહેરે) નિય્ો-2002' િા યા નિય્્ાન કરવા્ાન બવેલ છે ?

નિય્-40 નિય્-41 નિય્-39 બ પૈકી કોભ િહં C

19 ફરજ ્ો  ફી હઠેળિાન ક મ્ચારીિી રા ્નજ રી ્ાટેિી શી જોહવાભ છે ? એક ્ાસ રણ ્ાસ રા ્નજ ર િ થાય ્ાહે તેટલી રા ્ળે C

20 ળૂ નિવામહ ભ્થા્ાનથી ફરીયાત કપાતો્ાન સ્ાવેશ િ થતો હોય તેવી કભ કપાત છે ? ્યવસાય વેરો ઘરભાડ બવક વેરો ી.પી.એફ. પેશહીિો 
હ્તો D

21

 જરાત  ્ કી સેવા (ફરજ પર જોડાવાિા સ્ય, ફરજ ્ો  ફી વહેરે) નિય્ો-2002 

ંતહમત યા નિય્્ાન સરકારી ક મ્ચારીવિી રા્યેતર સેવા્ાન રનતનિ  ્ ્ત ંહેિી 
ર્ાણ  ત શરતો અિે બોલીવ ંહે જોહવાભ થયેલ છે ?

નિય્-40 નિય્-42 નિય્-41 નિય્-43 A

22
ફરજ ્ો  ફી હઠેળિા સરકારી ક મ્ચારીિા નિવામહ ભ્થા્ાનથી િીચે પૈકી કભ કપાત વૈક્્પત 

કપાત તરીકે ક મ્ચારીિી સન્ નતથી કરી શકાય ?
બવકવેરો ઘરભાડ ્યવસાયવેરો PLI   નરન્ય્ D

23

"પરિેશ્ાન રનતનિ  ્ ્ત િરન્યાિ સરકારી ક મ્ચારીિા પહારિો નવિેશી ચલણ્ાન 
પરવાિહી પાર દહ્સો, સરકાર વસતોવસત બહાર પાડે તેવા બિેશો હઠેળિો રહશેે" બ 

જોહવાભ "  જરાત  ્ કી સેવા (ફરજ પર જોડાવાિા સ્ય, ફરજ ્ો  ફી વહેરે) નિય્ો-
2002" ંતહમત યા નિય્્ાન થયેલ છે ?

નિય્-81 નિય્-83 નિય્-82 નિય્-84 C

24
સરકારી સેવકિી બિલી કરવા્ાન બવે ્યારે "ફરજ પર જોડાવાિા સ્ય" િી જોહવાભ 

સાથે િીચે પૈકી યો નવક્પ  સ નહત િથી ?
એક જ જજ્લા્ાન 
બિલી થયેલ હોય તો 
એક દિવસ

નિકટવતી જજ્લા્ાન 
બિલી થયેલ હોય તો 
બે દિવસ

યપરો્ત "A" અિે "B" 

નસવાયિા રસનહે બે દિવસ
બ નિય્િા હે   ્ાટે 

ાહરે રાિે દિવસ 

તરીકે હણાતો િથી
D

25

િવી કચેરી્ાનિી કોભ એક જ્યા યપર ક મ્ચારીિી નિ્  નક થતાન એ જ્યાએથી બીે ્થકે 

રહઠેાણ  ન ્થળ ફેરવવા  ન જૂરી િ બિ  ન હોય ્યારે ફરજ પર જોડાવા ્ાટે ક મ્ચારીિે 

કેટલા દિવસ ્ળશે ?

એક દિવસ બે દિવસ સાત દિવસ એક પણ િદહં A

26 ફરજ ્ો  ફી હઠેળિા ક મ્ચારીએ િર ્ાસે િીચે પૈકી ય  ર્ાણપર બપ  ન જોભએ ?
સાિહી િોકરી કે 

ધનધા્ાન રોકાયા િથી ્ેડીકલ સટી હાજરી  ન ર્ાણપર રા  ન ર્ાણપર A

27
સરકારી ક મ્ચારી ્વનવિનતીથી બિલીિી ્ાનહણી કરે તો તેિે િવી ફરજ પર જોડાવા ્ાટે 

કેટલા દિવસ ્ળશે ?
એક દિવસ પાનચ દિવસ સાત દિવસ બ રણ નવક્પ પૈકી 

એકપણ િદહ D

28
 '  જરાત  ્ કી સેવા (રા) નિય્ો-2002' ંતહમત 10 વ મ્િી સળનહ િોકરી કરેલ હોય તો 
તેિે કેટલી અસાધારણ રા ્ળવાપાર થાય ?

્હત્ 12 ્ાસ ્હત્ 24 ્ાસ ્હત્ 36 ્ાસ કોભ ્યામિા િથી A

29 રા ્ેળવવા કે લનબાવવા ્ાટે સરકારી ક મ્ચારીએ યા િ િૂા્ાન અરી કરવાિી હોય છે ? િ િૂા-1 િ િૂા-2 િ િૂા-3 બ પૈકી કોભ િહં A

30
 '  જરાત  ્ કી સેવા (રા) નિય્ો-2002' ંતહમત તબીબી ્નડળિી રચિા ંહે યા 
નિય્્ાન જોહવાભ થયેલ છે ?

નિય્-32 નિય્-33 નિય્-34 નિય્-37 A

31

સરકારી ક મ્ચારીએ પોતાિી ્ાનિહીિા કારણોસર રા પર જવા ્ાટે રા અરી સાથે યા 
િ િૂા્ાન અનધ ૃત તબીબી અનધકારી વારા રા ્નજ રી ્ાટે ભલા્ણ કર  ન ર્ાણપર રજ  
કરવા  ન હોય છે ?

િ િૂા-3 િ િૂા-4 િ િૂા-5 બ પૈકી કોભ િહં A

પેપર - ૧ ( સેિા રથા) 



રન 

નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D
રો. 

જિાબ

32 િીચે િશામવેલ પૈકી યા સનજોહો્ાન ક મ્ચારીિી રા ્નજ ર કરી શકાય ?

િોકરી્ાનથી બરતરફ 

કરવાિી નશષાિો 
નિણમય લેવાયેલ હોય 

તે ક મ્ચારીિી

િોકરી્ાનથી 
ફરીયાત નિ તૃ 

કરવાિી નશષાિો 
નિણમય લેવાયેલ હોય 

તે ક મ્ચારીિી

િોકરી્ાન ફરજ ્ો  ફી 
હઠેળ  કવા્ાન બવેલ 

હોય તે ક મ્ચારીિી
બ પૈકી કોભ િહં D

33

અહાયથી રા પર હોય તે િરન્યાિ/એક સાતા કે કચેરી્ાનથી અ્ય સાતા કે કચેરી્ાન 
બિલી થતા હાજર થવાિો સ્ય ભોહવતા હોય તે સ્યહાળા િરન્યાિ ક મ્ચારીિી રા 

્નજ ર કરવાિી, રા લનબાવવાિી અિે એ રાિા પહારિી ચ કવણી કરવાિી જવાબિારી 
કોિી છે ?

ક મ્ચારી ે સાતા કે 

કચેરી્ાન બિલીિે જશે 

તે સાતા કે કચેરીિી

ક મ્ચારીિી ે તે 

સાતા કે કચેરી્ાનથી 
બિલી થયેલ છે તે 

સાતા કે કચેરીિી

ક મ્ચારી ે સાતા કે 

કચેરી્ાન ્ાનહણી કરે તે 

સાતા કે કચેરીિી
બ પૈકી કોભ િહં B

34

તબીબી ર્ાણપરિા બધારે રા ્નજ ર કરવા્ાન બવેલ હોય તે ક મ્ચારીએ ફરજ પર 

હાજર થતી વસતે યા િ િૂા્ાન ફરજ પર જોડાવા યો્ય હોવા ંહે  ન ર્ાણપર રજ  
કરવા  ન હોય છે ?

િ િૂો-3 િ િૂો-4 િ િૂો-5 બ પૈકી કોભ િહં B

35 સરકારી ક મ્ચારીિા ્ાનિહી સબબ રા પર જવાિા દક્સા્ાન તે યારે રા પર જભ શકશે ?

નિયત િ િૂા્ાન 
અનધ ૃત તબીબી 
અનધકારી  ન ર્ાણપર 

્ેળવીિે

નિયત િ િૂા્ાન 
્ેળવેલ અનધ ૃત 

તબીબી અનધકારીિા 
ર્ાણપર સાથે 

સષ્ અનધકારી પાસે 

રા અરી સાથે રજ  
કરીિે

યપરો્ત (A) અિે (B) 

 જબ કાયમવાહી કયામ પછી 
સષ્ અનધકારી વારા રા 

્નજ રિા થયેલ  ક્ 

પરથી

્ાર સાિી અરી 

કરીિે C

36
અ  ભૂચત જિાનતવ' િે ભારતિાન સનનવધાિિી કભ કલ્્ાન ્યા્યાનયત કરવા્ાન 
બવેલ છે ?

કલ્-341 કલ્-342 કલ્-345 કલ્-347 B

37  જરાત રા્યિી  ્ કી સેવા  ન રા્ય સરકારે યા વહો્ાન વહીકરણ ક   ંછે ? વહમ-1 વહમ-1 અિે વહમ-2 વહમ-1, વહમ-2 અિે વહમ-3 વહમ-1, વહમ-2, વહમ-
3 અિે વહમ-4 D

38
રા્ય સેવા કે તાબાિી સેવા નસ્ધધ ભરતીથી વહમ-1 અથવા વહમ-2 િી સેવા અથવા જહા 
પર નિ્ાયેલા ય્ેિવારિે કેટલા વ મ્થી  દત  ધી રોબેશિ યપર રાસવા્ાન બવે ?

એક વ મ્ બે વ મ્ રણ વ મ્ બ પૈકી કોભ િહં B

39

વહમ-3 િી સેવા્ાન ત્ે િોકરી કરો છો. વહમ-3 િી સેવા્ાન જ ત્ારી હાલિી િીચલી જહા 
યપરથી યપલી જહા્ાન બઢતી ્ેળવવા ્ાટે ત્ારે હાલિી જહા યપર કેટલા વ મ્િો 
અ  ભવ હોવો જોભએ ?

પાનચ વ મ્ ચાર વ મ્ બઠ વ મ્ રણ વ મ્ A

40
સરકારી િોકરી્ાન જોડાિાર ભારતિા િાહદરક્વ સનબનનધ શરતો '  જરાત  ્ કી સેવા 
વહીકરણ અિે ભરતી (સા્ા્ય) નિય્ો-1967' યા નિય્થી કરવા્ાન બવેલ છે ?

નિય્-4 નિય્-3 નિય્-8 નિય્-7 D

41
ઠરાવેલ વય ્યામિાથી વ   વય ્યામિાવાળી ્ય્્તિે રા્ય સેવા્ાન િોકરીએ રાસવા 
કોિી ્નજ રી ્ેળવવી જોભએ ?

સાતાિા વડાિી રા્ય સરકારિી નિ્  નક અનધકારીિી  જરાત ાહરે સેવા 
બયોહિી B

42 વહમ-1 અિે વહમ-2 િી સેવાિા અનધકારીરીિો રોબેશિ નપરીયડ કેટલા વ મ્િો હોય છે ? બે વ મ્ એક વ મ્ રણ વ મ્ છ ્ાસ A

43 સરકારી ક મ્ચારી બઢતીિો અ્વીકાર કરવાિા કારણો સદહતિી અરી કોિે કરી શકે ? નિ્  નક અનધકારીિે સાતાિા વડાિે સરકારિે નવભાહિા વડાિે A

44  જરાત  ્ કી સેવા વહીકરણ અિે ભરતી (સા્ા્ય) નિય્ો યા વ મ્થી અ્લ્ાન બ્યા ? 1962 1967 1971 2002 B

પેપર - ૧ ( સેિા રથા) 



રન 

નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D
રો. 

જિાબ

45
"અ  ભૂચત જિાનતવ" િે ભારતિા સનનવધાિિી કભ કલ્્ાન ્યા્યાનયત કરવા્ાન 
બવેલ છે ?

કલ્-341 કલ્-345 કલ્-342 કલ્-347 C

46
ભારતિા સનનવધાિિી કમ કલ્ હઠેળ '  જરાત રાજય સેવા (વતમ  નક) નિય્ો-1971' તૈયાર 

કરવા્ાન બ્યા છે?
કલ્-309 કલ્-307 કલ્-903 કલ્-703 A

47  જરાત રાજય સેવા (વતમ  નક) નિય્ો-1971' યારથી અ્લ્ાન બ્યા છે ? 15 Aug 1971 26 Jan 1971 01 May 1960 10 Aug 1971 A

48
સરકારી ક મ્ચારી પોતાિા પ ર/પ રીિા લ્િ રસનહે િહજે (િાયજો) ્ાનહે તો તે '  જરાત 

રાજય સેવા (વતમ  નક) નિય્ો-1971' િા યા ચોકસ નિય્િો ભનહ હણાશે ?
નિય્-13 નિય્-13(ક)(2) નિય્-13(1) નિય્-13(1)(2)(3) B

49
સરકારી રા્ય પરી અનધકારીએ િર વ્ે પોતાિી ્થાવર અિે જ નહ્ ન્્કતિી નવહત 

િશામવ  ન પરક યારે ભરવા  ન હોય છે ?

પહલેી ા્  બરીિા 
રોજ પહલેી જ લાભિા રોજ પહલેી એનરલિા રોજ ૩૧્ી ડીસે્બરિા 

રોજ A

50

સા્ા્ય રીતે સરકારી િોકર ્યારે પોતાિી પ્િી સાથે રહતેો હોય ્યારે અ્ય રી સાથે 

લ્િ કે કો્રા્ટ કરે તો '  જરાત રાજય સેવા (વતમ  નક) નિય્ો-1971' િા યા ચોકસ 

નિય્ હઠેળ િોન્ત ઠરશે ?

નિય્-25 નિય્-26(2) નિય્-26 (ક) બ પૈકી કોભ િહી B

51
એક સરકારી ક મ્ચારી સરકારિી ્નજ રી વહર પોતે લસેલી  ક બહાર પાડ ેછે તો તેણે 

'  જરાત રાજય સેવા (વતમ  નક) નિય્ો-1971' િા યા નિય્િો ભનહ કરેલ હણાય ?
નિય્-6 નિય્-7 નિય્-8(1) નિય્-8(2) D

52
સરકારી ક મ્ચારીિી સેવા પોથી્ાન સા્ા્ય રીતે કભ બાબત/ર્ાણપરિી િંધ કરવાિી 
હોતી િથી ?

જ્્ તારીસિા 
ર્ાણપર/િાસલાિી 
િંધ

શારીદરક યો્યતાિા 
તબીબી ર્ાણપરિી 
િંધ

ચાદર્ય ંહેિા 
ર્ાણપરિી િંધ

સાતાકીય પરીષાિા 
પરીણા્ ંહેિી િંધ C

53

િરેક સરકારી ક મ્ચારીએ હન્ ેશા સનપણૂમ ર્ાભણક રહે  ન, ફરજ ર્યે નિ્ઠા કેળવવી અિે 

સરકારી ક મ્ચારીિે છાે તે  ન વતમિ કર  ન એવી જોહવાભ '  જરાત  ્ કી સેવા (વતમ  નક) 

નિય્ો-1971' િા યા નિય્્ાન કરવા્ાન બવેલ છે ?

નિય્-3(1) નિય્-3(2) નિય્-3(3) નિય્-3(4) A

54
સરકારી ્દહલા ક મ્ચારીિી સાથે ાતીય સતા્ણીિી ્િાભ ંહેિી જોહવાભ યા 
નિય્્ાન થયેલ છે ?

નિય્-3 (ક) નિય્-3 (સ) નિય્-3 (હ) નિય્-3 (ઘ) B

55
 જરાત  ્ કી સેવા (વતમ  નક) નિય્ો-1971' િા યા નિય્  જબ સરકારી ક મ્ચારી 

રાજકારણ અિે ચ નટણી્ાન ભાહ લભ શકશે િહં ? નિય્-4 નિય્-3 નિય્-5 નિય્-6 C

56
 જરાત રાજય સેવા (નશ્ત અિે અપીલ) નિય્ો' કભ તારીસિા ાહરેિા્ાથી બહાર 

પાડવા્ાન બ્યા છે ?
15 વહ્ટ 1971 10 વહ્ટ 1971 10 વ્ટોબર 1967 01 ્ે 1960 B

57
 જરાત રાજય સેવા (નશ્ત અિે અપીલ) નિય્ો' ્ાન 'અપીલ' અિે 'સ્ીષા' સ્ીષાિે 

લહતા યા નિય્ો છે ?
નિય્ો-1 થી 16 નિય્ો-17 થી 21 નિય્ો-22 થી 24 નિય્ો-17 થી 24 D

58  જરાત રા્ય સેવા (નશ્ત અિે અપીલ) નિય્ો-1971' યારથી અ્લ્ાન બવેલ છે ? 15 ્ી વહ્ટ, 1971 1 લી એનરલ, 1971 1 લી ા્  બરી, 1971 15 ્ી ્ાચમ, 1971 A

59
સરકારી ક મ્ચારીિે કોભપણ  ્ હા હઠેળ કેટલા કલાકથી વધારે ક્ટડી્ાન રાસેલ હોય તો 
ફરજ ્ો  ફી કરવા્ાન બવશે ?

24 કલાક 48 કલાક 90 કલાક 120 કલાક B

60
િાિી નશષા અિે ્ોટી નશષા એ્ બનિે ્ળી  લ કેટલા રકારિી નશષા નિધામદરત કરવા્ાન 
બવેલ છે ?

રણ પાનચ બઠ િસ C

61 િીચે પૈકીિાન 'વળતર ભ્થાન' ્ાન સ્ાવેશ િ થતો હોય તેવો યો નવક્પ છે ?
ડાનહ ભ્્ ન, NPA, 

ઘરભાડા ભ્્ ન
CLA, રોે્ટ ભ્્ ન, 
િોિ રે્્ટસંહ ભ્્ ન

HRA, ્થાનિક વળતર 

ભ્્ ન, NPA

 સાફરી ભ્્ ન, િૈનિક 

ભ્્ ન, તબીબી ભ્્ ન D

પેપર - ૧ ( સેિા રથા) 



રન 

નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D
રો. 

જિાબ

62
ત્ે ડાનહ જજ્લાિા વતિી છો અિે ત્ે તાપી જજ્લા્ાન િોકરી કરતા હો તો ત્ે 'ડાનહ ભ્્ ન' 
્ેળવવા હકિાર છો ? હા િા સાતાિા વડાિી ્નજ રી 

્ળે તો
યપર પૈકી એકપણ 

િદહં B

63 NPA કોિે ્ળી શકે ?
જજ્લા પનચાયતિા 
કેળવણી નિરીષકિે

સરકારી િોકરી્ાન 
હોય તેવા તબીબી 
અનધકારીિે

નવક્પ (A) અિે (B) 

િશામવેલ બનિેિે
યપરો્ત પૈકી કોભ 

િદહં B

64

ાહરે સેવા બયોહ કે અ્ય સાતાવ તરફથી લેવા્ાન બવતી પરીષાવ્ાન કા્ કરતા 
સરકારી ક મ્ચારીવિે બપવા્ાન બવતા ્ાિિ વેતિિી રક્ ્વીકારવા ્ાટે 

અનધકારીિી ્નજ રી લેવાિી બવ્યકતા િથી. બ જોહવાભ '  જરાત  ્ કી સેવા (પહાર 

બધાદરત ભ્થા) નિય્ો-2002' િા યા નિય્્ાન થયેલ છે ?

નિય્-11 નિય્-15 નિય્-31 નિય્-49 D

65 CLA ્નજ ર કરવાિા હે  સર રાજકોટ શહરે યા જ થ્ાન બવે છે ? A-1 A B-1 B-2 D

66

ક મ્ચારીિી હનહા્ી બિલી િરન્યાિ ઘરભાડા ભ્થા તથા ્થાનિક વળતર ભ્થાિી 
ચ કવણી ંહેિી જોહવાભ '  જરાત  ્ કી સેવા (પહાર બધાદરત ભ્થા) નિય્ો-2002' િા 
યા નિય્થી કરવા્ાન બવી છે ?

નિય્-23 નિય્-22 નિય્-26
નિય્-13 અિે 

નિય્-15 C

67 િીચે િશામવેલ પૈકી ય  ભ્્ ન '  સાફરી ભ્્ ન' િ હણાય ? કાય્ી  સાફરી ભ્્ ન વાહિ ભ્્ ન િૈનિક ભ્્ ન CLA D

68
કાય્ી  સાફરી ભ્્  ્ેળવતા ક મ્ચારી ્યારે પોતાિા કાયમષેર બહાર  સાફરી કરે ્યારે 

 સાફરી ભ્્  તથા િૈનિક ભ્્  ્ેળવવા ંહેિી શી જોહવાભ છે ?

કાય્ી  સાફરી 
ભ્થાિી સાથે  સાફરી 
ભ્્  તથા િૈનિક ભ્્  
બકારી શકે છે

કાય્ી  સાફરી 
ભ્થાિા બિલા્ાન 
 સાફરી ભ્્  તથા 

િૈનિક ભ્્  બકારી 
શકે છે

કાય્ી  સાફરી ભ્થાિા 
બિલા્ાન િૈનિક ભ્્  
બકારી શકે છે

કાય્ી  સાફરી 
ભ્થાિી સાથે ્ાર 

િૈનિક ભ્્  બકારી 
શકે છે.

B

69
પદરવહિ ભ્થા' ભ્થાિી ચ કવણી્ાન ે શહરેો   વહીકરણ નિયત થયેલ છે તે્ાન યા બે 

વહમ / જૂથિા શહરેોિે એક સર   પદરવહિ ભ્્  ્ળવાપાર થાય છે ?
A-1 અિે     B-1 A-1 અિે A A અિે B-1 બ પૈકી કોભ િહં B

70
્યારે સરકારી ક મ્ચારી/અનધકારીિા  ્ ય ્થકેિી હેરહાજરી 6 કલાકથી વ   થતી િ હોય 

્યારે યા િરે િૈનિક ભ્્  ્ળવાપાર થશે ?
100 % િા િરે 75 % િા િરે 50 % િા િરે 30 % િા િરે D

71

ત્ે સાતાકીય પરીષા બપવા ્ાટે તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮ િાન રોજ 13.30 કલાકે ત્ારા  ્ ય 

્થકથી નિક્યા છો. સાતાકીય પરીષા બપીિે ત્ે તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૮ િાન રોજ રાનરિા 
11.30 (અથામત 23.30) કલાકે ત્ારા  ્ ય ્થકે પહંચો છો. જો ત્િે િૈનિક ભ્્  
બપવા  ન થ   હોય તો િીચે પૈકી યા નવક્પ અ  સાર  ન િૈનિક ભ્્  ્ળવાપાર થશે ?

તા.૦૯ ફેર .  ન 30 %, 

તા.૧૦ફેર .  ન 100 % 

અિે તા.૧૧ ફેર .  ન 50 

% લેસે

તા.૦૯ ફેર .  ન 50 %, 

તા.૧૦ફેર .  ન 100 % 

અિે તા.૧૧ ફેર .  ન 
100 % લેસે

તા.૦૯ ફેર .  ન 100 %, 

તા.૧૦ફેર .  ન 30 % અિે 

તા.૧૧ ફેર .  ન 50 % લેસે

તા.૦૯ ફેર .  ન 100 

%, તા.૧૦ફેર .  ન 
100 % અિે તા.૧૧ 

ફેર .  ન 100 % લેસે
B

72

 જરાત  ્ કી સેવા (  સાફરી ભ્થા) નિય્ો-2002' ંતહમત રનતહ્તાષર કરિાર 

નિયનરણ અનધકારીએ નિભાવવાિા થતાન  સાફરી ભ્થા બીલ રી્ટર્ાન કભ નવહતો હોવી 
જોભએ ?

સરકારી ક મ્ચારી  ન 
િા્ અિે હોદો ્ાનહણીિો ્દહિો રવાસિી તારીસો યપરો્ત ત્ા્ D

73 હનહા્ી જ્યા એટલે  ન ?
પહારિો અનિનિત િર 

ધરાવતી ્યામદિત 

સ્ય ્ાટે ્નજ ર 

થયેલ જહા

પહારિો નિનિત િર 

ધરાવતી અ્યામદિત 

સ્ય ્ાટે ્નજ ર 

થયેલ જહા

પહારિો અનિનિત િર 

ધરાવતી અ્યામદિત 

સ્ય ્ાટે ્નજ ર થયેલ 

જહા

પહારિો નિનિત િર 

ધરાવતી ્યામદિત 

સ્ય ્ાટે ્નજ ર 

થયેલ જહા
D

પેપર - ૧ ( સેિા રથા) 
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74 ફરજ' ્ાન કભ બાબતિો સ્ાવેશ થતો િથી ?
સરકારી  ક્  જબ 

અનધ ૃત 

તાલી્/નશષણિો 
સ્યહાળો

તાલી્/નશષણ િી 
સ્ા્તી અિે ફરજ 

સનભા્યા તારીસ 

વ્ચેિો સ્યહાળો

તાલી્િી સ્ા્તી બાિ 

બવતી ાહરે રાવ

ક મ્ચારી રા પર 

હોય તે િરન્યાિ 

સાતાકીય પરીષા્ાન 
યપ્્થત થાય તેવા 
દક્સા્ાન પરીષાિા 
દિવસોિો સ્યહાળો

D

75
કાયિા નવભાહિી '  દતી જ્યાવ' તરીકે સરકારે ાહરે કરેલી જ્યાવિી  દતિો 
સ્યહાળો કેટલો છે ?

પાનચ વ મ્ રણ વ મ્ એક વ મ્ બે વ મ્ B

76

વ   ્હ્વિી ફરજો / જવાબિારવાળી િ હોય તેવી બીી જ્યા પર ક મ્ચારીિી નિ્  નક 

વસતે પહાર બાનધણી કરવાિી જોહવાભ '  જરાત  ્ કી સેવા (પહાર) નિય્ો-2002' િા 
યા નિય્્ાન કરવા્ાન બવેલ છે ?

નિય્-11 નિય્-12 નિય્-13 નિય્-16 C

77
સરકારી ક મ્ચારીિે '્ટેપંહ અપ' િો લાભ બપી પહાર ફી્સ કરવા ંહેિી જોહવાભ 

'  જરાત  ્ કી સેવા (પહાર) નિય્ો-2002' િા યા નિય્્ાન કરવા્ાન બવેલ છે ?
નિય્-19 નિય્-21 નિય્-22 બ પૈકી કોભ િહં B

78

ક મ્ચારી વારા પ રી પાડવા્ાન બવેલ સોટી ્ાદહતીિા બધારે ષનત  ્ ત બઢતી કે નિ્  નક 

થયેલ હોય તેવા દક્સા્ાન ક મ્ચારીિે ચ કવવા્ાન બવેલ પહાર તથા ભ્થાવિી વ   
ચ કવાયેલ રક્ વ  લવા ંહેિી શી જોહવાભ છે ?

ક મ્ચારી પાસેથી વ  લ 

કરી શકાય િહં
ક મ્ચારી પાસેથી 
વ  લ કરવાિી થાય

નિ્  નક અનધકારી 
યપરો્ત (A) અથવા (B) 

પૈકી કોભ એક નિણમય લભ 

શકે

સાતાિા વડાિે 

નિણમય ્ાટે િરસા્ત 

્ોકલવાિી થાય
B

79
અનધકત્ તબકે ્થભહત થયેલ બધા જ ક મ્ચારીવિે િર બે વ્ે એક ્થભહત ભાફો 
બપવાિી જોહવાભ છે. તે ંતહમત વ  ્ ા ન વ   બવા કેટલા ભાફા બપી શકાય ?

બે ભાફા રણ ભાફા ચાર ભાફા કોભ ્યામિા િથી B

80
સાલી જ્યાિો વધારાિો હવાલો સનભાળવા બિલ ક મ્ચારી / અનધકારીિે બપવા્ાન બવતો 
સાસ પહાર/વધારાિો પહાર યારે ્ળવાપાર થાય ?

સાલી જ્યાિો 
સ્યહાળો 10 દિવસ 

કરતા વછો હોય

સાલી જ્યાિો 
સ્યહાળો 10 

દિવસ કરતા વ   
અિે 30 દિવસથી 
વછો હોય

વધારાિો હવાલો વછા્ાન 
વછો 30 દિવસ કરતા 
વ   સ્ય  ધી સનભાળેલ 

હોય

યપરો્ત પૈકી એક 

પણ િદહં C

81

સરકારી ક મ્ચારીિે પોતાિી જહા/નિ્  નકિી કા્હીરી યપરાનત એક કે વ   ્વતનર જહાિો 
હવાલો સંપવા્ાન બવે ્યારે અિે બવી અ્ય જહા તેિી જહાિી તાબાિી જહા હોય તો 
તેવી ફરજ ્ાટે સાસ પહાર ્ળવાપાર થવા ંહેિી જોહવાભ '  જરાત  ્ કી સેવા 
(પહાર) નિય્ો-2002' િા યા નિય્્ાન કરવા્ાન બવેલ છે ?

નિય્-45 અિે 

નિય્-46
નિય્-47 નિય્-49 નિય્-48 A

82
 જરાત  ્ કી સેવા નિય્ો-2002' િા નિય્ોિા અથમઘટિ ંહે કોભ રન યપ્્થત થાય 

્યારે કોિો નિણમય બસરી હણાય ?
િાણાન નવભાહ સા્ા્ય વહીવટ 

નવભાહ ે તે નવભાહિા વડા બ પૈકી કોભ િહં A

83  'પહાર' એટલે  ન ?
 ધારેલ પહાર 

ધોરણિો ળૂ પહાર 

અિે તે્ાન ્થભહત 

ભાફાિો સ્ાવેશ

 ધારેલ પહાર 

ધોરણિો ્ાર ળૂ 

પહાર

 ધારેલ પહાર ધોરણિો 
ળૂ પહાર અિે ્ંઘવારી 

ભ્્ ન
બ પૈકી એક પણ િહં A

84
રવતમ્ાિ સ્ય્ાન સા્ા્યત: વહમ-4 િા સરકારી ક મ્ચારી નસવાયિા િરેક ક મ્ચારી યારે 

નિ તૃ થાય છે ?

સાતા્ાન િાસલ થયા 
તારીસથી 58 વ મ્િી 
વય પ રી કરે તે દિવસે

ે ્દહિા્ાન 58 

વ મ્િી વય પ રી કરે 

તે ્દહિાિી પહલેી 
તારીસે

ે ્દહિા્ાન 58 વ મ્િી 
વય પ રી કરે તે ્દહિાિી 
બસર તારીસે બપોર 

પહલેા

ે ્દહિા્ાન 58 

વ મ્િી વય પ રી કરે 

તે ્દહિાિી બસર 

તારીસે બપોર પછી
D

પેપર - ૧ ( સેિા રથા)
રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - Dનં
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85
કોભપણ સરકારી ક મ્ચારીિી નિ નૃત વય ્યામિા લષ્ાન લીધા નવિા તેિી િોકરીિી  દત 

કોણ લનબાવી શકે ?
કચેરીિા વડા સાતાિા વડા સરકાર  દત લનબાવવાિી 

જોહવાભ િથી C

86

નિ તૃ થિાર સરકારી ક મ્ચારીિા દક્સા્ાન તેિી નવર ્ સાતાકીય કે અિાલતી કાયમવાહી શૂ 

કરેલ હોય અથવા સાતાકીય કાયમવાહી ચાલ  હોય ્યારે ક મ્ચારીિે યા રકાર  ન પે્શિ ્નજ ર 

કરી શકાય ?

નિ નૃત વય પે્શિ  ટ નબ પે્શિ અશ્તતા પે્શિ કા્ચલાય પે્શિ D

87

બરતરફી, ર સસિ કે ફરીયાત નિ નૃત પા્ેલા ક મ્ચારીિે તેિી ળૂ જ્યાએ પ િઃ્થાનપત 

કરવા્ાન બવે ્યારે બરતરફી કે ર સસિ કે ફરીયાત નિ નૃતિો સ્યહાળો પે્શિપાર 

સેવા હણવા ંહેિી જોહવાભ '  જરાત  ્ કી સેવા (પે્શિ) નિય્ો-2002' િા યા 
નિય્્ાન કરવા્ાન બવેલ છે ?

નિય્-30 નિય્-31 નિય્-32 બ પૈકી કોભ િહં B

88  જરાત  ્ કી સેવા (પે્શિ) નિય્ો-2002' અ્વયે 'પે્શિપાર પહાર' એટલે......
નિ નૃતિા છે્લા 
્ાસ્ાન ્ળેલ પહાર

નિ નૃતિા છે્લા 
વ મ્્ાન ્ળતો 
સરેરાશ પહાર

સરકારી ક મ્ચારીએ છે્લા 
િશ ્ાસિી સેવા 
િરન્યાિ ્ેળવેલ 

સરેરાશ પહાર
બ પૈકી કોભ િહં C

89
સરકારી ક મ્ચારીિે તેિી હેરવતમ  નક, િાિારી કે બીિકાયમષ્તા બિલ િોકરી્ાનથી  ર 

કરવા્ાન બવે તો તેિે યા રકાર  ન પે્શિ ્નજ ર કરવા્ાન બવે છે ?
 ટ નબ પે્શિ વળતર પે્શિ અશ્તતા પે્શિ રહને્યત પે્શિ D

90
કાય્ી/પણૂમતઃ અશ્તતા જણાતી િ હોય તેવા દક્સા્ાન વ   સેવા ્ાટે ંશતઃ અયો્યતા 
બાબતિા તબીબી ર્ાણપર યા િ િૂા્ાન નિયત થયેલ છે ?

િ િૂો-5 િ િૂો-3 િ િૂો-6 િ િૂો-8 C

91
ઘા અથવા ભા પે્શિ સનબનધે તબીબી ્નડળ વારા યા િ  િા્ાન ર્ાણપર બપવા  ન હોય 

છે ?
િ િૂા-6 િ િૂા-8 િ િૂા-7 િ િૂા-9 B

92 રા્ય પનરત અનધકારીએ િો્ીિેશિ ફો મ્ કોિે ્ોકલવા  ન હોય છે ?
સનબનનધત કચેરીિા 
વડાિે

સનબનનધત સાતાિા 
વડાિે એ.ી.કચેરીિે સનબનનધત જજ્લા 

નતજોરી અનધકારીિે B

93
સરકારી ક મ્ચારી ્યારે િોકરી્ાન િાસલ થાય ્યારે યા િ િૂા્ાન  ટ નબિી નવહતો તેિા 
કચેરીિા વડા/સાતાિા વડાિે પ રી પાડવાિી હોય છે ?

િ િૂા-12 િ િૂા-13 િ િૂા-14 િ િૂા-15 B

94
નિ નૃત બાિ એક વ મ્ પછી તબીબી તપાસ બાિ પે્શિિાન ૂપાનતર ્ાટે પે્શિરે યા 
િ િૂા્ાન અરી કરવાિી હોય છે ?

િ િૂો-15 િ િૂો-16 િ િૂો-17 િ િૂો-18 B

95
પે્શિ પાુ લેવા  ન કે ્ો  ફ રાસવાિો સરકારિો અનધકાર હોવા બાબતિી જોહવાભ 

'  જરાત  ્ કી સેવા (પે્શિ) નિય્ો-2002' િા યા નિય્્ાન થયેલ છે ?
નિય્-22 નિય્-23 નિય્-24 નિય્-25 C

96
કેટલા વ મ્િી ં્ર રા્ત કયામ પછી સરકારી ક મ્ચારીએ કરેલ િોકરી જ પે્શિ પર્વે 

હણાવા્ાન બવે છે ?
18 વ મ્ 28 વ મ્ 58 વ મ્ 60 વ મ્ A

97 પે્શિ પાર પહાર ્ાટે િીચે પૈકી ય  સાચ ન છે ?
છે્લા િસ ્ાસિા 
પહારિી સરેરાશ

છે્લા વ મ્િા 
પહારિી સરેરાશ છે્લા પહારિા 50 ટકા છે્લા પહાર ેટલ ન A

98 પે્શિિા રકાર કેટલા છે ? ચાર પાનચ છ સાત D

99
સરકારી ક મ્ચારીએ તેિા  ટ નબિી નવહતો '  જરાત  ્ કી સેવા (પે્શિ) નિય્ો-2002' ્ાન 
જણા્યા  જબ યા િ  િા્ાન બપવાિી રહશેે ?

િ  િો-11 િ  િો-12 િ  િો-13 િ  િો-14 C

100
સરકારી ક મ્ચારી તેિા પે્શિિા કેટલા ટકા ેટલી રક્થી વ   િહં તેટલી રક્િા 
દહ્સા   ય્ચક રોકડ્ાન ૂપાનતર કરાવવા હકિાર છે ?

40 ટકા 50 ટકા 60 ટકા 70 ટકા A

પેપર - ૧ ( સેિા રથા)
રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - Dનં
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રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો.જિાબ
1 વિધાન સભામાન ંદાજપર કોણ રજુ કરે છે ? ુ્ યમનરી નાણામનરી વિધાનસભાના અ્યષ રા્યપાલ B

2 ંદાજપર પર સામા્ય ચચાા કેટલા દદિસ ચાલે ? ચાર દદિસ ચૌદ દદિસ અઢાર દદિસ સોળ દદિસ A

3 નીચેનામાનથી કઇ પેશહી બિન્યાજુકી પેશહી છે ? તહિેાર પેશહી પનસા પેશહી સાયકલ પેશહી આ તમામ A

4 નીચેનામાનથી કઇ ંદાજપરીય અવનયવમતતા નથી ?
સન્ યાિનધ કેસોમાન 
મોટી િચત અથિા 
િધારાનો સચા

સન્ યાિનધ કેસોમાન િ  ુ

પડતા અથિા 
અપરુતા 
પનુઃવિવનયોહો

ંદાજ પરમાન કરેલ 

જોહિાઇની મયાાદામાન સચા 
કરિો

સન્ યાિનધ કેસોમાન 
તફાિતના કારણ ન 

આપિા
C

5
માચા-2016 ના પહાર ભ્થાની જોહિાઇ યા નાણાનકીય િ ા્ના િેટમાન 
કરિામાન આિશે ?

2015-16 2016-17 2017-18 2014-15 B

6
િનધારણની કઇ કલમ અ્િયે રા્યપાલ વિધાનસભામાન ંદાજપર રજુ કરી 
શકે છે ?

કલમ-202 કલમ-203 કલમ-267 કલમ-268 A

7 નીચેનામાનથી યો સચા વિધાનસભાના મતને આવધન નથી ? નાણાન મનરીનો ુ્ ય સબચિનો ુ્ ય મનરીનો રા્યપાલનો D

8
ગજુરાત રા્યના એકરીત ફનડમાનથી સચા કરિા માટે જોહિાઇ કરિા 
સનવિધાનની કલમ-204 અ્િયે પસાર કરેલો કાયદો એટલે........

વિવનયોહ વિધેયક વિવનયોહ અવધવનયમ િાવ િ્ક નાણાનકીય પર ંદાજ પર B

9 ાહરે દહસાિ વસવમતની રચના યારે કરિામાન આિે છે ? દર િ્ે દર રણ િ્ે દર ચાર િ્ે દર પાનચ િ્ે A

10 આક્મમક ફનડ કોના હમતક રાસિામાન આિે છે ? નાણાન મનરી નાણાન સબચિ ુ્ ય સબચિ રા્યપાલ D

11
ચાલ ુકાયદા કે ુકમો અને વનયમોની ૂએ થતો સચા નીચેનામાનથી કોની સાથે 

સનિનવધત છે ?
િહીિટી મનજુરીવ મથાયી સચાની 

મનજુરીવ ટેકનીકલી મનજુરીવ ડૂી સચા B

12 કાપ દરસામત માટે કેટલા સમયની નોટીસ આપિી જૂરી છે ? એક અઠિાદડયાની પાનચ દદિસની રણ દદિસની એક દદિસની C

13 આિક અને સચાના વનયનરણ માટે કોણ જિાિદાર છે ? નાણાન સબચિને સાતાના િડા કચેરીના િડા વનયનરણ અવધકારી D

A

15
એકજ ુ્ ય સદર હઠેળના એક હૌણ સદરમાનથી િીા હૌણ સદરમાન 
રા્ટની ફેરિદલીને ુ ન કહિેાય ?

પનુઃ વિવનયોહ પનુઃ િહચેણી ધુારેલા ંદાજ પરુક માનહણી A

16 જૂરીયાત કરતા િધારે રા્ટ હોય તો ુ ન કર ુન જોઇએ ?
સમયસર િચત 

રુત કરિી
જૂર કરતા િધારે 

રકમ ન યપાડિી
મનજુર થયેલ રા્ટ ેટલો 
સચા કરી દેિો

િીા િ્ે નાણાન 
મજરે લેિા A

17
સચા પર વનયનરણ રાસિા દરેક વનયનરણ અવધકારીએ યા ફોમામાન સચા ુન 
રીમટર રાસિા ુન છે ?

ફોમા નન.9 ફોમા નન.10 ફોમા નન.11 ફોમા નન.12 C

18
માચાના દહસાિોના દહસાિ મેળ દર િ્ે કઇ તારીસ પહલેા પરુા કરિા 
જોઇએ ?

15 મી એવરલ 15 મી મે 15 મી જુન 15 મી જુલાઇ C

19
નીચેમાનથી કયા દકમસામાન સરકારી આિકનો સરકારી સચા માટે સીધે સીધો 
વિવનયોહ થઇ શકે ?

િહા-4 ને સુાફરી 
ભ્  ુચકૂિિા

આક્મમક સચા 
ચકૂિિા

નોટરી ંહે મળેલ ફી 
નોટરી ંહેના કા નૂી સચા 
માટે

યપરના િધા માટે C

20 ામીનહીરી આપિી કોણે જૂરી છે ? લાયરેરીયને કેશીયરે રાઇિરે આ િધાએ B

પેપર - ૨  ( હિસાબી રથા)

14 વશષણ, સેતી, આરો્ય ેિા સરકારના કાયો યા સદર હઠળે  આિ ે? ્ુય સદર હૌણ સદર પેટા સદર વિહતિાર સદર



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો.જિાબ
21 િાયચરો વનયમો અ સુાર તૈયાર કરિાની ફરજ અને જિાિદારી કોની છે ? વનયનરણ અવધકારીની યપાડ અવધકારીની કચેરીના િડાની આ તમામની B

22 આિક અને સચાના વનયનરણ માટેની જિાિદારી કોની છે ? વનયનરણ અવધકારીની સાતાના િડાની કચેરીના િડાની નાણાન સબચિની A

23 ાહરે દહસાિ સવમવતની રચના દર કેટલા િ્ે કરિામાન આિે છે ? દર િે િ્ે દર ચાર િ્ે દર િ્ે દર રણ િ્ે C

24 નીચેનામાનથી યો સચા આકમમીક સચા હણાય છે ? મહકેમનો પહાર સચા સુાફરી ભ્થા સચા
મોજણી કામ માટે રોકેલ 

હનહામી કમાચારી િહાનો 
પહાર સચા

આ િધા C

25 આરો્ય, વશષણ, સેતી ેિા સરકારના કાયો યા સદર હઠેળ આિે છે ? વિહતિાર સદર પેટા સદર હૌણ સદર ુ્ ય સદર D

26
એક જ ુ્ ય સદર હઠેળના એક હૌણ સદરમાનથી િીા હૌણ સદરમાન 
રા્ટની ફેરિદલીને ુ ન કહિેાય ?

પરુક માનહણી પનુઃ િહચેણી પનુઃ વિવનયોહ ધુારેલા ંદાજ C

27 યા બિલના સમથાનમાન િાયચર જૂરી નથી ? ક્ટીજ્સી િીલમાન ય્ચક િીલના 
વિહતિાર િીલમાન

સવિિસ પોમટેજ મટે્પના 
બિલમાન આ તમામ C

28 એક સદરનો કોડ 2202 છે તો આ સદર નીચે પૈકી ુ ન કહિેાય ? મહે લુી આિક મહે લુી સચા ડૂી આિક ડૂી સચા B

29 જૂરી લેસન સામરીની માનહ યાદી કોને મોકલિાની હોય છે ? િહીિટી વિભાહને સાતાના િડાને સી.એસ.પી.વ.ને વનયામક, રુણ અને 

લેસન સામરી D

30 સચા અરતા સવમવત કેટલા સ્યોની િનેલી હોય છે ? રણ અહીયાર નિ પાનચ A

31 ય્ચક િીલ  ુવિહતિાર િીલ યા રજુ કરિા  ુહોય છે ? નાણાન વિભાહમાન એ.ી. કચેરીમાન સાતાના િડાની કચેરીમાન વતજોરી કચેરીમાન B

32
સરકારી આિક મ્યા પછી િે દદિસમાન િંકમાન ભરિા ુન શય ન િને તો 
સાતાના િડા કેટલા દદિસમાન આ રકમ ભરી દેિા આદેશ આપી શકે ?

િે દદિસ પાનચ દદિસ સાત દદિસ દસ દદિસ C

33 નીચેનામાનથી ્ુન વિધાન સોટુન છે ?

સરકાર િતી નાણાન 
મિીકારનાર દરેક 

અવધકારીએ રોકડમેળ 

રાસિો.

સરકારી નાણાન અને 

બિન સરકારી નાણાનની 
કેશબકૂ એક જ રાસિી.

સરકારી નાણાન અને બિન 

સરકારી નાણાન અલહ 

રાસિા.

િંકમાનથી નાણાન 
લાિિા પટાિાળાનો 
યપયોહ કરિો

B

34
નિા વનમાયેલ કમાચારીને તેની તન ુ રમતી ુન રમાણપર રજુ કયાા વિના કેટલા 
માસ ધુી પહાર ચકુિી શકાય ?

િે માસ રણ માસ ચાર માસ પાનચ માસ A

35
રા્ય સરકારોએ રાસિાના દહસાિોનો ન નુો નકી કરિાની સતા કોને 

સંપિામાન આિી ? નાણાન વિભાહને નાણાન સબચિને સી.એ.ી. ને રા્રપવતને C

36
ચાલ ુકાયદા, વનયમો અને ુકમો યપર આધાદરત મનજુરીવ 

એટલે..................
િહીિટી મનજુરીવ મથાયી સચાની 

મનજુરીવ નિી િાિતની મનજુરીવ ચાલ ુસચાની મનજુરીવ B

37 કરિેરા રકારની આિકો યા દહસાિમાન લેિામાન આિે છે ? મહે લુી દહસાિ ડૂી દહસાિ ાહરે દહસાિ આ પૈકી કોઇ નહં A

38
વિધાન મનડળે મનજુર કરેલ નાણાન િહીિટી તનરએ માહણીની ષેર મયાાદાની 
ંદર રહીને સ્યાા છે તેની સાતરી કરિા ુન કામ કો ુન છે ?

ાહરે દહસાિ સવમવત ુન ંદાજ સવમવત ુન સચા અરતા સવમવત ુન આ તમામ સવમવત ુન A

પેપર - ૨  ( હિસાબી રથા)



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો.જિાબ
39

કોઇ ચોકસ િાિત નિી િાિત તરીકે હણિી કે કેમ એિી શનકા યભી થાય 

તો કોની સલાહ લેિી ?
ાહરે દહસાિ 

સવમવતની ંદાજ સવમવતની નાણાન વિભાહની સામા્ય િહીિટ 

વિભાહની C

40
સનઘ અને રા્ય સરકારના દહસાિી ન નુા નકી કરિાની સતા કોને 

આપિામાન આિી છે રા્યપાલ સી.એ.ી. નાણાન વિભાહ એ.ી. B

41 નીચેનામાનથી કઇ િાિત ાહરે દહસાિનો ભાહ િને છે ? કરિેરા ફી અનામતો દનડ C

42
વિધાનસભામાન માનહણીવ યપર મતદાન માટે િ મુાન િ  ુકેટલા દદિસ 

ફાળિેલ છે ?
18 દદિસ 16 દદિસ 14 દદિસ 4 દદિસ C

43 નાણાન સબચિ કઇ સવમવતના સ્ય છે ? દહસાિ સવમવત સચા અરતા સવમવત ંદાજ સવમવત ાહરે દહસાિ સવમવત B

44
સામા્ય ભવિ્ય વનવધમનથી યપાડ માટે આપેલી મનજૂરી કેટલા સમય પછી 
રદ થશે ?

રણ માસ છ માસ િાર માસ અઢાર માસ A

45 ુ નિઇ સામા્ય ભવિ્ય વનવધ વનયમો યારથી અમલમાન છે ? 01 October 1936 01 April 1947 01 April 1950 01 May 1960 A

46
સામા્ય ભવિ્ય વનવધમાનથી કોઇપણ કારણ આ્યા વિના વન વૃતના કેટલા 
માસ િાકી હોય ્યારે ંશતઃ આસરી યપાડ કરી શકાય ?

રણ માસ છ માસ િાર માસ ચોિીસ માસ C

47
વન વૃતના કેટલા માસ અહાય સામા્ય ભવિ્ય વનવધમાન ફાળો ભરિા ુન િનધ 

કરિાનો વિક્પ આપી શકાય ?
રણ માસ છ માસ નિ માસ િાર માસ B

48
નીચેનામાનથી યા સનજોહોમાન કમાચારીના રોવિડ્ટ ફનડની કપાત ન કરી 
શકાય ?

રા્ત રા દરવમયાન અધાપહારી રા 

દરવમયાન ફરજ મોકુફી દરવમયાન આ તમામ સનજોહોમાન C

49 નીચેનામાનથી ્ુન વિધાન સાચુન છે ?

િચતદાર રોવિડ્ટ 

ફનડ પર ્યાજ નદહ 

લેિાનો વિક્પ 

મિીકારી શકે.

િચતદારે રોવિડ્ટ 

ફનડ પર ્યાજ લે ુન 
ફરીયાત છે.

િ ા્ દરવમયાન િચતદાર 

રણ િસત ફાળાની રકમ 

ઘટાડી શકે.

યપરના તમામ સાચા 
છે.

A

50
િચતદારના ૃ્  ુસમયે કેટલા િ ા્ની નોકરી હોય તો અનામત સહ વિમા 
યોજનાનો લાભ આપી શકાય ?

એક િ ા્ િે િ ા્ રણ િ ા્ પાનચ િ ા્ D

51
સામા્ય સનજોહોમાન રોવિડ્ટ ફનડમાનથી લીધેલ પેશહી પરત ભરપાઇ કરિા 
કેટલા હ્તા નકી કરિા જોઇએ ?

10 થી 12 હ્તા 12 થી 18 હ્તા 12 થી 24 હ્તા 12 થી 36 હ્તા C

52 નાણાનકીય િ ા્માન રોવિડ્ટ ફનડમાન ફાળો કેટલી િસત િધારી શકાય ? િે િસત રણ િસત ચાર િસત એક પણ િસત નહં A

53
માનદહીના હે  ુમાટે સાસ દકમસામાન ંશતઃ આસરી યપાડ મહતમ કેટલો 
મનજુર કરી શકાય ?

જમા રકમના 50 ટકા જમા રકમના 75 ટકા જમા રકમના 90 ટકા જમા રકમ ેટલો B

54
ચાલ ુનોકરીએ અિશાનના દકમસામાન અનામત સહ વિમા યોજના હઠેળ 

મહતમ કેટલી રકમ મળિાપાર છે ?
Rs. 30,000 Rs. 60,000 Rs. 1,00,000 Rs. 2,00,000 B

55 રોવિડ્ટ ફનડની રકમ યા ફનડ સાતે નંધિામાન આિે છે ? એકવરત ફનડ આક્મમક ફનડ ાહરે દહસાિ અનામત ફનડ C

56 કમાચારીએ યારે સામા્ય ભવિ્ય વનવધમાન ફાળો ભરિાનો હોતો નથી ? એક માસથી િધારે 

રા્ત રા દરવમયાન
એક માસથી િધારે 

ૂપાનતદરત રા 

દરવમયાન
એક માસથી િધારે 

અસાધારણ રા દરવમયાન
એક માસથી િધારે 

પહારી સચા રા 

દરવમયાન
C

પેપર - ૨  ( હિસાબી રથા))



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો.જિાબ
57 સાતાના િડા માટે રોવિડ્ટ ફનડમાનથી પેશહી કોણ મનજુર કરે ?

પહાર અને દહસાિી 
અવધકારી

વનયામક, પે્શન અને 

રોવિડ્ટ ફનડ સનિનવધત િહીિટી વિભાહ નાણાન વિભાહ C

58
સાસ કારણસર રોવિડ્ટ ફનડમાનથી િ મુાન િ  ુકેટલો ંશતઃ આસરી યપાડ 

મનજુર કરી શકાય ?

રણ માસનો પહાર 

અને જમા રકમનાન 50 

ટકા
છ માસનો પહાર અને 

જમા રકમનાન 50 ટકા જમા રકમના 75 ટકા જમા રકમની 
મયાાદામાન C

59
સેતર માટે જમીન સરીદિા વન વૃતના કેટલા અહાય માસ ંશતઃ આસરી 
યપાડ મનજુર કરી શકાય ?

રણ માસ છ માસ િાર માસ ચોિીસ માસ B

60 નીચેનામાનથી ્ુન વિધાન સાચુન છે
કમાચારી િ મુાન િ  ુ

ળૂ પહારના 50 ટકા 
ી.પી.એફ. માન ફાળો 
કપાિી શકે

કમાચારી િ મુાન િ  ુ

કુલ મળતરના 50 ટકા 
ી.પી.એફ. માન ફાળો 
કપાિી શકે

કમાચારી િ મુાન િ  ુ ળૂ 

પહારના 75 ટકા 
ી.પી.એફ. માન ફાળો કપાિી 
શકે

કમાચારી િ મુાન િ  ુ

કુલ મળતરના 75 ટકા 
ી.પી.એફ. માન ફાળો 
કપાિી શકે

B

61
ધો.10 માન અ્યાસ કરતા િાળકના કોચંહ માટે ી.પી.અફે. માનથી કેટલો 
ંશતઃ આસરી યપાડ મળિાપાર છે ?

Rs. 7,000 Rs. 10,000 Rs. 15,000 Rs. 20,000 A

62 ી.પી.એફ. ના હે  ુમાટે િહા-2 ના દકમસામાન દહસાિી અવધકારી કોણ હણાશે ?
પહાર અને દહસાિી 
અવધકારી

વનયામક, પે્શન અને 

રોવિડ્ટ ફનડ એકાય્ટ્ટ જનરલ નાણાન વિભાહ C

63 નાણાનકીય િ ા્માન રોવિડ્ટ ફનડમાન ફાળો કેટલી િસત ઘટાડી શકાય ? એક િસત િે િસત ચાર િસત એક પણ િસત નહં A

64
ચાલ ુનોકરીએ અિસાનના દકમસામાન અિસાનની તારીસે કેટલા િ ા્ની 
નોકરી હોય તો અનામત સહ વિમા યોજનાનો લાભ મળિાપાર છે ?

એક િ ા્ િે િ ા્ રણ િ ા્ પાનચ િ ા્ D

65
ી.પી.એફ. ના હે  ુમાટે નીચેનામાનથી કોનો સમાિેશ કુટુનિની ્યા્યામાન 
થતો નથી ? પ્ની પરુ મર ુમ પરુની વિધિા માતા D

66 ી.પી.એફ.ની વિલનબિત ચકુિણી પર કેટલ ુ્યાજ ચકુિિા ુન છે ? જમા રકમનાન 12 ટકા
દહસાિી અવધકારી 
નકી કરે તે દરે પરન  ુ

12 ટકાથી િ  ુનદહં
ી.પી.એફ.નો ે ્યાજદર 

અમલમાન હોય તે દર ્યાજ ચકુિિા ુન નથી C

67
ી.પી.એફ.માનથી ધો.12 પછીના ય્ચ અ્યાસ માટે મહતમ કેટલી રકમ 

મળિાપાર છે ?
Rs. 1,00,000 Rs. 1,50,000 Rs. 2,00,000 Rs. 2,50,000 B

68
સામા્ય ભવિ્ય વનવધમાનથી યપાડ માટે આપેલી મનજૂરી કેટલા સમય પછી 
રદ થશે?

રણ માસ છ માસ િાર માસ અઢાર માસ A

69
સેતી માટે જમીન સરીદિા વન વૃતના કેટલા માસ અહાય ંશતઃ આસરી 
યપાડ મનજુર કરી શકાય ?

નિ માસ ચોિીસ માસ િાર માસ છ માસ D

70
વતજોરી તરફથી તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૫ નાન રોજ મળેલ ચેકની િેલીડીટી યારે 

પરુી થશે ?
28 February 2016 05 March 2016 31 March 2016 05 June 2016 B

71
વતજોરીમાન િીલ રજુ કરિામાન આિે ્યારે િીલ મિીકાયાા િદલ વતજોરી 
કચેરી ુ ન આપે છે ?

પહંચ ટોકન ચેક િાયચર B

72 વતજોરીનાન ચેકની િેલીડીટી કેટલા સમયની હોય છે ? િે માસ રણ માસ ચાર માસ છ માસ B

પેપર - ૨  ( હિસાબી રથા) )



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો.જિાબ
73 ગજુરાત વતજોરી વનયમોનાન યા ન નુામાન બિલ રીમટર વનભાિિા ુન છે ? ફોમા નન.40 ફોમા નન.41 ફોમા નન.42 ફોમા નન.35 A

74 ગજુરાત વતજોરી વનયમોના યા ન નુામાન ઇાફા રીમટર વનભાિિા ુન છે ? ફોમા નન.31 ફોમા નન.32 ફોમા નન.33 ફોમા નન.34 B

75 વતજોરીના ચેકની િેલીડીટી કેટલા સમયની હોય છે ? િે માસ રણ માસ ચાર માસ છ માસ B

76 ગજુરાત વતજોરી વનયમોના ફોમા-30 થી શાનો ન નૂો નકી થયેલ છે  ?
આક્મમક સચાના 
િીલનો કેશબકુનો પહાર િીલનો સવિિસ ટપાલ 

દટકીટના િીલનો C

77
િીલ રીમટર ગજુરાત વતજોરી વનયમો અ સુાર યા ફોમામાન િનાિિામાન 
આિે છે ?

ફોમાન ન-20 ફોમાન ન-25 ફોમાન ન-30 ફોમાન ન- 40 D

78 નીચેમાનથી ્ ુવિધાન સોટુ છે ?

સરકારી સાતાને 

મળેલ આિક સરકારી 
દહસાિથી અલહ 

રાસિી નદહં

સાતાકીય આિકનો 
સાતાકીય સચામાટે 

વિવનયોહ કરિો નદહં

સરકારી આિક રણ 

કામકાજના દદિસમાન 
વતજોરી કે િંકમાન ભરી દેિી

કચેરીનાિડા સરકારી 
આિક પાનચ દદિસમાન 
ભરિા મનજૂરી આપી 
શકે નદહં

C

79
સરકારી દહસાિમાન નાણા જમા કરાિિા સામા્ય રીતે સાતાકીય અવધકારીએ 

ચલન કેટલી નકલમાન રજૂ કરિા ુન રહશેે ?
િે નકલમાન રણ નકલમાન ચાર નકલમાન પાનચ નકલમાન A

80
વતજોરી તરફથી તારીસ 1-1-2017 થી લસાયેલ ચેકની િેલીડીટી યારે પરૂી 
થશે ?

31 March 2017 01 April 2017 30 June 2017 01 July 2017 B

81 ય્ચકિીલ ુન વિહતિાર િીલ કેટલા સમયમાન  રજૂ કરિા ુન  છે ? એક માસમાન િે માસમાન રણ માસમાન છ માસમાન C

82
ગજુરાત વતજોરી વનયમો ંતહાત યા ન નુામાન ચેક રીમટર વનભાિિા ુન 
હોય છે ફોમા નન.42 ફોમા નન.41 ફોમા નન.40 ફોમા નન.39 B

83 ગજુરાત નાણાનકીય વનયમોના સનદભામાન ફોમાન ન-6 શાના માટે છે ? પહંચ ચલન પેશહી રીમટર હિાલાની ફેરિદલી D

84
સરકારી આિક મ્યા પછી કેટલા દદિસમાન તે આિક િંકમાન ભરી દેિી 
જોઇએ ?

િે દદિસ પાનચ દદિસ પનદર દદિસ રીસ દદિસ A

85 સરકારી નાણાન ભરિા યા ફોમાનો યપયોહ કરિામાન આિે છે ? િીલ પહંચ ચલણ ચેક C

86 સામા્ય રીતે કમાચારીના પહાર ભ્થા યાનથી ચકુિી શકાય ?

કમાચારી ઇ્છે તે 

જજ્લા વતજોરી 
કચેરીએથી

કોઇ પણ જજ્લા 
વતજોરી કચેરીએથી

કમાચારી ુ ન ુ્ ય મથક ે 

જજ્લામાન આિેલ હોય તે 

જજ્લા વતજોરી કચેરીએથી
યપર પૈકી કોઇપણ 

જ્યાએથી C

87 નીચેનામાનથી ્ ુવિધાન સાચુન છે ?
રોકડમેળ દરરોજ િનધ 

કરિો
રોકડમેળ દર 

અઠિાદડયે િનધ કરિો
રોકડમેળ દર પનદર દદિસે 

િનધ કરિો
રોકડમેળ દર માસના 
ંતે િનધ કરિો A

88
એક નાહરીકે કરિેરા ભરેલ નાણાન ભયાા ંહેની પહંચ સોિાઇ હઇ છે અને 

તેને તે ંહેનો આધાર જોઇએ છે તો ુ ન કર ુન જોઇએ ?

ડુ્લીકેટ પહંચ 

આપિી
નાણાન જમા થયા 
ંહે ુન રમાણપર 

આપ ુન
િીી વરીજનલ પહંચ 

આપિી ક ુન ન અપાય B

89
સરકારી દહસાિમાન નાણાન જમા કરાિતી સાનહી ્ય્તતએ ચલણ કેટલી 
નકલમાન રજુ કર ુન જોઇએ ?

એક િે રણ ચાર C

પેપર - ૨  ( હિસાબી રથા)



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો.જિાબ
90 ય્ચક િીલ ુન વિહતિાર િીલ યાન રજુ કરિામાન આિે છે ? વતજોરી કચેરીમાન સાતાના િડાની 

કચેરીમાન એ.ી. કચેરીમાન નાણાન વિભાહમાન C

91 વદડટ માટે િાયચર યપલ્ધ ન હોય તો ુ ન કર ુન જોઇએ ?
ડુ્લીકેટ િાયચર 

િનાિિા

નાણાન સચાાયેલ છે 

તે ુ ન સષમ 

અવધકારી ુ ન 
રમાણપર મેળિ ુન

િાયચર ન મળે ્યાન ધુી 
વદડટ લુ્િી રાસ ુન

જિાિદાર પાસેથી 
નાણાન િ લુ કરિા B

D

93
પહાર િીલમાનથી વનયમ અ સુાર કરિાની થતી કપાત કરિાની ફરજ કોની 
છે ?

વતજોરી અવધકારીની કચેરીના િડાની બિલ આકારનારની આ તમામની C

94 હિાલાની ફેરિદલી માટે કયા ફોમાનો યપયોહ કરિામાન આિે છે?
ગજુરાત નાણાનકીય 

વનયમો ફોમા નનિર-3

ગજુરાત નાણાનકીય 

વનયમો ફોમા નનિર-4

ગજુરાત નાણાનકીય વનયમો 
ફોમા નનિર-5

ગજુરાત નાણાનકીય 

વનયમો ફોમા નનિર-6
D

95 રોકડમેળના સરિાળાની સરાઇ કરિાની જિાિદારી કોની છે ? કચેરીના િડાની કેવશયરની ુ્ ય કારકુનની અવધષકની A

96 નાણાનકીય મનજુરી િ મુાન િ  ુકેટલા સમય પછી રદ થશે ? રણ માસ છ માસ િાર માસ ચોિીસ માસ C

97 મોટરકાર પેશહીના દહસાિો કોણ રાસે છે ? વતજોરી અવધકારી વનયામક પે્શન અને 

રો. ફનડ એકાય્ટ્ટ જનરલ સાતાના  િડા B

98 બિન રા્યપવરત કમાચારીવમાટે મકાન પેશહી કોણ મનજૂર કરે છે ? કચેરીના િડા યપાડ અવધકારી સાતાના િડા સનિનવધત િદહિટી 
વિભાહ C

99
મોટરકાર પેશહીની િ લુાત ્યાજસદહત કુલ કેટલા હ્તામાન કરિાની હોય 

છે ?
60 હ્તા 80 હ્તા 120 હ્તા 180 હ્તા C

100 નીચેનામાનથી કોણે ામીનહીરી આપિી જૂરી નથી ? રાઇિરે મટોર કીપરે કેવશયરે આ તમામ A

પેપર - ૨  ( હિસાબી રથા)

92 મકાન પેશહી ્યાજ સદહત કેટલા હ્તામા ન ભરપાઇ કરિાની હોય છે ? 60 હ્તા 80 હ્તા 180 હ્તા 240 હ્તા



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો. જિાબ

1

્ લૂ બો ડ્ની પહલેી બેઠક અ્યષ અને યપા્યષની ચ ૂનટણી કરવા માટે ્ લૂ બો ડ્ના સ્યોના 
નામ રસસ્ધ થયાના 21 દિવસમાન જિ્લા ્ લૂ બો ડ્ના અ્યષ સમટંહ ન બોલાવે તો આવી 
બેઠક બોલાવવા ંહેની ર સુની સતા કોને પહંચે છે ?

કલેકટરરીને જિ્લા સવકાસ 

અસધકારીરીને
જિ્લા 
સિષણાસધકારીરી
ને

જિ્લા રાથસમક 

સિષણાસધકારીરી
ને

C

2
જિ્લા ્ લૂ બો ડ્ની કાયડનંધની નકલ જિ્લા સિષણાસધકારીરીને કેટલા સમયમાન મોકલવી 
િોમર?

બે અઠવા્ીયામાન િસ દિવસમાન 21 દિવસમાન રક 

અઠવા્ીયામાન A

3 ' ુ નબમ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ-1947' િુબ રી્ નુલ રટલે....
કલમ-40(હ) હઠેળ 

રચાયેલ રી્ નુલ
કલમ-40(ચ) હઠેળ 

રચાયેલ રી્ નુલ
કલમ-40(ઘ) 

હઠેળ રચાયેલ 

રી્ નુલ

કલમ-40(છ) 

હઠેળ રચાયેલ 

રી્ નુલ
D

4
જિ્લા ્ લૂ બો ડ્માન વહીવટી અસધકારી, પુરવામઝરો, સનરીષક અસધકારીર રાથસમક સિષકોના 
્ટાફને સનભાવવા ંહેની િોહવામ કમ કલમમાન કરવામાન આવેલ છે?

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

5 ુ નબમ રાથસમક સિષણ અસધસનયમની કલમ-63(1) હઠેળ રા્ય સરકારને કમ સતા મળેલ છે?
અસધસનયમમાન 
ધુારો કરવાની સનયમો કરવાની યપસનયમો 

કરવાની પદરપરો કરવાની B

6 ુ નબમ રાથસમક સિષણ અસધસનયમની કલમ-58 હઠેળ રચાયેલુન બો ડ્ રટલે? રા્ય પરીષા બો ડ્ રાથસમક સિષણ બો ડ્
મા્ય.અને 

ય્ચ.મા.સિષણ 

બો ડ્
રા્ય સિષણ 

બો ડ્ B

7 રાથસમક સિષણ બો ડ્ ુલ કેટલા સ્યો ુન બનેલુન હોય છે? 14 20 22 16 D

8
રાથસમક સિષણ સનયામકના સનણડયથી નારાિ થયેલી કોઇ સાનહી રાથસમક િાળા, 
અસધસનયમની કઇ કલમ હઠેળ રા્ય સરકારને અપીલ કરી િકે છે ?

40(ક)-5 40(ક)-6 40(ક)-7 40(ક)-8 D

9
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ - 1947' ની કલમ-4 િુબ ્ લૂ બો ડ્ના સ્યોની સન્ યા 

કેટલી હોય છે ?
12 થી 16 10 થી 16 12 થી 20 10 થી 12 A

10 ુ નબઇ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ-1947' િુબ સનયામક રટલે...........
સન ુ્ ત સિષણ 

સનયામક સિષણ સનયામક નાયબ સિષણ 

સનયામક
સનરનતર સિષણ 

સનયામક B

11
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ-1947' ની કઇ કલમ હઠેળ ્ લૂ બો ડ્ના સ્યની 

હેરલાયકાતોની િોહવાઇ થયેલ છે ?
કલમ-4 કલમ-5 કલમ-6 કલમ-7 D

12 ુ નબઇ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ-1947' િુબ ્ટાફ પસનિહી સસમસતના સેરેટરી કોણ હોય છે ? સનયામક અ્યષ યપા્યષ વહીવટી 
અસધકારી D

13
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ-1947' િુબ વહીવટી અસધકારી પાસેથી રાથસમક સિષણના 

દહસાબ અથવા રીપોટડ  માનહવાની સતા કોને છે ?
સેરેટરી સનયામક યપા્યષ ્ લૂ બો ડ્ના 

સ્ય B

14
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ-1947' ની કઇ કલમ િુબ બાળકને નોકરીર રાસવા બિલ 

સિષાની િોહવાઇ છે ?
કલમ-32 કલમ-33 કલમ-34 કલમ-36 D

15
િુરાત મા્યસમક સિષણ સવસનયમો-1947' અ સુાર મા્યસમક સિષણ બો ડ્ની િૈષણણક 

સસમસતમાન કેટલા સ્યો હોય છે ?
8 9 12 10 D

16 િુરાત મા્યસમક સિષણ સવસનયમો-1947' અ સુાર બો ડ્ના કોષા્યષ તરીકે કોણ કામ કરે છે ? બો ડ્ના અ્યષ બો ડ્ના સેરેટરી બો ડ્ના યપા્યષ કારોબારી 
સસમસતના B

પેપર - 3 (સિષણ સાતાના સનયમો અન ેધારા ધોરણો) 



17 ુ નબઇ રાથસમક સિષણ અસધસનયમ-1947' ની ુલ કલમોની સન્ યા કેટલી છે ? 68 69 70 71 D

18
ુ નબમ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ંતહડત ્ લૂ બો ડ્ની િરેક બેઠક લોકો માટે ુ્ લી 

રાસવાની િોહવામ યા સનયમમાન છે?
સનયમ-27 સનયમ-24 સનયમ-21 સનયમ-26 A

19
ુ નબમ રાથસમક સિષણ સનયમો - 1949' ના યા સનયમ હઠેળ સિષણ સનરીષકની સતા અને ફરિો 

નકકી થયેલ છે ?
સનયમ-167 સનયમ-169 સનયમ-168 સનયમ-166 A

20
ુ નબમ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' નાન યા સનયમ ંતહડત રાથસમક િાળાનાન સિષકોની ફરિ 

નકકી થયેલ છે ?
સનયમ-68 સનયમ-70 સનયમ-69 સનયમ-71 B

21
જિ્લા ્ લૂ બો ડ્ના અ્યષ રણ માસમાન 18 દિવસ િાળામાન લુાકાત લેવાની િોહવામ યા 
સનયમમાન કરવામાન આવેલ છે?

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

22
રાથસમક િાળાનો કોમ રક સિષક 50 દિવસની રા્ત રા મનજૂર કરવા માનહે છે આ રા મનજૂર 

કરવાની સતા નીચે પૈકી કોની છે?
ુ્ ય સિષકની તા.રા.સિ. 

અસધકારીની બીટ નીરીષકની ના.જિ.રા.સિ. 

અસધકારીની B

23
સાનહી રાથસમક િાળાને સવયાથી િીઠ કેટલા ચોરસ ૂટ િ્યા વહડસન્ માન બેસવા માટે હોવી 
િોમર?

સવયાથી િીઠ છ ચો. 
ૂટ

સવયાથી િીઠ િસ 

ચો. ૂટ
સવયાથી િીઠ આઠ 

ચો. ૂટ રક રકર C

24
અ ુ ણૂચત ાસત અને િનાસતના યમેિવારની વછામાન વછી કેટલી લાયકાત હોય તો ્ લૂ 

બો ડ્ના સ્ય તરીકે ચુનટી િકાય ?
ધોરણ-7 પાસ ધોરણ-12 પાસ ધોરણ-10 પાસ ધોરણ-4 પાસ D

25 ્ લૂ બો ડ્ના કોમ રક સ્ય સતત બેઠકોમાન ્ લૂ બો ડ્ની મનજૂરી સસવાય હેરહાિર રહ ેછે તે...
્ લૂ બો ડ્ના સ્ય 

તરીકે ચાલ ુરહિેે

્ લૂ બો ડ્ના સ્ય 

તરીકેની 
હેરલાયકાતના 
કારણે સ્યપિ 

મુાવિે

સ્ય તરીકે 

લાયક હોમ તેમ ુન 
સ્યપિ ચાલ ુ

રહિેે

યપર ુન રક પણ 

નહં B

26 પસનિહી સસમસતમાન કોનો સમાવેિ થતો નથી? જિ્લા 
સિષણાસધકારી

જિ્લા રા. 
સિષણાસધકારી

રાચાયડ જિ.સિ. 

અને તાલીમ 

ભવન
્ી.પી.સી. D

27 િે્ લુ-F િુબ ફરિ મો ુફીના ુકમ સામે કમડચારી કેટલા દિવસમાન કોને અપીલ કરી િકે છે ?
45 દિવસમાન સિષણ 

સનદરષકને
30 દિવસમાન 
વહીવટી અસધદકારીને

60 દિવસમાન 
સિષણ સવભાહને

30 દિવસમાન 
્ી.મ.વ. ને B

28 પુૂ ષ અ્યાપન મનદિરમાન રવેિ મેળવવા માટેની યમરની વય મયાડિા િણાવો? 16 વષડથી વ  ુઅને 

22 વષડથી વછી
16 વષડથી વ  ુઅને 

25 વષડથી વછી
16 વષડથી વ  ુ

અને 28 વષડથી 
વછી

16 વષડથી વ  ુ

અને 35 વષડથી 
વછી

A

29
રક સાનહી રાથસમક િાળા સવયાથીના વાલીને મન્ ળમાન િાન આપવા ફરિ પા્ ેછે. આ યા 
સનયમની સવ ુ્ધ છે ?

ુ નબઇ રાથસમક 

સિષણ સનયમો-1949 

ના સનયમ-106(ક)

ુ નબઇ રાથસમક 

સિષણ સનયમો-1949 

ના સનયમ-106(સ)

ુ નબઇ રાથસમક 

સિષણ સનયમો-
1949 ના સનયમ-

103

ુ નબઇ રાથસમક 

સિષણ સનયમો-
1949 ના સનયમ-

104

A

30
સાનહી રાથસમક િાળામાન રક ધોરણના રક વહડમાન સનયમની મયાડિામાન અસધ ૃત અસધકારીને 

કેટલા વ  ુસવયાથીને રવેિ આપવાની પરવાનહી આપવાની સતા છે ?
3 4 5 6 C

પેપર - 3 (સિષણ સાતાના સનયમો અન ેધારા ધોરણો) 

રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો. જિાબ



31
રાથસમક િાળાવમાન િર અઠવા્ીયે િોઢ (1.5) દિવસની રા રાસવી આ ુ નબઇ રાથસમક સિષણ 

સનયમો-1949 ના યા સનયમમાન ઠરાવેલ છે ?
સનયમ-121 સનયમ-122 સનયમ-125 સનયમ-126 C

32
સવયાથીને પહલેા ધોરણમાન િાસલ કરવા આપવામાન આવ  ુંમર ુન રમાણપર " ુ નબઇ રા્ય 

રાથસમક સિષણ સનયમો-1949" ના યા સનયમ િુબ આપવામાન આવે છે.
સનયમ-128 સનયમ-129 સનયમ-130 સનયમ-131 C

33 સાનહી/ રાથસમક િાળાના ્ટાફ તરીકે સનમાનારી ્ય્્તની ંમર કેટલી હોવી િોઇર ?

18 વષડ કરતાન વછી 
અને 25 વષડ કરતાન 
વ  ુન હોવી િોઇર

18 વષડ કરતાન વ ુ 21 વષડ કરતાન વ ુ
21 વષડ કરતાન 
વ  ુઅને 25 

વષડથી વછી
A

34
્પ્ટ રીતે સાલી હોય તેવી રાથસમક િાળામાન સનમાયેલી ્ય્્તનો અિમાયિી સમય કેટલો 
હોય છે ?

6 માસ 2 વષડ 1 વષડ 30 માસ B

35
િાળાના આચાયડ રક સિષકની C.L. રાની માનહણી (મનજૂરી) સામે વળતર રાની મનજૂરી આપે 

છે. આ મનજૂરી યા સનયમ િુબ છે ?
સિ્ લુ-F સનયમ સવ ુ્ધ છે સિ્ લુ-F-10 સિ્ લુ-F-11 B

36
રક રાથસમક સિષકની નોકરી પાનચ વષડ કરતાન વ  ુનથી. સનયમ િુબ સનચાલક મન્ ળે નોકરી 
સમા્ત કરી છે. તો આ કમડચારી કેટલ ુવળતર મેળવવા હકિાર છે ?

ભ્થા સદહત 3 

માસનો પહાર
ભ્થા સદહત 6 

માસનો પહાર
ભ્થા સદહત 12 

માસનો પહાર કાનઇ નહં B

37 રાથસમક સિષકની બાબતમાન નીચેનામાનથી કોનો 'તપાસ સસમસત' માન સમાવેિ થતો નથી ? જિ્લા રાથસમક 

સિષણાસધકારી િાળાનો હે્ મા્તર સનચાલકોનો રક 

રસતસનસધ
સનબનસધત 

સિષકનો રક 
A

38 િોસષત ઠરેલ રાથસમક સિષકને નીચેના પૈકી કોણ સિષાનો ુકમ કરી િકે ?
તાલકુા રાથસમક 

સિષણાસધકારી
જિ્લા 
સિષણાસધકારી

જિ્લા રાથસમક 

સિષણાસધકારી
સનબનસધત 

િાળાના D

39 કોઇ રાથસમક સિષક સામે તહોમતની કાયડવાહી કરવા નીચે પૈકી યા રેક ડ્ની િૂરીયાત નથી ?
કમડચારી સામે 

ઘ્ેલા તહોમતો 
અને આષેપો ુન 
સનવેિન

બચાવ ુન લેણસત 

સનવેિન
તપાસ િરસમયાન 

લીધેલ મૌણસક 

પરુાવા

કમડચારીના 
છે્લા રણ 

વષડના સાનહી 
અહવેાલ

D

40
રાથસમક સિષકને સનચાલક મન્ ળ વારા ફરિ મો ુફ કે સિષાનો ુકમ મ્યા તારીસથી કોને અને 

કેટલા દિવસમાન અપીલ કરી િકિે ?

જિ્લા 
સિષણાસધકારીને 30 

દિવસમાન
વહીવટી અસધકારીને 

45 દિવસમાન
વહીવટી 
અસધકારીને 30 

દિવસમાન

જિ્લા 
સિષણાસધકારીને 

45 દિવસમાન
C

41
કમડચારીની ફેરતપાસ અપીલમાન વહીવટી અસધકારીના ુકમને બહાલ રાસવા / રિ કરવાની સતા 
કોની છે ?

જિ્લા 
સિષણાસધકારીની

જિ્લા સિષણ 

સસમસતના અ્યષની
સનયામકરી, 
રાથસમક સિષણ રકપણ નહં A

42
સન તૃ થયેલ સાનહી રાથસમક િાળાના સિષકની સેવાપોથી કોની ક્ટ્ી (કબિો) માન રાસવામાન 
આવે છે ?

આચાયડ કમડચારી તાલકુા રાથસમક 

સિષણાસધકારી
જિ્લા રાથસમક 

સિષણાસધકારી A

43 કાયમી કમડચારીર સામા્ય રીતે કેટલા મદહનાની નોટીસ આપી રાીના  ુઆપ  ુિોઇર ? રક માસ બે માસ રણ માસ ચાર માસ C

44 કમડચારીને ટા કયાડના રમાણપરમાન નીચે પૈકી કમ બાબતનો સમાવેિ થતો નથી ? કમડચારી ુ ન પુ ુનામ મળેલો પહાર ચાદર્ય હનહામી/કાયમી 
છે કે કેમ ?

C

45 િાળાની નીચેની નંધવહીવ પૈકી કઇ નંધવહી કાયમી રાસવામાન આવે છે ? સમયપરક ંમરના િાસલાની 
ફાઇલો વયપરક વીઝીટબકુ C

રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો. જિાબ

પેપર - 3 (સિષણ સાતાના સનયમો અન ેધારા ધોરણો) 



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો. જિાબ

46

કમડચારીની સેવા િરતો સાથે સનકળાયેલી હોય તેવી િૈષણણક સન્ થાના સનણડયથી નારાિ થયેલ 

કોમ કમડચારી રવા ુકમથી અથવા સનણડયની તારીસથી કેટલા દિવસની ંિર દર્ નૂલને 

અપીલ કરી િકિે ?

30 દિવસ 50 દિવસ 60 દિવસ 90 દિવસ C

47
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો - 1949' અ સુાર સાનહી રાથસમક િાળા રક વહડમાન વ મુાન વ  ુ

કેટલા સવયાથીવને રવેિ આપી િકે છે ?
45 50 60 45 યપરાનત 5 D

48 જિ્લા ્ લૂ બો ડ્ રટલે..........
કલમ-2 અ્વયે 

રચાયેલ બો ડ્
કલમ-3 અ્વયે 

રચાયેલ બો ડ્
કલમ-4 અ્વયે 

રચાયેલ બો ડ્
કલમ-5 અ્વયે 

રચાયેલ બો ડ્ B

49
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ના યા સનયમ હઠેળ નવી િાળાવ સોલવાની િોહવાઇ છે 

?
સનયમ-31 સનયમ-32 સનયમ-33 સનયમ-34 C

50
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' િુબ કેટલી સવયાથીની સન્ યા પર રક વધારાનો સિષક 

મળે ?
100 200 250 300 B

51
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ના યા સનયમ હઠેળ નહરપાણલકા પોતાના કાર ુન, 

સિષકો, પુરવાઇઝરના ્ટાફની સનમ ુનક કરી િકે છે ?
સનયમ-37 સનયમ-38 સનયમ-39 સનયમ-40 C

52 ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ના સનયમ-75 િુબ અપીલ અસધકારી તરીકે કોણ છે ? સિષણ સનદરષક વહીવટી અસધકારી જિ્લા 
સિષણાસધકારી અ્યષ C

53 સિ્ લુ-F િુબ ફરિ મો ુફીના ુકમ સામે કમડચારી કેટલા દિવસમાન કોને અપીલ કરી િકે છે ?
45 દિવસમાન સિષણ 

સનદરષકને
60 દિવસમાન 
સરકારને

30 દિવસમાન 
વહીવટી 
અસધકારીને

30 દિવસમાન 
D.E.O. ને C

54
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' િુબ રી્ નુલના સનણડયથી નારાિ કમડચારી બીી 

અપીલ યાન કરી િકે ?

જિ્લા 
સિષણાસધકારીને

જિ્લા રાથમદક 

સિષણાસધકારીને સરકારને બીી અપીલની 
િોહવાઇ નથી C

55
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ના સનયમ-95 અ્વયે મિિનીિ સિષણ સનરીષક 

બાળકની હેરહાિરી વ મુાન વ  ુકેટલા દિવસ માફ કરી િકે ?
7 દિવસ 10 દિવસ 15 દિવસ 20 દિવસ C

56
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ના યા સનયમ અ્વયે બાળકને નોકરીમાન રાસનાર ્ય્્ત 

સામે ફરીયાિ કરવાની િોહવાઇ છે ?
સનયમ-99 સનયમ-100 સનયમ-101 સનયમ-98 B

57
સિ્ લુ-F િુબ સિષકની નોકરીની સમા્તી માટેની તપાસ સસમસતમાન નીચે પૈકી કોણ તેના 
સ્ય નથી ?

સનચાલક મન્ ળનો 
રસતસનધ વહીવટી અસધકારી િાળાનો 

હે્ મા્ટર
સનબનસધત 

સિષકનો B

58 સિ્ લુ-F િુબ સન ુ્ ્ત માટેની સિષકની ંમર કેટલી હોવી િોઇર ?
18 વષડથી વ  ુઅને 

30 વષડ ધુીની
18 વષડથી વ  ુઅને 

28 વષડ ધુીની
18 વષડથી વછી 
નદહં અને 28 

વષડથી વ  ુનદહં

18 વષડથી વછી 
નદહં અને 25 

વષડથી વ  ુનદહં
D

59 ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' િુબ નીચે પૈકી યો સવક્પ સોટો છે ? સનયમ-125 - હાિરી સનયમ-126 - હૃકાયડ સનયમ-127 - 

અ્યાસરમ
સનયમ-124 - 

પુ્ તકો અને 

સિષણ ુન ધોરણ
C

60 સનયમ-128 િુબ રાથસમક િાળામાન િાસલ થવાની તારીસે બાળકની ંમર કેટલી હોવી િોઇર ?
4 વષડ પરુા કયાડ 
હોવા િોઇર

5 વષડ પરુા કયાડ 
હોવા િોઇર

6 વષડ પરુા કયાડ 
હોવા િોઇર આ પૈકી કોઇ નહં B

61
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ના યા સનયમ હઠેળ સિષણ સનરીષણની સતા અને ફરિો 

નકી થયેલ છે ?
સનયમ-167 સનયમ-168 સનયમ-169 સનયમ-166 A

પેપર - 3 (સિષણ સાતાના સનયમો અન ેધારા ધોરણો) 



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D રો. જિાબ

પેપર - 3 (સિષણ સાતાના સનયમો અને ધારા ધોરણો) FINAL  Ans.Key(Published Dt : 19/02/2018)

62
ુ નબઇ રાથસમક સિષણ સનયમો-1949' ના યા સનયમ હઠેળ િાળાની નવી ઇમારતો માટે સરકારી 

લોનની િોહવાઇ છે ?
સનયમ-141 સનયમ-142 સનયમ-143 સનયમ-144 C

63
રા્ટ મન રમ્ કો્-1964 નાન યા સનયમ હઠેળ ્ી.મ.વ. અ િુાસનત િાળાને રા્ટ કાપ કરી 
િકે છે ?

સનયમ-96 સનયમ-56 સનયમ-55 સનયમ-95 D

64 સહાયક અ િુાન સનયમ સનરહ-1964 નો સનયમ-1.3 કમ બાબતને ્પિે છે?
મા્યસમક િાળા િૂ 

કરવા માટેની અરી
મા્યસમક િાળાની 
મા્યતા માટે

મા્યસમક િાળા 
િૂ કરવા માટે 

વછામાન વછી 
િૂરીયાતો પરુી 
કરવા બાબત

ટેકનીકલ ્ લૂ 

િૂ કરવા 
માટેની 
મા્યતાની 
અરી બાબત.

C

65
સવયાથીને નવી િાળામાન કામચલાય રવેિ આપવા ંહેની િોહવાઇ સહાયક અ િુાન સનયમ 

સનરહ-1964 નાન યા સનયમમાન કરવામાન આવેલ છે ?
સનયમ-16 સનયમ-17 સનયમ-18 સનયમ-19 D

66
રક સવયાથી તે ુ ન િાળા છો્યા ંહે ુન રમાણપર ડુ્લીકેટ કાઢી આપવા િાળાના આચાયડરીને 

લેણસતમાન અરી કરે છે. તો આચાયડરી નીચે પૈકી કઇ કાયડવાહી કરિે ?
ના પા્િે

જિ્લા 
સિષણાસધકારીને 

અરી કરવા 
િણાવિે

20 ૂ.ના ્ટે્પ 

યપર લસાણ 

આપવા િણાવિે

માતા-સપતા કે 

વાલીને વૈતસનક 

મેી્રેટ સમષ 

કરેલ સંહિના ુન 
રજુ કરવા 
િણાવિે

D

67

તમામ િાળાવર સવયાથીવમાન સિાચાર અને નૈસતક તથા સામાીક ૂ્ યો રોપવાન અને સાચા 
ૃ ્્ટ વલણો સવકસાવવાન તિવીિ કરી તે માટે ર સૃતવ અને કાયડરમો યોિવા ંહે સહાયક 

અ િુાન સનયમ સનરહ-1964 નાન યા સનયમમાન ઠરાવેલ છે ?

સનયમ-42.2 સનયમ-42.3 સનયમ-42.4 સનયમ-42.6 D

68
િાળા સહાયક અ િુાન સનયમ સનરહ-1964 િુબ સર ફી ની રકમ નીચે પૈકી કઇ બાબત માટે 

વાપરી િકિે નહં ? િા્તરી તપાસ માટે
વાચનાલયો માટે 

સામાસયકો મનહાવવા 
માટે

પયડટન અને 

લુાકાતના સચડ 
માટે

સવયાથીવને 

હણવેિ આપવા 
માટે

D

69

મન્વી રીતે, વારનવાર તોફાન, આઞાભનહ, પરીષામાન હનભીર હેરરીતીવ અિમાવનાર સવયાથી ુન 
નામ િાળાનાન વ્ા ચોકસ સમય માટે હાિરી પરકમાનથી કાઢી િકિે તે ુ ન સહાયક અ િુાન 

સનયમ સનરહ-1964 નાન યા સનયમમાન ઠરાવેલ છે ?

સનયમ-54.1 સનયમ-54.3 સનયમ-54.4 સનયમ-54.5 D

70
અ િુાસનત મા્યસમક િાળાનાન સિષકને સામા્ય રીતે 58 વષડની વયે નોકરીમાનથી સન તૃ થ  ુ

પ્ે તે ુ ન સહાયક અ િુાન સનયમ સનરહ-1964 નાન યા સનયમમાન ઠરાવેલ છે ?
સનયમ-80.1 સનયમ-80.2 સનયમ-81.1 સનયમ-81.2 C

71
ણબનઅ િુાસનત િાળા હાલના ્થળેથી રક દકલોમીટરથી વછાન ંતરે િાળા ્થળ ફેરફાર કરવા 
ઇ્છે છે. આ મનજૂરી આપવાની સતા કોને છે ?

મનજૂરીની િૂર નથી. જિ્લા 
સિષણાસધકારી સિષણ સનદરષક

સણચવરી, 
િુરાત 

મા્યસમક અને 

ય.મા. બો ડ્
B

72
રા્ટ ઇન રઇ્ કો્-1964' ના યા સનયમ િુબ DEO અ િુાસનત િાળાને રા્ટ કાપ કરી િકે 

છે ?
સનયમ-96 સનયમ-55 સનયમ-56 સનયમ-95 D
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73
રા્ટ ઇન રઇ્ કો્-1964' ના યા સનયમ અ્વયે મા્યસમક િાળાર બો ડ્ની ાહરે પરીષા માટે 

મકાન, ફસનિચર સદહત સહવ્ આપવાની રહિેે ?
સનયમ-3.8 સનયમ-3.7 સનયમ-3.5 સનયમ-3.9 A

74 િાળાના નામમાન ફેરફાર કરવા માટે કેટલા માસ અહાય ્ી.ઇ.વ. ને અરી કરવી પ્ ે? 12 માસ 6 માસ 1 માસ 4 માસ D

75 'રા્ટ ઇન રઇ્ કો્-1964' ના યા સનયમ ંતહડત િાળા L.C. આપવાની ના પા્ી િકે નદહં ? સનયમ-28 સનયમ-30 સનયમ-31 સનયમ-32 B

76
રા્ટ ઇન રઇ્ કો્-1964' ના યા સનયમ અ સુાર વેકેિનો સદહત રાવની વ મુાન વ  ુસન્ યા 
80 થી કોઇપણ સનિોહોમાનથી વધવી ન િોઇર ?

51.1 51.2 51.3 51.4 A

77
મા્યસમક સિષણ બો ડ્ની કમ સસમસતમાન પાનચ સ્યો અ્યષ અને યપા્યષ તૈયાર કરેલ 

અ ુ ણૂચ માનથી પસનિ કરવાના હોય છે?
કારોબારી સસમસત પરીષા સસમસત અ્યાસ સસમસત િૈષણણક સસમસત D

78 િુરાત મા્યસમક સિષણ અસધસનયમ-197ર' ની કલમ-17 ુ ન િિાડવે છે ? બો ડ્ની બેઠકો બો ડ્ની સતા અને 

ફરિો
બો ડ્ના ુ્ ય 

મથકો બો ડ્ની રચના B

79
િુરાત મા્યસમક અને ય્ચ મા્યસમક બો ડ્ના અ્યષ, નાયબ અ્યષ અને સણચવ ભારતના 

ફોિિારી અસધસનયમની કમ કલમના આધારે રા્ય સેવકો હણાિે?
કલમ-49 કલમ-50 કલમ-20 કલમ-21 D

80
રા્ટે્ મા્યસમક િાળાના સિષકે રાીના ુન આપવા સનબનધી િોહવામ ' િુરાત મા્ય. અને 

ય્ચ. મા્ય. સિષણ અસધસનયમ-1972' ની કમ કલમમાન કરવામાન આવેલ છે?
કલમ-65(1) કલમ-35(3) કલમ-35(2) કલમ-35(4) GRACE

81
િુરાત મા્યસમક સિષણ સવસનયમો-1974' અ સુાર બો ડ્ની અ્યાસ સસમસતની િુત કેટલા 

વષડની હોય છે ?
રક વષડ રણ વષડ બે વષડ ચાર વષડ B

82
િુરાત મા્યસમક સિષણ સવસનયમો-1974' બો ડ્ના ચોથા વહડના કમડચારીવ સનમવાની સતા 

બો ડ્ના સેરેટરીને યા સનયમથી રા્ત થાય છે?
સનયમ-4.1(ઠ) સનયમ-4.2(ઝ) સનયમ-4.2(ઠ) સનયમ-4.1(ઝ) C

83
િુરાત મા્યસમક સિષણ સવસનયમો-1974' ંતહડત કોમ રક ્યદકત વ મુાન વ  ુકેટલી 

અ્યાસ સસમસતવના સ્ય રહી િકિે?
બે ચાર રણ પાનચ B

84
મા્યસમક િાળામાન અ્યાસ કરતા સવયાથીવને કેટલા સમય ુન હૃકાયડ ્વઅ્યયન અથે 

આપ ુન િોમર?
અ્ધા કલાક ુન િોઢ કલાક ુન રક કલાક ુન બે કલાક ુન D

85 રી્ટર થયેલ િાળાનો વહીવટ રાિય સરકાર હ્તક કેટલા વષડ ધુી લમ િકાય? પાનચ બે રણ ચાર A

86
સિષકને િાળામાનથી ટા થવા ુન રમાણપર ન નૂા-7 માન આપવામાન આવે છે તેમાન કમ સવહતોનો 
સમાવેિ થતો નથી?

િાળામાન ફરિ પર 

િો્ાયા તારીસ
તેમની નોકરી 
સમા્ત કરવામાન 
આવેલ તારીસ

સન સૃત તારીસ આહામી માફા 
તારીસ C

87 17 વહોથી વ  ુવહો ધરાવતી મા્યસમક િાળાને કેટલા પુરવામઝર મળવાપાર થાય ? ૂ્ ય બે રક રણ B

88
મા્યસમક િાળાના સિષકે િાળામાન સ્તાહમાન ુલ કેટલા કલાક ુન ર્યષ સિષણ કાયડ કર ુન 
િોમર?

રીસ કલાક છ કલાક રકવીસ કલાક િસ કલાક C

89 સિષકને ટા થવા માટે ુન રમાણપર આપવા માટે યા ન નૂાનો યપયોહ કરવામાન આવે છે? ન નૂો-9 ન નૂો-8 ન નૂો-3 ન નૂો-7 D
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90 RTE-2009 રટલે.......
Right To Education-

2009

Right To Free and 

Compulsary Act-

2009

Right Of 

Children To Free 

and Compulsary 

Education Act-

2009

Right To 

Education Act - 

2009

C

91 RTE-2009 યા વષડમાન પસાર થયો અને યા ષેરના સિષણ માટે ?
2010 માન મા્યસમક 

સિષણ
2012 માન ય્ચતર 

મા્યસમક સિષણ
2014 માન ય્ચ 

અને ટેકનીકલ 

સિષણ
2009 માન 
રાથસમક સિષણ D

92 મા્યસમક િાળાના આચાયડ બનવા માટે હાલ કઇ પરીષા પાસ કરવી અસનવાયડ છે ? HMAT TAT HTAT HTET A

93 અમા્ય િાળામાનથી આવનાર સવયાથીને રવેિ આપી િકાય ? હા ના
DEO ની 
પરવાનહીથી 
આપી િકાય

સનયમસરની 
લેણસત કસોટી 
લઇને આપી 
િકાય

D

94 બીા રા્યોમાનથી આવતા સવયાથીને રવેિ આપતા પહલેા િાળાર કઇ ચકાસણી કરવી િોઇર ?

ે તે રા્યના DEO 

ની 
રસતહ્તાષરવાુ 

L.C.

બો ડ્ના અ્યષની 
સહીવાુ L.C.

રવેિ માટેની 
િાળા સવ્તારના 
DEO ની સહીવાુ 

L.C.

અ્ય સવયાથીની 
ેમ િ રવેિ 

આપી િકે
A

95
િુરાત િૈષણણક સન્ થા સેવા રી્ નુલ સવધેયક-2006' ને રા્ય સરકારે યા વષડથી અમલમાન 
યુો છે ?

2012 2013 2014 2015 C

96 િાળામાન મન્વી રીતે તોફાન કરનાર સવયાથીને િાળા ુ ન સા કરી િકે ?
પરીષામાન નાપાસ 

કરી િકે
પોલીસને હવાલે 

કરી િકે

DEO ની 
પરવાનહીથી 
િાળામાનથી કાઢી 
કુી િકાય

કોઇ સા ના કરી 
િકાય C

97 સિષકની સનમ ુનક તારીસથી કેટલા સમયમાન તબીબી રમાણપર રજુ કરવા ુન રહ ેછે ? રક માસ ધુીમાન રણ માસ ધુીમાન છ માસ ધુીમાન રક વષડ ધુીમાન B

98 મા્યસમક િાળાવમાન ધાસમિક સિષણ માટે રા્ટની ુ ન િોહાવઇ છે ? 10 ટકા 50 ટકા 100 ટકા રા્ટ પાર નથી D

99 આિની તારીસે સરકારી રાથસમક સિષકોની સનમ ુનક કોણ કરે છે ?
રાથસમક સિષણ 

સનયામક
જિ્લા સિષણ 

સસમસતના વહીવટી 
અસધકારી

સણચવરી, 
રાથસમક સિષણ િુરાત સરકાર B

100
મા્ય રાથસમક િાળામાન પહલેા અને બીા ધોરણના સવયાથીવને િરરોિ કેટલા કલાક ુન સિષણ 

આપ ુન િોઇર ?

વછામાન વ  ૨ 

કલાક
વછામાન વ  ૩ 

કલાક
વ મુાન વ  ુ૩ 

કલાક
વ મુાન વ  ુ૨ 

કલાક B
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1
જુરાતમાન મા્યમમક મિષકોની તાલીમ સાથે નીચે પૈકી કઇ સન્ થાની 

જવાબદારી છે ?
SSA RMSA GIET RUSA B

2 STTI ુ ન પરુન નામ જણાવો. State Teacher Training 

Institute

Secondary Teaching 

Training Institute

Secondary Teachers’ 
Training Institute

State Teacher Training 

Institution
C

3 CCERT, નવી દદ્હી ુ ન ુ્ ય કાયય ુ ન છે ?

મિષકોને સાન્ કૃમતક 

મવરાસતથી અવગત કરીને 

મવયાથીવને િીખવવા 
માટે તૈયાર કરવા

મિષકોમાન વૈઞામનક 

અભિગમ કેળવવો
મિષકોને આ મુનક 

ટેકનોલોીથી અવગત 

કરવા
મિષકોને િાળાકીય 

્યવ્થાપન િીખવ ુન A

4 SCE ના સનદિયમાન નીચે પૈકી ક ુન મવધાન સાચુન છે ?
રથમ સરમાન FA-3 

ૂ્ યા નકન થાય છે.

બીા સરમાન FA-2 

ૂ્ યા નકન થાય છે.

રથમ સરના ંતે SA-1 

ૂ્ યા નકન થાય છે.

બીા સરના ંતે SA-1 

અને SA-2 ૂ્ યા નકન થાય 

છે.

C

5
SCE નાન ફોમેટમાન રચના્મક ૂ્ યા નકન (FA) અને સરાનત ૂ્ યા નકન (SA) નાન 
સનદિયમાન નીચે પૈકી કયો મવક્પ સાચો છે ?

રથમ સરમાન FA ૂ્ યા નકન 

એક વખત અને SA  

ૂ્ યા નકન એક વખત થાય 

છે.

રથમ સરમાન FA ૂ્ યા નકન 

એક વખત અને SA 

ૂ્ યા નકન બે વખત થાય છે.

વિતીય સરમાન FA 

ૂ્ યા નકન બે વખત અને 

SA ૂ્ યા નકન બે વખત 

થાય છે.

વિતીય સરમાન FA 

ૂ્ યા નકન બે વખત અને 

SA ૂ્ યા નકન એક વખત 

થાય છે.

D

6
નીચે પૈકી કયો કાયદો/મનયમ સનરહ/મવમનયમો મા્યમમક મિષણ સાથે 

સનકળાયેલ નથી ? RTE-2009 Grant in Aid Code

જુરાત મા્યમમક અને 

ય્ચતર મા્યમમક મિષણ 

અમધમનયમ

જુરાત મા્યમમક અને 

ય્ચતર મા્યમમક મિષણ 

મવમનયમો
A

7
નીચે પૈકી કઇ મવગત િાળા કષાએ મનિાવવામાન આવતા જનરલ 

રી્ટરમાનથી મળિે નદહં ? મવયાથીના ધમયની નંધ મવયાથીના જ્મ ્થળની 
નંધ મવયાથીના વતય ૂનકની નંધ મવયાથીના િોખની નંધ D

8
રા્ય પરીષા બો ય્ િારા યોાતી નીચેની પરીષાવ પૈકી કમ પરીષા તેના હે  ુ

અને યપલ્ધધમાન અ્ય રણથી જુદી પ્ે છે ?

રાથમમક - મા્યમમક 

મિ્ય મૃિ પરીષા
રા્રીય િારતીય મમભલટરી 
કોલેજ રવેિ પરીષા

રા્રીય રમતિા િોધ 

કસોટી
નેિનલ મી્સ કમ મેરીટ 

્કોલરિીપ યોજના B

9
રા્યની મા્યમમક િાળાવ માટે NCERT મારફત યોાતા ગભણત-મવઞાન 

રદિયન ુન રા્ય કષાએ કઇ સન્ થા મારફત અમલીકરણ થાય છે ?

જુરાત િૈષભણક સનિોધન 

અને તાલીમ પરીષદ, 

ગાનધીનગર

જુરાત મા્યમમક અને 

ય્ચતર મા્યમમક મિષણ 

બો ય્, ગાનધીનગર
મનયામકરી, િાળાવની 
કચેરી, ગાનધીનગર

મનયામકરી, રાથમમક 

મિષણની કચેરી, 
ગાનધીનગર

A

10
મા્યમમક િાળાવને મળવાપાર રા્ટ, ફી કે અ્ય નાણાનકીય જોગવાઇ 

ંગેના સરકારના ઠરાવ કોના િારા બહાર પ્ાય છે ?

જુરાત મા્યમમક અને 

ય્ચતર મા્યમમક મિષણ 

બો ય્, ગાનધીનગર
મનયામકરી, િાળાવની 
કચેરી, ગાનધીનગર

મિષણ મવિાગ, જુરાત 

રા્ય, ગાનધીનગર યપરો્ત પૈકી કોઇ નદહં C

11
મા્યમમક મિષણ મવિાગમાનથી ધોરણ-8 સનપણૂયપણે કયા વષયથી બનધ કરવામાન 
આવેલ છે ?

જૂન-2010 થી જૂન-2011 થી જૂન-2012 થી જૂન-2013 થી C

12

કઇ યોજના હઠેળ રા્યના  મવ્તારોમાન 5 દકમીમાન મા્યમમક િાળા અને 7 

થી 10 દકમીમાન ય્ચતર મા્યમમક િાળા ન હોય ્યાન નવી િાળા િર કરવામાન 
આવે ?

SSAM RMSA RUSA NMS B

13
રા્યમાન સને 2010 થી િર કરેલ ‘ જુરાત વપન ્કલૂ’ એ કયા ્તરના 
મિષણ માટેની ્વાયત સન્ થા છે ?

રાથમમક અને ય્ચ 

રાથમમક મિષણ પવૂય રાથમમક મિષણ મા્યમમક અને ય્ચતર 

મા્યમમક મિષણ ્નાતક કષાના મિષણ C
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14 રાઇટ ટુ ઇ્ફમેિન એકટની કલમ 12(1)   હઠેળ રચાયેલ માદહતીપનચ એટલે .... કે્ર માદહતી પનચ રા્ય માદહતી પનચ જજ્લા માદહતી પનચ માદહતી આયોગ A

15
રાઇટ ટુ ઇ્ફમેિન એકટ હઠેળ ય્ચ ્યાયાલયના દક્સામાન સષમ 

સિામધકારી કોણ છે?
ાહરે માદહતી અમધકારી ય્ચ ્યાયાલયના ુ્ ય 

્યાય મૂતિ
મદદનીિ માદહતી 
અમધકારી

ય્ચ ્યાયાલયના 
રી્રાર B

16
રાઇટ ટુ ઇ્ફમેિન એકટ'  હઠેળ ‘રેક ય્ ’ માન નીચેનામાનથી કોનો સમાવેિ થતો 
નથી ? મો્ે્સ ફાઇલ માઇરો દફ્મ કપ્ ટૂરથી રજૂ થતી 

માદહતી A

17
રાઇટ ટુ ઇ્ફમેિન એ્ટની કલમ 5(1) હઠેળ યા અમધકારીની મનમ ૂનક થાય છે 

?

રા્યના ુ્ ય માદહતી 
કમમનર

રા્યના મદદનીિ 

માદહતી અમધકારી રા્ય માદહતી કમમનર રા્યના ાહરે અમધકારી D

18
રાઇટ ટુ ઇ્ફમેિન એ્ટની કલમ 5(1) જુબ અમધમનયમ રમસ  થયેથી કેટલા 
દદવસમાન ાહરે માદહતી અમધકારી કુરર  કરવાની જોગવાઇ છે ?

120 દદવસ 100 દદવસ 45 દદવસ 30 દદવસ B

19 રાઇટ ટુ એ્યકેિન એ્ટ–2009' યા વયના જૂથના બાળકો માટે છે ? 6 થી 14 વષય 6 થી 11 વષય 14 થી 18 વષય 6 થી 18 વષય A

20
RTE-2009 ની કલમ-12 હઠેળ દરેક િાળાએ યા જૂથનાન 25% બાળકો દાખલ 

કરવા જોઇએ ?
નબળા અને વનભચત નબળા વનભચત અરી કરે તે A

21
એક ખાનગી િાળા મવયાથી પાસેથી ² 10,000 કેપીટેિન ફી લેતી હોવા ુન 
સાભબત થાય છે. તેને કેટલો દન્ થાય ?

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

22
એક ખાનગી િાળા બાળકોની રવેિ સમયે કસોટી લેતાન રીી વખત નેુગાર 

સાભબત થાય છે. તેને કેટલો દન્ થિે ?
Rs. 25,000 Rs. 50,000 Rs. 1,00,000 Rs. 1,50,000 B

23
RTE-2009 ની કલમ કલમ–18 અ્વયે ય ુરમાણપર દરેક િાળાએ મેળવ ુન 
જોઇએ ?

મા્યતા રમાણપર અ્યાસરમ રમાણપર મા્યમ રમાણપર ન નૂો કકક ુ ન રમાણપર A

24
સામા્ય મવ્તારમાન ધો-1 થી 5 ના બાળકોના સનબનધમાન રા્ય સરકારે કેટલા 
ંતરે નવી િાળા ્થાપવી જોઇએ ?

એક દક.મી. રણ દક.મી. ચાર દક.મી. મવયાથી જઇ િકે તેટલા 
ંતરે A

25
RTE RULES–2012 જુબ વગયખન્ ુ ન ષેરફળ વછામાન વછન કેટલા 
ચોરસ ટ હો ુન જોઇએ ?

400 ચો. ટ 300 ચો. ટ 600 ચો. ટ 500 ચો. ટ B

26
મિષકો અથવા મવયાસહાયકોએ બાવવાની ફરજો ંગેની જોગવાઇ 

આર.ટી..ઇ. ર્સના યા મનયમમાન છે ?
મનયમ-18 મનયમ-19 મનયમ-17 મનયમ-20 D

27
આર.ટી.ઇ.ર્સ અ સુાર મિષકો અથવા મવયાસહાયકોની ફદરયાદો ુન મનવારણ 

કરનારુન રથમ ્તર ક ુન છે ?
આચાયય િાળા ્યવ્થાપન સમમમત TPEO DPEO B

28
RTE RULES-2012' ની જોગવાઇ અ સુાર વગયખન્ માન દરેક બાળક માટે 

કેટલા ચોરસ ટ જ્યા (એરીયા) હોવી જોઇએ ?
6 ચોરસ ટ 60 ચોરસ ટ 8 ચોરસ ટ આ પૈકી કોઇ નહં C

29 NER એટલે ુ ન ? Net Enrollment Ratio National Enrollment Ratio New Enrollment Ratio Never Enrollment Ratio A

30 TAT ુ ન પરૂન નામ ુ ન છે ? Teacher Ability Test
Teacher Advancement 

Test
Teacher Advice Test Teacher Aptitude Test D

31
બાળકોના અમધકારોની રષા માટે રચાયેલ આયોગ 'NCPCR' ુ ન પરુ નામ ુ ન છે 

?

National Child for 

Protection of 

Commission for Right

National Children for 

Protection of 

Commission for Right

National Commission for 

Protection of Children 

Right

National Commission for 

Protection of Child Rights
D
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32 NCTE એટલે.......
નેિનલ સટીફીકેટ ફોર 

ટીચંગ એ્ કેુિન
નેિનલ કાય્સીલ ફોર 

ટીચર એ્ કેુિન
નેિનલ કાય્સીલ ફોર 

ટીચસય એ્ કેુિન
નેિનલ કાય્સીલ વફ 

ટીચસય એ્ઝામીનેિન B

33 મિષણના સનદિયમાન NCF એટલે..... નેિનલ સે્ટર ફોર ્ નેિનલ કાય્સીલ ફોર 

રેમવકય નેિનલ કરીયલુમ રેમવકય નેિનલ કાય્સીલ વફ 

ફેક્ટીસ C

34
અધ ુલ તાલીમી ્નાતક છે. તેને મા્યમમક િાળામાન મિષક બન ુન છે તો તેણે 

મિષક બનવાની લાયકાત મેળવવા કઇ કસોટી/પરીષા પાસ કરવી જોઇએ ?
TAT-1 TAT TET-2 TET-1 B

35
નીચે આપેલ મવક્પો પૈકીના યા મવક્પમાન દિાયવેલ કાયયરમ મિષણ મવિાગ 

િારા ચલાવવામાન આવતો નથી ? ણુો્સવ ઞાનકુનજ સ્તધારા ખેલ મહાકુનિ D

36 વગય ખન્ ની રોજબરોજની સમ્યાવનાન કામ ચલાય યકેલ એટલે..... રાયોભગક સનિોધન ણુા્મક સનિોધન સમ્યા યકેલ સનિોધન દરયા્મક સનિોધન D

37
સે્સસ-2011 નાન રમસ્ધ થયેલ કામચલાય ંક્ા અ સુાર જુરાતનો રી 
સાષરતા દર કેટલો છે ?

65.46 74.04 70.7 79.3 C

38
સે્સસ-2011 ના રમસ્ધ થયેલ કામચલાય ંક્ા અ સુાર િારતનો 
સાષરતા દર કેટલો છે ?

82.14 74.04 87.2 85.31 B

39 ીવન મિષણ' સામામયક ુન રકાિન કોણ કરે છે ?
જુરાત રા્ય િાળા 

પાઠયપુ્ તક મન્ ળ
જુરાત મા્યમમક અને 

ય્ચ મા્યમમક મિષણ 

બો ય્

જુરાત કાય્સીલ ફોર 

એ્ કેુિન રીસચય એ્્ 

રેનંગ
ભચ્ર્સ મુનવમસિટી C

40 મા્યમમક મિષણ અને પરીષણ' સામામયક ુન રકાિન કોણ કરે છે ?
જુરાત રા્ય મા્યમમક 

આચાયય સનઘ
જુરાત મા્યમમક અને 

ય્ચ મા્યમમક મિષણ 

બો ય્
જુરાત કાય્સીલ ફોર 

એ્ કેુિન રેનંગ
જુરાત રા્ય મા્યમમક 

મિષક સનઘ B

41 'બાલ મવવ' સામામયક કોણ રકામિત કરે છે ? GCERT ભચ્ર્સ મુનવમસિટી જુરાત રા્ય િાળા 
પાઠયપુ્ તક મન્ ળ રા્ય પરીષા બો ય્ B

42 નીચે પૈકી ય ુસામામયક એ િૈષભણક સામામયક નથી ? ીવન મિષણ આદદ્ય દકરણ બાલસ ૃ્્ટ મિષક પોથી D

43
કોઇપણ રા.િાળાની મા્યતા પાછી ખંચી લેવા રચવામાન આવેલી તપાસ 

ટીમમાન કુલ કેટલા સ્યો હોય ?
એક બે રણ પાનચ D

44 કોઇ મવયાથી અધવ્ચેથી િાળા છો્ી ાય તેને ુ ન કહવેાય ? ્થભગતતા િાળા મનકાલ અપ્યય પદરણામ સધુારણા C

45
1986 માન ઘ્ાયેલ નવી મિષણ નીમતમાન છે્લે યારે સધુારો કરવામાન આ્યો 
હતો ? 1987 1998 1992 2014 C

46

વતયમાન કે્ર સરકારે નવી મિષણ નીમત ઘ્વા તૈયાર કરેલ ચચાયપરમાન 
રાથમમક અને મા્યમમક મિષણને લગતા કુલ કેટલા ુ ાવનો સમાવેિ કયો 
હતો ?

20 13 33 24 B

47
રા્ય સરકાર િારા નીચે પૈકીના યા ધમય સ દુાયને ધામમિક લ મુતી તરીકે 

સમાવેિ કરેલ નથી ? બૌ્ધ ભિ્તી ન ્હોરા D

48 હાલ TAT પરીષા ુન સનચાલન કોણ કરે છે ? SEB STTI GCERT GSHSEB A

49 નીચે પૈકી કઇ કચેરી/બો ય્ સનપણૂય રીતે મિષણ મવિાગ સાથે સનકળાયેલ નથી ? GIET GCERT NIC SEB C
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50
જુરાત રા્યમાન રારનભિક મિષણનો અ્યાસરમ અને ૂ્ યા નકન પ્ધમત ય ુ

સિા મન્ ળ નકી કરે છે ?
GCERT GIET SEB NCERT A

51 NCPCR ુ્ ય્વે કોના અમધકાર અને ્યાય માટે કામ કરે છે ? મિષકો વુાનો િાળાવ બાળકો D

52
સનકભલત બાળમવકાસ યોજના હઠેળ પવૂયરાથમમક મિષણ આપવા ્થપાયેલ 

એકમને ુ ન કહવેાય ?
ંગણવા્ી ્લેરપુ બાલમનદદર જૂમનયર કે.ી. A

53 RMSA યોજના યારથી અમલમાન આવી ?  –  –  – 2009 - 10 D

54 RMSA યોજના યા મવિાગને લા  ુપ્ે છે ? રાથમમક મા્યમમક ય્ચ મા્યમમક ય્ચ મિષણ B

55 રવેિો્સવ કાયય્મનો ુ્ ય હે  ુિો છે ? 100% નામાનકન 100% ણુવિા 100% લોકિાગીદારી 100% ા મૃત A

56
જુરાત સરકાર િારા મવયાલ્મી બો્્ યોજના યા વષયથી િર કરવામાન આવી 

?
 –  –  – 2004 -05 B

57

જજ્લામિષણ સમમમત સનચાભલત રાથમમક િાળાવના બાળકોને મફત 

પાઠયપુ્ તક પરૂાન પા્વાની યોજના કઇ પનચવમષિય યોજનાથી અમલમાન 
કુવામાન આવી ?

પાનચમી છઠી નવમી સાતમી D

58
કાયયરમ/યોજના અને તેનો સનબનમધત મવિાગ અ સુાર નીચે પૈકીનો યો મવક્પ 

યો્ય નથી ?
ખેલ મહાકુનિ - વુક સેવા 
અને સાન્ કૃમતક મવિાગ

િાળા આરો્ય ચકાસણી 
કાયયરમ - મિષણ મવિાગ

વનબન  ુક્યાણ યોજના - 
આદદામત મવકાસ મવિાગ

સાગર ખેડ ૂસવાંગી મવકાસ 

યોજના - સામા્ય 

વહીવટી મવિાગ
B

59

જુરાત સરકાર િારા મા્યમમક અને ય્ચતર મા્યમમક મિષણ માટે 

' જુરાત વપન ્કલૂ' િર કરવામાન આવેલ છે. આ વપન ્કલૂ યારથી િર 

કરવામાન આવેલ છે ?

જુલાઇ-2010 થી જુન-2010 થી જુલાઇ-2011 થી જુન-2011 થી A

60
રા્ય કષાએ રે્ઠ મિષક એવો ય્ મેળવતા મિષકને રા્ય સરકાર િારા કેટલી 
રકમનો પરુ્કાર આપવામાન આવે છે ?

Rs. 15,000 Rs. 50,000 Rs. 25,000 Rs. 51,000 D

61

સામાજજક અને િૈષભણક રીતે પછાત વગોનાન મવઞાન રવાહના ધોરણ-12 પાસ 

થતા મવયાથીવને આગળ અ્યાસ માટે ટેધલેટ સહાય પેટે જો ટેધલેટની દકંમત 

Rs. 12,000/- હોય તો વ મુાન વ  ુકેટલા રમપયાની સહાય ચકુવવામાન આવે છે 

?

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

62

બી.સી.કે.-2 (પદરભષતલાલ મજ દુાર એસ.એલ.સી. પવૂયના મવયાથીવ માટેની 
મિ્ય મૃિ યોજના ંતગયત ધોરણ-6 થી 8 માન અ્યાસ કરતી અ .ુામતની 
ક્યાને કેટલી મિ્ય મૃિ મળે છે ?

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

63
બી.સી.કે.-16 ંતગયત ધો.1 થી 8 ના અ .ુામતના બાળકોને મફત ગણવેિ 

સહાય કેટલી રકમની મયાયદામાન આપવામાન આવે છે ?
Rs. 200 Rs. 300 Rs. 250 Rs. 350 B

64

મવચરતી-મવ ુ્ ત ામતના મર.એસ.એસ.સી.ના મવયાથીવને મળવાપાર થતી 
મિ્યમિ હઠેળ રવતયમાન સમયમાન ધો.6 થી 8 માન અ્યાસ કરતા 
કુમાર/ક્યાને કેટલી રકમની મિ્ય મૃિ આપવા ુન નકી થયેલ છે ?

Rs. 750 Rs. 600 Rs. 500 Rs. 750 C

65 િાળા ્યવ્થાપન સમમમતમાન મદહલા સ્યોની સન્ યા કેટલી હોય ? ચાર પાનચ છ સાત C
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66
િાળા ્યવ્થાપન સમમમતની બેઠક કેટલા માસે વછામાન વછા એકવાર 

મળવી જોઇએ ?
બે રણ ચાર છ B

67
સવયમિષા અભિયાન મમિન ંતગયત તાલકુા કષાના સનકલનકતાયને ુ ન નામ 

આપવામાન આવે છે ?
BRC CRC TPEO HTAT આચાયય A

68
રી્ટર થયેલ તમામ િાળાવમાન િરવામાન આવતા DISE ફોમય કમ ્્થમતએ 

િરવામાન આવે છે ?
31-્ીસેપબરની 31-મે ની 30-સ્ટેપબરની 31-માચયની C

69
RTE-2009 ંતગયત રાથમમક િાળાવમાન કેટલા ટકા સધુી મિષકોની જ્યા 
ખાલી રાખી િકાય ?

5% 10% 20% 50% B

70
RTE-2009  કઇ કલમ રથમમક િાળાના મિષકને ટયિુન કરવા પર રમતબનધ 

કેૂ છે ?
કલમ–24 કલમ–25 કલમ–26 કલમ–28 D

71
RTE-2009 ની કલમ–33 હઠેળ રચાયેલ રા્રીય સલાહકાર સમમમત કેટલા 
સ્યોની બનિે ?

9 7 10 15 D

72
RTE-2009 ની જોગવાઇવ ુન પાલન કરવા જરરી મનયમો બનાવવાની સિા 
કઇ કલમથી મળે છે ?

કલમ-38 કલમ-37 કલમ-36 કલમ-35 A

73
ધોરણ–1 થી 5 ની એક િાળામાન કુલ મવયાથી સન્ યા 240 છે. ુ્ ય મિષક સાથે 

કુલ કેટલા મિષક મળે ?
5 6 7 8 C

74

ધોરણ 6 થી 8 ધો. 8 ની થલતેજ રાથમમક િાળામાન ધોરણ–6 ના 2, ધો.-7 નો 1 

અને ધો-8 નો 1 વગય છે. કુલ મવયાથી સન્ યા 140 છે. ુ્ ય મિષક મસવાય કેટલા 
મિષક મળવાપાર થાય ?

4 5 3 6 A

75
RTE-2009 ની જોગવાઇ જુબ ધોરણ-1 થી 5 ની રાથમમક િાળા વષયમાન 
કેટલા દદવસ ચાલવી જોઇએ ?

200 દદવસ 220 દદવસ 240 દદવસ 180 દદવસ A

76
RTE-2009 ની જોગવાઇ જુબ ધોરણ- 6 થી 8 ની રાથમમક િાળામાન વષયનાન 
વછામાન વછા કેટલા કલાક િૈષભણક કાયય થ ુન જોઇએ ?

800 કલાક 100 કલાક 1000 કલાક 1200 કલાક C

77
RTE ACT-2009 ના આરનિ પહલેાન લ લુાયકાત ધરાવતા મિષકોએ કેટલા 
સમયમાન પણૂય લાયકાત મેળવી લેવી પ્ે ?

બે વષય રણ વષય પાનચ વષય છ વષય C

78 રાઇટ ટુ એ્ કેુિન' થી વળખાતો કાયદો યા વષયથી અમલમાન આવેલ છે ? 2005 2012 2002 2009 D

79

એક બાળક 9 વષયની વયનો છે તે કદી િાળાએ ગયેલ નથી અને તે રારનભિક 

મિષણ મેળવવા ઇ્છે છે. તો 'RTE-2009' ની જોગવાઇ ્યાને લઇને િાળાના 
આચાયયરીએ તે બાળકને યા ધોરણમાન દાખલ કરવો જોઇએ ?

પહલેા ધોરણમાન રીા ધોરણમાન ચોથા ધોરણમાન
બાળકની કસોટી લઇને 

આચાયયરી નકી કરે તે 

ધોરણમાન
B

80
RTE-2009' માન બાળકને સા/રાસ આપનાર સામે 'મિ્ત મવષયક' મવષયક 

પગલાવ લેવા ંગેની જોગવાઇ કઇ કલમ ંતગયત કરવામાન આવેલ છે ?
કલમ-17 (1) કલમ-16 કલમ-17 (2) કલમ-18 C

81
RTE-2009' માન નબળા અને વનભચત જૂથના 25 ટકા બાળકોને રવેિ આપવા 
ંગેની જોગવાઇ કઇ કલમમાન કરવામાન આવેલ છે ?

કલમ-12 કલમ-10 કલમ-9 કલમ-11 A

82
RTE-2009' ની કલમ-28 ંતગયત કઇ બાબત રમતબનમધત કરવામાન આવેલ છે 

?

બાળકને માનમસક રાસ 

આપવા ંગે
રવેિ સમયે કસોટી લેવા 
ંગે

મિષકોએ ખાનગી 
ટયિુન/કોચંગ કરવા ંગે

બાળકને એક જ ધોરણમાન 
રાખવા ંગે C



રન નં રન વિક્પ - A વિક્પ - B વિક્પ - C વિક્પ - D
રો.  
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RTE-2009' ની કલમ-17 ંતગયત કઇ બાબત રમતબનમધત કરવામાન આવેલ છે 

?

બાળકોને િારીદરક કે 

માનમસક રાસ/સા કરવા 
ંગે

બાળકને એક જ ધોરણમાન 
રાખવા ંગે

રવેિ સમયે કસોટી લેવા 
ંગે

મિષકોએ ખાનગી 
ટયિુન/કોચંગ કરવા ંગે A

84
RTE RULES-2012' ની જોગવાઇ અ સુાર દરેક િાળામાન રચવામાન આવેલ 

SMC ની બેઠક વછામાન વછી કેટલા વખત મળવી જોઇએ ?
દર મદહને એકવાર દર છ મદહને એકવાર દર રણ મદહને એકવાર દર બે મદહને એકવાર C

85

RTE RULES-2012' અ સુાર પવૂય રાથમમક અને રાથમમક મિષણ માટે રા્ય 

કષાએ રચાતી રા્ય સલાહકાર પદરષદમાન હો ાની રએ અ્યષ તરીકે કોણ 

હોય છે ?

ુ્ યમનરીરી રાથમમક મિષકોનો હવાલો 
સનિાળતા મનરીરી

અમધક ુ્ ય 

સભચવરી/અર સભચવરી 
મિષણ

સરકાર િારા મન ુ્ ત 

થયેલ કેળવણીકાર B

86

RTE RULES-2012' અ સુાર પવૂય રાથમમક અને રાથમમક મિષણ માટે 

રચવામાન આવેલ 'રા્ય સલાહકાર પદરષદ' પદરષદમાન મદહલા સ્યો ુન રમાણ 

કેટલ ુહો ુન જોઇએ ?

25 ટકા 50 ટકા 33 ટકા 75 ટકા B

87 SMC ની પનુઃરચના યારે કરી િકાય ? દર વષે દર બે વષે દર રણ વષે દર પાનચ વષે B

88 SMC ના કુલ સ્યો પૈકી કેટલા સ્યો મવયાથીના વાલી હોય છે ? 9 10 11 8 A

89 મિષકો અને બાળકોની િૈષભણક ણુવિા સધુારણાનો કાયયરમ એટલે.... વાનચે જુરાત ક્યા કેળવણી ણુો્સવ િાળા રવેિો્સવ C

90 િાળા રવેિો્સવનો ુ્ ય હે  ુયો છે ? રોપ આયટમાન વધારો મિષણમાન સધુારો નામાનકનમાન વધારો િાળાની સમુવધામાન વધારો C

91
દેિના વતયમાન કે્રીય માનવ સનિાધન અને મવકાસ મનરાલયના રધાન કોણ 

છે ?
કમપલ મસધબલ ્ મૃત ઇરાની અરણ ટલી રકાિ ાવ્ેકર D

92 રા્યમાન સરકારી િરતીમાન પછાત વગયની ટકાવારી ુ ન રમાણ કેટલુન છે ?
SC-15 %  ST-7 %  SEBC-27 

%

SC-7 %    ST-27 %  SEBC-

15 %

SC-7 %   ST-15 %  SEBC-

27 %

SC-15 % ST-27 %  SEBC-7 

%
C
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રાથમમક િાળાવમાન મવયાસહાયક િરતી સમમમતના અ્યષ તરીકે કોણ કામ 

કરે છે ?
નાયબ સભચવરી રાથમમક મિષણ મનયામક નાયબ મિષણ મનયામક મનયામક GCERT B

94 મા્યમમક િાળાવને મનિાવ રા્ટની ફાળવણી કોણ કરે છે ? મા્યમમક મિષણ બો ય્ મનયામક િાળાવ મનયામક GCERT RMSA B

95 ખાનગી મા્યમમક િાળાવની મનજુરી કોણ આપે છે ? મનયામક િાળાવ નાયબ સભચવ-મિષણ 

મવિાગ
મા્યમમક મિષણ બો ય્ના 
અ્યષ રાથમમક મિષણ મનયામક C

96
'RTE-2009' ની જોગવાઇ જુબ ધોરણ 6 થી 8 ની રાથમમક િાળા, વષયમાન 
કેટલા દદવસ ચાલવી જોઇએ ?

200 દદવસ 240 દદવસ 220 દદવસ 250 દદવસ C

97
એક િાળામાન ધોરણ 1 થી 5 માન 230 મવયાથીવ છે. તો તે િાળામાન ુ્ ય 

મિષક સદહત કુલ કેટલા મિષકો મળવાપાર થાય ?
છ આઠ સાત નવ C

98 'RTE-2009' ંતગયત ધો.6 થી 8 માન મિષક મવયાથી ુન રમાણ ુ ન છે ? '1:40 '1:35 '1:30 આ પૈકી કોઇ નહં B

99
RTE-2009' ંતગયત ધો.6 થી 8 માન કુલ કેટલી મવયાથીની સન્ યા હોય તો એક 

લ ટાઇમ હે્  ટીચર મળવાપાર છે ?
100 મવયાથી 200 મવયાથી 150 મવયાથી 250 મવયાથી A

100
RTE-2009' ની જોગવાઇવનાન સનદિે સન્ થા િાળા છો્યાના રમાણપર ન 

આપવાના દક્સામાન રથમ રસનગે કેટલી રકમના દન્ની જોગવાઇ છે ?
Rs. 10,000 Rs. 25,000 Rs. 20,000 Rs. 50,000 A
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