સરદાર પટ� લ લોક�શાસન સંસ્થા, અમદાવાદ
સ�ચવાલયના ઓ�ફસ આસીસ્ટન્ટની નાયબ સેક્શન અિધકાર� તર�ક� બઢતી માટ� ની
ખાતાક�ય પર�ક્ષા
તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧
સમય : ૧૫.૦૦ થી ૧૮.૦૦

��પ� – ૨

બેઠક નંબર:..............
�ુલ �ુણ : - ૧૦૦

SET - A

1 જો તે ખાતાની મં�ૂર થયેલ જગ્યાઓ / સંવગર્ના રોસ્ટર ર�સ્ટરો રાખવાની જવાબદાર� કોની થાય છે ?

A શાખા અિધકાર�ની

B �હસાબી અિધકાર�ની

C િનમ� ૂક આપનાર સતાિધકાર�ની (િનમ� ૂક

D વહ�વટ� અિધકાર�ની

આપનાર િવભાગની)
2 ન� ૂમા�પ રોસ્ટર - પોઇન્ટ ન�� કરવાની સામાન્ય પધ્ધિત કઇ છે ?

A સર� રાશ એક સમાન �તર રાખીને

B િનયત ટકાવાર�થી, દર� ક જગ્યાનો �ુણાકાર
કર�, � ૂણાર્ક મેળવીએ

C �બનઅનામત અને અનામતના ૫૦ %

D ૭, ૧૫ અને ૨૭ �ટલા �િમક �તરો

ગણીને રોટ�શન �ુજબ

�ળવીને

3 રા�ય સરકાર હ�ઠળની કોઈ જગ્યા ક� સેવામાં િનમ�કં ૂ પામનાર અિધકાર� ક� કમર્ચાર�એ િનમ�કં ૂ પછ�
નીચેના પૈક� કઈ પર�ક્ષા પાસ કરવાની રહ� છે ?

A �હન્દ� ભાષાની પર�ક્ષા

B �ુજરાતી ભાષાની પર�ક્ષા

C ઠરાવેલ ખાતાક�ય પર�ક્ષા

D ઉપરની તમામ

4 કોઇપણ સંવગર્ બળમાં વધારો / ઘટાડો થાય તો તેના રોસ્ટરમાં ક�વા ફ�રફારો થઇ શક� ?

A નવેસરથી રોસ્ટર તૈયાર કરવા

B વગ�ની ટકાવાર�માં �માણસર વધારો કરવો

C �ુપરન્�ુમર� રોસ્ટર તૈયાર કરવા

D વધારા - ઘટાડાને અ�ુ�પ રોસ્ટર
િવસ્તારવા ક� ઘટાડવા
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5 �ુજરાત રા�ય સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ નીચેના પૈક� કોને લા�ુ પડ�

A �ુજરાત પોલીસ અિધિનયમ હ�ઠળ ઉલ્લેખ
કર� લ તાબાની સેવા અને જગ્યાઓને

B �ુજરાત પોલીસ અિધિનયમમાં ઉલ્લેખ
કર� લ બધા કમર્ચાર�ઓને

C ઉપર (અ) અને (બ) બંને

D ઉપર (અ) િસવાયની ભારત બંધારણના
અ�ુચ્છે દ-૩૦૯ હ�ઠળ � સેવા અને
જગ્યાઓની ભરતી િવિનયિમત થયી હોય
તેવી બધી સેવાઓ અને જગ્યાઓને

6 �ની પત્ની હયાત હોય તેવા સરકાર� કમર્ચાર�ને બી� મ�હલા સાથે લગ્ન ક� લગ્નના કરાર કરવાની
�ટ આપી શક�?

A હા, લગ્નથી જોડાતી સાચી વ્ય�ક્તને આ�ું

B ના, આવી �ટ મળવાપા� નથી

લગ્ન ક� લગ્નના કરાર કરવાની �ટ તેને
લા�ુ પડતા �ગત કાયદા હ�ઠળ હોય તો

C હા, હયાત પત્નીની સંમિત હોય તો

D હયાત પત્નીના માતાિપતાની સંમિતથી

7 સરકાર� કમર્ચાર� ખાતાક�ય તપાસમાં િમ� મદદનીશ તર�ક� વક�લ રોક� શક�?

B ખાતાક�ય તપાસના અિધકાર�ની મં�ૂર�થી

A ના

રોક� શક�

C િશસ્ત અિધકાર�ની મં�ૂર�થી રોક� શક�

D ર�ૂઆત અિધકાર�ની સંમિત હોય તો રોક�
શક�

ં
8 દર� ક રા�યપિ�ત સરકાર� અિધકાર�એ દર વષ� પોતાની સ્થાવર અને જગમ
િમલકતોની િવગત
દશાર્વ�ું પ�ક ર�ુ કરવા�ુ ં હોય છે તેમાં કઈ તાર�ખની �સ્થિતની િવગતો દશાર્વવાની રહ� છે ?

A � ૂરા થયેલ ક�લેન્ડર વષર્ની ૩૧ મી

B તા.૧ લી �ન્�ુઆર�ની �સ્થિતએ

�ડસેમ્બરની �સ્થિતએ

C તા.૧ લી એિ�લની �સ્થિતએ

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�

9 તાબાની સેવાની કોઈ જગ્યા ઉપર િનમ�કં ૂ કરવા માટ� નીચેના પૈક� કયા અિધકાર� સક્ષમ છે ?

A કચેર�ના વડા

B ખાતાના વડા

C રા�ય સરકાર

D ખાતાના વડા સ�ચવાલયના સંબિં ધત
િવભાગની સંમિત મેળવીને
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10 ર�ૂઆત અિધકાર�એ નીચેના પૈક� કઈ ફરજો બ�વવાની હોય છે ?

A આક્ષેિપત સામેના આરોપોની તપાસ કરવી

B આક્ષેિપત સામેના આરોપો સા�બત રહ�તા
હોવા�ુ ં જણાવી િશક્ષાની ર�ૂઆત કરવી

C તહોમતનામા સાથેના �ુરાવાઓને આધાર�

D આક્ષેિપતની તરફ�ણમાં દલીલો કરવી

આરોપો ક�વી ર�તે સા�બત થાય છે તેની
િવગતવાર ર�ૂઆત કરવી
11 દર� ક વહ�વટ� િવભાગે, તૈયાર કર� લા રોસ્ટર ર�સ્ટરો કોની પાસે �મા�ણત કરાવવાના રહ� છે ?

A કાયદા િવભાગ

B સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ

C સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ

D વૈધાિનક અને સંસદ�ય બાબતોનો િવભાગ

12 કોઈપણ સેવા ક� જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી િનમ�કં ૂ બાબતે નીચેના પૈક� કઈ બાબત આવશ્યક નથી?

A ભારતના નાગ�રકત્વની જોગવાઈઓ

B શા�રર�ક યોગ્યતા

C સારા ચા�ર�યનો �ુરાવો

D �વરતા

13 નાગ�રક સહકાર� બ�કના સભ્ય તર�ક� સહકાર� કમર્ચાર� નીચેના પૈક� કઈ �� ૃિ� કર� શક�?

A બ�કના વ્યવસ્થાપક મંડળની �ટં ૂ ણીમાં

B બ�કના વ્યવસ્થાપક મંડળની �ટં ૂ ણીમાં

મતદાન કર�ું

ઉમેદવાર� કરવી

D ઉપરની તમામ �� ૃિ�ઓ

ંૂ
C બ�કના વ્યવસ્થાપક મંડળની �ટણીમાં
ઉમેદવારના એજન્ટ થ�ુ ં

14 નીચેના પૈક� કયા વગર્માં બઢતી�ુ ં રોસ્ટર ર�સ્ટર િનભાવવા�ુ ં થ� ું નથી ?

A વગર્ - ૧ (�થમ કક્ષાની જગ્યા �ુધી)

B વગર્ -૨

C વગર્ - ૪

D વગર્ - ૩

15 કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� સાથે ખાતાક�ય તપાસ �ાર� શ� થઈ કહ�વાય?

A તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કં ૂ ની તાર�ખથી

B ર�ૂઆત અિધકાર�ની ર�ૂઆતની તાર�ખથી

C આરોપના�ું બ�વ્યાની તાર�ખથી

D �ાથિમક તપાસનો અહ�વાલ મળ્યા
તાર�ખથી
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16 એક કમર્ચાર�ની વગર્-૩ની જગ્યા ઉપર કરાર આધા�રત િનમ�કં ૂ તા.૧/૧૧/૨૦૦૯ ના રોજ થયેલ છે .
આ કમર્ચાર�એ �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા કમ્પ્�ુટર ક્ષમતા તાલીમ અને પર�ક્ષા િનયમો હ�ઠળ CCC પર�ક્ષા
�ાં �ુધીમાં પાસ કરવાની રહ� છે ?

A કરાર આધા�રત િનમ�કં ૂ પામેલ કમર્ચાર�ને B કરાર�ય િનમ�કં ૂ થી �ણ વષર્માં
CCC પર�ક્ષા પાસ કરવાની રહ�તી નથી.

C કરાર�ય િનમ�કં ૂ થી બે વષર્માં

D કરાર�ય િનમ�કં ૂ થી પાંચ વષર્માં

17 ઠરાવેલી લાયકાતોમાં નીચેના પૈક� કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય છે ?

A � તે સેવા ક� જગ્યાના ભરતી િનયમોમાં

B � તે સેવા ક� જગ્યાના ભરતી િનયમોમાં

િનયત કર� લ શૈક્ષ�ણક લાયકાતો

િનયત કર� લ વયમયાર્દા

C િનયત સંસ્થા�ુ ં કોમ્પ્�ુટર�ુ ં બેઝીક જ્ઞાન

D ઉપરની તમામ બાબતો

હોવા�ુ ં �માણપ�
18 સરકાર� કમર્ચાર�ની ખાતાક�ય તપાસમાં તપાસ અિધકાર�ના અહ�વાલમાં આરોપો સા�બત રહ�તા હોવા�ુ ં
તારણ હોય તો િશસ્ત અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલ પરત્વે કઈ કાયર્વાહ� કરવાની થાય છે .

A સા�બત રહ�તા આરોપો અન્વયે િશક્ષાનો

B તપાસ અહ�વાલના તારણ સાથે
િશસ્તઅિધકાર� સંમત હોવા�ુ ં જણાવી

િનણર્ય કરવો

આક્ષેિપત સરકાર� કમર્ચાર�ને તે પરત્વે
તેની ર�ૂઆત કરવા શો કોઝ નો�ટસ
પાઠવવી

C સા�બત રહ�તા આરોપોની �ણ �હ�ર સેવા

D ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ

આયોગને કરવી
19 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ નીચેનામાંથી કોને લા�ુ પડ� છે ?

A અ�ખલ ભારતીય સેવાના અિધકાર�ઓને

B �ુજરાત સરકારના કામકાજને લગતી
રા�ય સેવાઓ અને જગ્યાઓ પરના
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓને

C પોલીસ દલના નીચલી પાયર�ના

D ઉપરના બધાયને

કમર્ચાર�ઓને
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20 નીચેના પૈક� કયા વગર્ના ઉમેદવારોને મા� સીધી ભરતીમાં િનયત ટકાવાર� �ુજબની અનામતનો
�ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે લાભ મળે છે ?

A SEBC

B EWS

C PH

D ઉપરના A,B અને C તમામ

21 સરકાર� કમર્ચાર� તપાસ અિધકાર� સમક્ષ હાજર થાય ન�હ તો તપાસ અિધકાર� ક�વા �કારની કાયર્વાહ�
કર� શક�?

A એકપક્ષીય તપાસ હાથ ધર� શક�

B તપાસની કામગીર� �ુલત્વી રાખે

C િશસ્ત અિધકાર�ને ક�સ પરત મોકલી આપે

D િશસ્ત અિધકાર�ની સલાહ મેળવીને
કાયર્વાહ� હાથ ધર�

22 માન્ય �ુિનવસ�ટ�ની સ્નાતકની પદવી અથવા સમકક્ષ લાયકાતને આવશ્યક લાયકાત તર�ક� જ�ર�
ે
હોય તેવી કોઈ પણ જગા ઉપર ભરતી કરવાના હ�� ુ માટ� ઉપલી વયમયાર્દા ક�ટલા વષર્ની રહ�શ?

A ૨૫ વષર્

B ૩૦ વષર્

C ૩૫ વષર્

D ૩૩ વષર્

23 �ુજરાત રા�ય સેવા(વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ બંધારણની કઈ જોગવાઈ હ�ઠળ ઘડવામાં આવેલ છે ?

A અ�ુચ્છે દ-૩૦૯

B અ�ુચ્છે દ-૩૧૧

C અ�ુચ્છે દ-૩૧૫

D અ�ુચ્છે દ-૩૨૦

24 સામાન્ય ર�તે સામાન્ય અને અનામત વગર્ની વ્ય�ક્તઓના નીચેના પૈક� કયા કયા �કસ્સાથી ઉદભવતી
ખાલી જગ્યાઓ, � સામાન્ય અનામત વગર્થી ખાલી પડ�લ તે સંબિં ધત વગર્ની વ્ય�ક્તઓની િનમ� ૂકથી
ભરવી જોઇએ ?

A વયિન� ૃિત

B રા�ના�ું

C બઢતી

D ઉપરના A,B અને C તમામ �કસ્સામાં

25 રા�યસેવામાં સીધી ભરતી માટ� તે સેવાના ભરતી િનયમોમાં �ત્યક્ષ અ�ુભવ �ગેની લાયકાતોનો
સમાવેશ થતો હોય ત્યાર� �ત્યક્ષ અ�ુભવની �ુદતની ગણતર� ક�વી ર�તે કરવાની હોય છે ?

A ભરતી માટ� �હ�રાત ક� �હ�રના�ું �થમ

B �હ�રાત ક� �હ�રનામામાં દશાર્વેલ અર�

�િસધ્ધ થયાની તાર�ખના સંદભર્માં

સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના સંદભર્માં

D િનમ�કં ૂ ની તાર�ખના સંદભર્માં

C �બ� �ુલાકાતની તાર�ખના સંદભર્માં
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26 નીચેના પૈક� કઈ બાબત િશસ્તભંગ ગણાશે?
ં
A દર વષ� સ્થાવર-જગમ
િમલકતોની િવગતો B સરકાર� કામકાજ રહ�� ું હોય તેવી વ્ય�ક્ત
દશાર્વતાં પ�કો ર�ુ કરવા

ં ૂર�
સાથે સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની � ૂવર્મ�
િસવાય સ્થાવર િમલકતની લે-વેચ કરવી

C િનયત નાણાંક�ય મયાર્દા કરતાં વ�ુ

D ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ

ં
રકમની જગમ
િમલકતના વ્યવહારની
સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને �ણ કરવી
ં ી નીચેના પૈક� કયો િવકલ્પ વ�ુ યોગ્ય છે ?
27 રોસ્ટર (Rost er ) ના અથર્ સંબધ

A અનામત અને �બનઅનામત જગ્યાઓના

B રોસ્ટરમાંના �મ સીનીયોર�ટ�(�વરતા)

�મ દશાર્વતી યાદ�

ન�� કરવા માટ� નથી

C રોસ્ટરમાંના �મ, બઢતીનો �મ ન�� કરવા D ઉપરના A,B અને C તમામ
માટ� નથી
28 ૨૦૦ �માંકોવાળા રોસ્ટરોમાં શાર��રક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારનો સૌ�થમ રોસ્ટર �માંક કયો
હોય છે ?

A ૩૪ મો �માંક

B ૩૦ મો �માંક

C ૩૩ મો �માંક

D �ીજો �માંક

29 કઈ નાની િશક્ષા કરતાં પહ�લાં �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ ના િનયમ -૯
ના પેટા િનયમો (૩) થી (૨૨) માં જણાવેલ ર�તે તપાસ હાથ ધરવા�ુ ં આવશ્યક છે ?

A ઠપકો આપવો

B બઢતી અટકાવવી

C ઉ�રો�ર વધતી અસર સાથે ઈ�ફા

D ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ

અટકાવવા
30 �ુજરાત રા�ય સેવા (વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ માં કયો િવભાગ �ુધારા કર� શક�?

A કાયદા િવભાગ

B નાણાિવભાગ

C સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ

D વૈધાિનક અને સંસદ�ય બાબતોનો િવભાગ

31 નીચેના પૈક� કઈ સેવા અને જગ્યાનો સમાવેશ �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
િનયમો, ૧૯૬૭ માં કરવામાં આવ્યો નથી?

A વગર્-૧ અને વગર્-૨ તર�ક� વગ��ૃત કર� લ

B તાબાની સેવાઓ અને જગ્યાઓ

સેવાઓ અને જગ્યાઓ

C ઉતરતા દરજ્�ની સેવાઓ અને જગ્યાઓ
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D અ�ખલ ભારતીય સેવા

ં ી વહ�વટ� � ૂચનાઓ કયા િવભાગે
32 EWS ઉમેદવારો માટ� રા�ય સરકારની નોકર�ઓમાં ભરતી સંબધ
બહાર પાડ�લી છે ?

A સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ

B નાણાં િવભાગ

C સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ

D કાયદા િવભાગ

33 સરકાર� કમર્ચાર� � ખાતા/કચેર�માં સેવા બ�વતો હોય, તે ખાતા/કચેર�ની કોઈ િમલકતની હરા�માં
તે પોતાના નામથી ક� અન્ય સાથે ભાગમાં બોલી (માંગણી) � ૂક� શક�?

A હા

B ના

C સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની પરવાનગી મેળવવી

D અન્ય સાથે ભાગમાં બોલી � ૂક� શક�

પડ�
34 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ અ�ુસાર નીચેના પૈક� કયા �ક
ુ મ સામે
અપીલ થઈ શકતી નથી?

A ફરજમો�ુફ�ના �કુ મ સામે

B િશક્ષાના �કુ મ સામે

C તપાસ અિધકાર�ના �કુ મ સામે

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�

ં
35 સરકાર� કમર્ચાર�એ નીચેના પૈક� કયા �કસ્સામાં જગમ
િમલકતના વ્યવહારની �ણ િનયત
સતાિધકાર�ને કરવાની રહ� છે ?

A િમલકતની �ક�મત સરકાર� કમચ
ર્ ાર�ના બે

B િમલકતની �ક�મત સરકાર� કમચ
ર્ ાર�ના એક
માસના �ુલ પગાર કરતાં વધતી હોય

માસના � ૂળપગાર કરતાં વધાર� હોય

C �ણ કરવા�ુ ં જ�ર� નથી

D િમલકતની �ક�મત સરકાર� કમચ
ર્ ાર�ના �ણ
માસના � ૂળપગાર કરતાં વધાર� હોય

36 �ુજરાત રા�ય સેવા(વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ �ુજબ �ુ�ુંબની વ્યાખ્યામાં નીચેના પૈક� કોનો સમાવેશ
થતો નથી?

A સરકાર� કમચ
ર્ ાર�થી અલગ રહ�તી પત્ની

B સરકાર� કમચ
ર્ ાર�ના િપતા

C કાયદ� સરના �ટાછે ડા લીધેલ પત્ની

D સરકાર� કમર્ચાર� ઉપર સં� ૂણર્ આિ�ત �ુ�

37 નામદાર સવ�ચ્ચ અદાલતના �ુકાદાને અ�ુ�પ હવે રા�ય સરકાર� કયા �કારની રોસ્ટર પધ્ધિત
અમલમાં � ૂક� છે ?

A ટકાવાર� આધા�રત

B ખાલી જગ્યા આધા�રત (Vacancy - Based)

C જગ્યા આધા�રત (Post - Based)

D સંવગર્ આધા�રત
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38 સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ૂફ �ાર� કર� શકાય?

B સરકાર� કમચ
ર્ ાર� વગર મં�ૂર�એ િવદ� શ

A સરકાર� કમચ
ર્ ાર� તેની ફરજ પર સતત
ગેરહાજર રહ�

જતો રહ�

C લાંચ �ુ�ત િવરોધી બ્�ુરો �ારા લાંચ લેતાં

D ઉપરના તમામ ક�સો

રં ગે હાથ ઝડપાય �ય
39 બઢતીથી િનમ�કં ૂ માટ� િનયત અ�ુભવમાં �હ�ર�હતમાં �ટછાટ � ૂકવામાં આવે ત્યાર� ક�ટલી �ટછાટ
આપી શકાય?

A િનયત અ�ુભવના ૨/૩ �ટલા અ�ુભવની

B િનયત અ�ુભવના ૧/૪ �ટલા અ�ુભવની

C �ટછાટ આપતાં િનયત અ�ુભવના ૨/૩

D સક્ષમ સ�ાિધકાર� િનયત કર� તેટલા

કરતાં ઓછો અ�ુભવ ન હોવો જોઈએ

અ�ુભવની

40 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના કયા િનયમમાં મોટ� િશક્ષા કરવાની
પધ્ધિતની જોગવાઈ છે ?

A િનયમ-૬

B િનયમ-૯

C િનયમ-૧૧

D િનયમ-૧૧-ક

41 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ �ુજબ નીચેના પૈક� કઈ સેવા
રા�ય સેવા છે ?

B વગર્-૧ અને વગર્-૨ તર�ક� અિધ�ૃત કર� લ

A અ�ખલ ભારતીય સેવા

સેવાઓ અને જગ્યાઓ

C ઉપર (અ) અને (બ) બંને

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�.

42 કોઇ સંવગર્માં સીધી ભરતીથી અને બઢતીથી ભરવાની જગ્યા�ુ ં �માણ (Rat i o) ૧ : ૧ હોય અને સીધી
ભરતીથી ભરવાની જગ્યાઓ જો ૭૫ હોય તો, અ�ુ� ૂ�ચત �િતના ઉમેદવારો માટ� ક�ટલી જગ્યાઓ
અનામત કરવાની થાય ?

A સાત

B અ�ગયાર

C પાંચ

D ઓગણીસ

43 વગર્-૨ની સેવામાંથી તે જ સેવાની ઉપલી જગ્યા ઉપર બઢતી માટ� તે �ગેના ભરતી િનયમોમાં નીચલી
જગ્યા ઉપર અ�ુભવ �ગેની િન�દ� ષ્ઠ �ુદતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ ન હોય તો વગ-ર્ ૨ ની
સેવાની નીચેલી જગ્યા પર ઓછામાં ઓછોઓ ક�ટલો અ�ુભવ આવશ્યક છે ?

A બે વષર્

B �ણ વષર્

C પાંચ વષર્

D સાત વષર્
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44 કોઈપણ સેવા ક� જગા ઉપર નીચેના પૈક� કઈ વ્ય�ક્તઓની િનમ�કં ૂ થઈ શક�?

A ભારતનો નાગ�રક

B નેપાળનો ��જન અને તેની તરફ�ણમાં
રા�ય સરકાર� લાયકાત�ુ ં �માણપ�
આપ્�ુ ં હોય

C � ૂતાનનો ��જન અને તેની તરફ�ણમાં

D ઉપરના તમામ

રા�ય સરકાર� લાયકાત�ુ ં �માણપ�
આપ્�ું હોય
45 સરકાર� કમર્ચાર�એ નીચેના પૈક� કયા વ્યવહાર બાબતે સરકાર/સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની મં�ૂર� મેળવવા�ુ ં
જ�ર� નથી?

A વા�ણ��યક સહકાર� મંડળ�ના ર�સ્��શન

B પત્નીને ધંધા માટ� નાણાની સગવડ કર�

માટ�

આપવા માટ�

D સહકાર� મંડળ�માં �ટં ૂ ણીથી ભરાતા હો�ા

C અખબારમાં સા�હ�ત્યક લેખ લખવા માટ�

માટ� ઉમેદવાર� કરવા માટ�
46 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૧૧માં કઈ બાબતની
જોગવાઈ છે ?

A બઢતી માટ�ના લ�ુ�મ અ�ુભવ �ગેની

B બઢતીથી િનમ�કં ૂ �ગેની

C રા�યસેવામાં િનમ�કં ૂ �ગેની

D અજમાયશી સમય �ગેની

47 ખાતાક�ય તપાસમાં તપાસ અિધકાર� સમક્ષની કાયર્વાહ� દરમ્યાન નવો �ુરાવો ર�ુ કરવાની �ટ �ાર�
આપી શકાય?

A નવો �ુરાવો ર�ુ કરવાની �ટ આપી શકાય B �ુરાવામાં પડતી � ૂટ સરખી કરવા માટ�
ન�હ

C અસલ ર�ુ થયેલ �ુરાવામાં �ગ� ૂત ખામી D તપાસ અિધકાર�ની િવવેક�ુ�ધ્ધ અ�ુસાર
હોય ત્યાર�
48 દર� ક સરકાર� કમર્ચાર�એ હંમેશા સં� ૂણર્ �ામા�ણક રહ�� ું તેવી જોગવાઈ �ુજરાત રા�ય સેવા (વતર્�કં ૂ )
િનયમો, ૧૯૭૧ ના કયા િનયમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

A િનયમ -૩(૧) (૧)

B િનયમ -૩(૧) (૨)

C િનયમ -૩(૧) (૩)

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�
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49 તાબાની સેવા ક� જગ્યા ઉપર િનમ�કં ૂ ના �કસ્સામાં અજમાયશનો સમયગાળો ક�ટલા વષર્નો હોય છે ?

A પાંચ વષર્

B �ણ વષર્

C એક વષર્

D િનમ�કં ૂ અિધકાર� ઠરાવે તેટલો

50 સરકારની ફ�ક્સ પગારની નીિત બાબતે સરકાર� કમર્ચાર��ુ ં નીચેના પૈક� ક�ુ ં �ૃત્ય િશસ્તભંગ ગણાશે?

B ફ�ક્સ પગારના કમર્ચાર�ઓને િનમ�કં ૂ ની

A સરકારને પગાર વધારા માટ� આવેદન
આપ�ું

તાર�ખથી �વતમ
ર્ ાન માંગણી કરવી

D ઉપરના તમામ �ૃત્યો

C સરકારની નીિતના િવરોધમાં હડતાલનો
આશરો લેવો

51 �ુજરાત રા�ય સેવા(વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ અન્વયે સરકાર� કમર્ચાર�એ સ�ો કય� છે તે� ુ ં ત્યાર�
કહ�વાય �યાર� ....

B બ�કમાં વ્યા� પૈસા � ૂકવા હોય ત્યાર�

A શેરની ખર�દ� કર�

C ખાનગી કંપનીમાં ડ�બેન્ચરોમાં રોકાણ કર�ું D શેર, �મીનગીર�ની વારં વાર ખર�દ� અને
વેચાણ કર�
ં માં નીચેના િવકલ્પો પૈક� �ો િવકલ્પ સૌથી
52 રોસ્ટર ર�સ્ટરો બનાવવાના �ળવણાના ઉદ� શો સંબધ
વ�ુ યોગ્ય છે ?

A સીધી ભરતીના �સંગે �ુણવતા �માણે

B બઢતીના �સંગે પોઇન્ટ �ુજબ િનમ� ૂક

િનમ� ૂક આપવા માટ�

આપવા માટ�

C અનામતની ક�ટ�ગર�વાર િનયત ટકાવાર�

D ઉપરના A,B અને C તમામ

�ળવવા માટ�
53 સીધી ભરતીથી િનમ�કં ૂ કરવા માટ� �િસધ્ધ કરવામાં આવેલ �હ�રના�ુ ં ક� �હ�રાતમાં અન્યથા ન
દશાર્વા�ુ હોય ત્યાર� ઠરાવેલી વયમયાર્દા કઈ તાર�ખના સંદભર્માં ગણવાની રહ� છે ?

A �હ�રનામા ક� �હ�રાત �થમ �િસધ્ધ

B �હ�રનામા ક� �હ�રાત �થમ �િસધ્ધ

થયાની તાર�ખથી સાઈઠ �દવસની �ુદત

થયાની તાર�ખથી ને� ુ ં �દવસની �ુદત

થાય તે મ�હનાની તરત પછ�ના મ�હનાની

થાય તે મ�હનાની પછ�ના મ�હનાની પહ�લી

પહ�લી તાર�ખ

તાર�ખ

C �હ�રના�ું ક� �હ�રાત �થમ �િસધ્ધ

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�.

થયાના મ�હનાની પહ�લી તાર�ખથી સાઈઠ
�દવસની �ુદત �ુર� થાય તે પછ�ના
મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ
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54 નીચેની િનમ� ૂકો પૈક� કઇ િનમ� ૂકના �કસ્સામાં રોસ્ટર (Rost er ) લા�ુ પડશે નહ� ?

A સીધી ભરતીથી િનમ�કં ૂ

B બઢતીની િનમ� ૂક

C �િતિન�ુકિતના આધાર� િનમ� ૂક

D ખાસ સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષાના પ�રણામના
આધાર� બઢતીની િનમ� ૂક (Semi -Di r ect )

55 તપાસ � ૂર� થયા બાદ તપાસ અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલમાં નીચેના પૈક� કઈ બાબતોનો સમાવેશ
કર� શક� ન�હ?

A આરોપના દર� ક �ુ�ા �ગે આક્ષેિપતનો

B આરોપના દર� ક �ુ�ા �ગે �ુ�ાવાર

બચાવ

�ુરાવાઓની સમાલોચના

C આરોપના દર� ક �ુ�ા પરનાં તારણો અને તે

D સા�બત રહ�તા આરોપોની ગંભીરતા અન્વયે

�ગેના કારણો

િશક્ષાની ભલામણ

56 રા�ય સેવા અથવા તાબાની સેવામાં સમાિવષ્ટ કોઈ સેવા ક� જગ્યામાં અ�ુ� ૂ�ચત �િતના ઉમેદવારો
માટ� આર�ક્ષત જગ્યાઓ ઉપર બઢતીથી િનમ�કં ૂ માટ� લાયક ઉમેદવારો �ણ ભરતી �સંગો પછ� પણ
ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેવી જગ્યાઓ ઉપર નીચેના પૈક� કઈ ર�તે ભરતી કર� શકાય?

B અન્ય ક�ટ�ગર�ના ઉપલબ્ધ લાયક

A તે માટ� યો�લ સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષાના
પ�રણામ અન્વયે અથવા સીધી પસંદગીથી

C આ જગ્યાઓ �બનઅનામત �હ�ર કર�ને

ઉમેદવારો �ારા

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�.

57 ઉતરતા દરજ્�ની સેવા એટલે.....

B વગર્-૪ તર�ક� વગ��ૃત કર� લ સેવા અને

A કરાર આધા�રત િનમ�કં ૂ કર� લ હોય તેવી
વગર્-૩ ની જગ્યા અને સેવા

જગ્યા

C ખાસ �કુ મ �ારા વગ��ૃત કર� લ અન્ય સેવા

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�.

અને જગ્યા
58 તાબાની ક� ઉતરતા દરજ્�ની સેવામાં િનમ�કં ૂ માટ� સીધી ભરતીથી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને
�થમ કરાર આધા�રત િનમ�કં ૂ આપવાની જોગવાઈ �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને
ભરતી(સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૯

B િનયમ-૯ એ

C િનયમ-૧૦

D િનયમ-૧૧

A11

59 કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� ફોજદાર� ક� સમાં દોિષત થતાં કોટર્ �ારા સ� અને દં ડ કરવામાં આવે તો તે
સરકાર� કમર્ચાર� સામે નીચેના પૈક� કયા િનયમ �ુજબ િશસ્તિવષયક કાયર્વાહ� કરવાની રહ� છે ?

A િનયમ - ૯ અને ૧૦ �ુજબની

B િનયમ - ૧૧ �ુજબની

C િનયમ - ૧૪ (૧) (૧) �ુજબની

D એકપક્ષીય કાયવ
ર્ ાહ�

60 સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ૂફ�ના �ુકમની સમીક્ષાને �તે સક્ષમ સ�ાિધકાર� ફરજમો�ૂફ� વ�ુમાં વ�ુ
ક�ટલો સમય લંબાવી શકાય?

A ૯૦ �દવસ

B ૧૮૦ �દવસ

C ૧૨૦ �દવસ

D સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને યોગ્ય જણાય તેટલો
સમય

61 રા�યસરકાર તેના કમર્ચાર�ને �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬
અન્વયેની કઈ િશક્ષા કર� શક�?

A કોઈપણ નાની િશક્ષા

B કોઈપણ મોટ� િશક્ષા

C ઉપર (અ) અને (બ) બંને

D �લની િશક્ષા

62 �ુજરાત રા�ય સેવા(વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ હ�ઠળ નીચેના પૈક� કઈ બાબત ગેરવતર્�કં ૂ ગણવાપા�
છે ?

A રાજકારણમાં ભાગ ન લેવો

B સરકારના િનયમો �ુજબ ફરજો બ�વવી

C કામના સ્થળે કાળ� પ�ી પહ�રવી

D સા�ુ�હક ર�તે કામ કરવાની ના પાડવી

63 સરકાર� કમર્ચાર�એ માંગણી કર� લ વધારાના �ુરાવાઓ/દસ્તાવેજો �ુરા પાડ�ા બાદ સાક્ષીની તપાસ
કરવા માટ� ક� ટલા �દવસની �ુદત આપવાની જોગવાઈ છે ?

A �ણ

B પાંચ

C દસ

D પંદર

64 ભારતના બંધારણની કઇ કલમમાં સરકાર� સેવામાં � તે જગ્યા પરની િનમ� ૂક કરવામાં વહ�વટ�
ં ત હોય તે ર�તે SC/ ST ના રાજયોના હ� દાવા િવચારાશે તેવી
કાયર્ક્ષમતાની �ળવણીને �ુસગ
જોગવાઇ કરાઇ છે ?

A કલમ ૩૩૫

B કલમ ૧૬ (૪)

C કલમ ૩૨

D કલમ ૧૪
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65 સરકાર� કમર્ચાર� પોતાના ઘર� કામ કરવા માટ� ચૌદ વષર્થી ઓછ� �મરની છોકર�ને રાખે છે , તો તે
કમર્ચાર� કયા િનયમનો ભંગ કરવા બદલ જવાબદાર છે ?

A િનયમ-૩

B િનયમ-૩ ક

C િનયમ-૩ ખ

D િનયમ-૩ગ

66 એક સરકાર� કમર્ચાર�ને તેનો �ુ� � કંપનીમાં નોકર� કર� છે તે કંપનીમાંથી માલસામાન ખર�દવાનો
થાય છે તે અિધકાર�એ �ુ ં કર�ુ ં જોઈએ?

A ટ�ન્ડર ���યા અ�ુસર�ને ખર�દ� કરવી

B તે કંપની પાસેથી માલસામાનની ખર�દ� ન
કરવી

C �ુ�ની તે કંપનીમાં નોકર� �ગેની �ણ

D ખર�દ�ની સમ� ���યામાં તે અિધકાર�એ

િનયત સ�ાિધકાર�ને કર�ને ખર�દ� કરવી

ભાગ ન લેવો

67 દર� ક વહ�વટ� િવભાગના રોસ્ટર સંપકર્ અિધકાર�એ, તેમના િવભાગના અને તાબાના િવિવધ ખાતાના
રોસ્ટર ર�સ્ટરોની તપાસણી �ાર� કરવાની રહ� છે ?

A દર છ મ�હને

B દર મ�હને

C દર વષ�

D દર �ણ મ�હને

68 એક સરકાર� કમર્ચાર� પોતાના રહ�ઠાણ ઉપર રાજક�ય પક્ષનો ધ્વજ ફરકાવે છે . આ સરકાર�
કમર્ચાર�ની બાબતમાં નીચેના પૈક� કઇ બાબત સાચી છે ?
ંૂ
A �ટણીની
આચાર સં�હતા અમલમાં ન હોય
તો રાખી શકાય

B સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની પરવાનગી મેળવવી
જોઈએ

C સરકાર� કમર્ચાર� સામે રાજકારણમાં ભાગ
લેવા બદલ િશસ્તિવષયક કાયવ
ર્ ાહ� થઈ

D ઉપર (અ) (બ) અને (ક) �ણેય બાબતો
સાચી છે

શક�
69 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના
કયા �ભાગ �ારા બહાર પાડવામાં આવે છે ?

A વહ�વટ� �ુધારણા અને તાલીમ �ભાગ

B આયોજન �ભાગ

C કમર્ચાર�ગણ �ભાગ

D આર.ટ�.આઈ �ભાગ
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70 ભારતના સંિવધાનની કઈ જોગવાઈ હ�ઠળ રા�ય સરકાર� �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)
િનયમો, ૧૯૭૧ ઘડ�ા છે ?

A અ�ુચ્છે દ-૩૨૦

B અ�ુચ્છે દ-૩૧૧

C અ�ુચ્છે દ-૩૦૯

D અ�ુચ્છે દ-૩૨૧

ં
71 રા�ય સરકાર હ�ઠળની વગર્-૨ ની જગ્યા પર ફરજો બ�વતા અિધકાર�ને સ્થાવર અને જગમ
િમલકત
ં ુ ર� આપવા માટ� િનયત સ�ાિધકાર� કયા છે ?
વ્યવહારોની � ૂવર્મ�

A સરકાર

B સંબિં ધત વહ�વટ� િવભાગના વડા

C ખાતાના વડા

D ઉપરના �ણેય

72 વગર્-૩ના સરકાર� કમર્ચાર� લગ્નિવિધ, �ત્યે�ષ્ઠ અથવા ધાિમ�ક સમારં ભ િસવાયના કોઈ �સંગે
ં ન રહ�તો હોય તેવા �ગત િમ�ો પાસેથી ક�ટલી
ન�કના સગા અથવા સરકાર� કામકાજનો સંબધ
રકમથી વ�ુ રકમની ભેટ સ્વીકારવા માટ� િનયત સ�ાિધકાર�ની મં�ૂર� મેળવવાની રહ� છે ?

A �. ૨૦૦૦/- થી વ�ુ રકમની

B �. ૧૫૦૦/- થી વ�ુ રકમની

C �. ૧૦૦૦/- થી વ�ુ રકમની

D �. ૫૦૦/- થી વ�ુ રકમની

73 િશસ્ત અિધકાર� તપાસ અિધકાર� ન હોય ત્યાર� તેમણે નીચેના પૈક� ક�ુ ં સા�હત્ય તપાસ અિધકાર�ને
મોકલવા�ુ ં નથી?

B આક્ષેિપત સરકાર� કમચ
ર્ ાર��ુ ં બચાવના�ું

A આક્ષેિપત સરકાર� કમચ
ર્ ાર�ને બ�વેલ
આરોપના�ું

C સરકાર પક્ષે ર�ૂઆત કરવા માટ� ર�ૂઆત
અિધકાર�ની િનમ�કં ૂ ના �ક
ુ મની નકલ

D આક્ષેિપત સરકાર� કમચ
ર્ ાર� સામેના
આરોપો �ગે િશસ્ત અિધકાર�ની સમીક્ષા
�ગેનો અહ�વાલ/અ�ભ�ાય

74 નીચેના પૈક� કઈ િશક્ષા નાની િશક્ષા નથી?

A ઈ�ફો અટકાવવો

B બેદરકાર� બદલ �ુકશાનની પગારમાંથી
વ�ુલાત

C િનિ�ત સમય માટ� પગારધોરણમાં નીચલા

D બઢતી અટકાવવી

તબ�ે ઉતારવો
75 �ુજરાત સરકારની સેવાઓમાં સીધી ભરતીથી ભરવાની જગ્યાઓમાં પછાતવગ� � તે ક�ટ�ગર�ની �ૂલ
જગ્યાઓ પૈક� મ�હલાઓ ઉમેદવારો માટ� ક�ટલી જગ્યાઓ અનામત રાખવાની જોગવાઇ કરાઇ છે ?

A ૩૦ ટકા જગ્યાઓ

B ૩૪ ટકા જગ્યાઓ

C ૩૩ ટકા જગ્યાઓ

D ૩૫ ટકા જગ્યાઓ
A14

76 ખાતાક�ય તપાસમાં તપાસ અિધકાર� સમક્ષની કાયર્વાહ� દરમ્યાન તપાસને લગતા દસ્તાવેજો કોના
કબ�માં રહ� છે ?

A તપાસ અિધકાર�ના

B િશસ્ત અિધકાર�ના

C ર�ૂઆત અિધકાર�ના

D ખાતાના વડાના

77 શાર��રક ર�તે ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવાર પસંદગી પામે તો તે માટ� � ૂર� પાડવામાં આવેલ
અનામતની જોગવાઇ �ુજબ, પોતે જ ક� ટ�ગર�નો ઉમેદવાર હોય તેમાં તેને િનયત રોસ્ટર �માંક �ુજબ
�ુકવાના રહ�શ.ે

A આ વા� સા�ું છે .

B આ વા� અધર્ સત્ય છે

C આ ખો�ું છે

D આ વા� િવરોધાભાસી છે

78 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો,૧૯૬૭ અન્વયે સારા ચા�ર�યનો �ુરાવો
ર�ુ કરવા�ુ ં કયા �કસ્સામાં જ�ર� નથી?

B િનમ�કં ૂ અિધકાર� �ારા કર� લ �કુ મ હોય

A �હ�ર સેવા આયોગની ભલામણથી
િનમ�કં ૂ ના �કસ્સામાં

તેવા �કસ્સામાં

D ઉપર (અ) અને (ક) બંને �કસ્સામાં

C અગાઉથી સેવામાં હોય તેવી વ્ય�ક્તની
બઢતી અથવા બદલીથી િનમ�કં ૂ ના
�કસ્સામાં
79 ડ�મ્ડ સસ્પેન્શન �ારથી અમલમાં આવે છે ?

A સરકાર� કમચ
ર્ ાર� ફોજદાર� �ુનાના તહોમત B ફરજમો�ૂફ�નો �ક
ુ મ કરવામાં આવે તે
હ�ઠળ ૪૮ કલાકથી વધાર� અટકાયત

તાર�ખથી

હ�ઠળ હોય તો અટકાયતની તાર�ખથી

C ઉપર (અ) અને (બ) બંને

D ઉપર (અ) અને (બ) પૈક� એક�ય ન�હ

80 કામ કરતી મ�હલાઓની �િતય સતામણીમાં નીચેના પૈક� કઈ બાબતનો સમાવેશ થતો નથી?

A �તીય સંમિત માટ� િવનંતી કરવી

B શાર��રક સ્પશર્ કરવો

C કોઈપણ અશ્લીલ સા�હત્ય બતાવ�ું

D મ�હલા કમચ
ર્ ાર�ને કામ માટ� તાક�દ કરવી
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81 નીચેના પૈક� ક�ું િવધાન સા�ુ ં છે ?

A ઠરાવેલી લાયકાત ધરાવતો ન હોય તેવા

B ઠરાવેલી લાયકાતો ન ધરાવતો હોય તેવા

ઉમેદવારની િનમ�કં ૂ કરવા માટ� િનમ�કં ૂ

ઉમેદવારની િનમ�કં ૂ કરવા માટ� િનમ�કં ૂ

સ�ાિધકાર�એ રા�ય સરકારની કારણો

સ�ાિધકાર�એ રા�ય સરકારને �ણ કરવી

ં ૂર� મેળવવી જોઈએ
દશાર્વીને � ૂવર્મ�

જોઈએ

C ઠરાવેલી લાયકાતો ન ધરાવતો હોય તેવા

D ઉપરના પૈક� એક�ય િવધાન સા�ું નથી

ઉમેદવારની િનમ�કં ૂ કરવા માટ� િનમ�કં ૂ
સતાિધકાર�એ તે �ગેના કારણોની ન�ધ
કર� િનણર્ય લેવો જોઈએ
82 રાજયની હાલની રોસ્ટર પધ્ધિત નીચેના પૈક� કઇ સંસ્થાઓને લા�ુ પડતી નથી ?

A રા�ય સરકારની કચેર�ઓ

B પંચાયતની કચેર�ઓ

C સ્થાિનક સ્વરાજની સંસ્થાઓ

D સરકાર� અ�ુદાન ન મેળવતી �બનસરકાર�
સંસ્થાઓ

83 સરકાર� સેવાઓ અને જગ્યાઓમાં રોસ્ટરનો અમલ કરતી વખતે જ્ગ્યાઓ ભરવાના કોઇપણ �સંગ,ે
�ુદા �ુદા અનામત વગર્ના ઉમેદવારોથી ભરવાની થતી જગ્યાઓની ટકાવાર� ક�ટલા ટકાથી વધવી ન
જોઇએ ?

A ૫૦ ટકા

B ૫૧ ટકા

C ૪૯ ટકા

D ટકાવાર�ની આવી કોઇ મયાર્દા લા�ુ પડતી
નથી

ં માં નીચેના િવકલ્પો
84 િવકલાંગ (�દવ્યાંગ) વ્ય�ક્તઓ માટ� ની હાલની જોગવાઇઓની િવશેષતાઓ સંબધ
પૈક� સાચો િવકલ્પ પસંદ કરો.

A ૪ % અનામત

B ફકત �હ�રાત માટ� ગણતર� કરવા સા�

C િવકલાંગ ઉપલબ્ધ થયેથી, તેને � તે

D ઉપરના A,B અને C તમામ

ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર હોય તેમ ગણ�ુ ં
(પા�તા)
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85 વગર્-૧ અથવા વગર્-૨ ની જગ્યા ક� સેવામાં �હ�ર સેવા આયોગ મારફતે સીધી ભરતીથી િનમ�કં ૂ માં
�યાર� અ�ુભવનો િનયત લાયકાતોમાં સમાવેશ થતો ન હોય ત્યાર� સરકાર� કમર્ચાર� ક� �ઓ ભરતી
હ�ઠળની જગ્યાની તરત નીચેના �મની જગ્યામાં ફરજો બ�વતા હોય, ત્યાર� આવા સરકાર� કમર્ચાર�ઓને
નીચેના �મની સેવા ક� જગ્યામાં બ�વેલ ફરજોના સમયગાળાની મયાર્દામાં વ�ુમાં વ�ુ ક�ટલા વષર્ની
ઉપલી વયમયાર્દામાં �ટછાટ આપી શકાય?

A �ણ વષર્

B પાંચ વષર્

C બે વષર્

D ઉપલી વયમયાર્દામાં �ટછાટ આપી શકાય
નહ�.

86 એક સરકાર� કમર્ચાર� પોતાને સ�પેલ કામગીર� /કાગળોના િનકાલ બાબતે ઉપર� અિધકાર�ની � ૂચના
છતાં બેદરકાર રહ� છે . અને પ�રણામે પડતર કાગળોનો ભરાવો થાય છે તો તે કમર્ચાર� નીચેના પૈક�
કઈ બાબત માટ� જવાબદાર ગણાય?

A �ામા�ણકતાનો અભાવ

B ફરજ �ત્યે િનષ્ઠાનો અભાવ

C સરકાર� કમર્ચાર�ને ન છા� તે� ું વતર્ન

D ઉપરની તમામ બાબતો

87 રોસ્ટર �માંકોની વહ�ચણીમાં નીચેના પૈક� શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

A એસ.ઇ.બી.સી

B અ�ુ.�િત/ અ�ુ. જન�િત

C મ�હલા

D �બનઅનામત પૈક�ના EWS

88 નીચેના પૈક� કયા અિધિનયમમાં દાયજો ની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે ?

A �હન્�ુ લગ્ન અિધિનયમ, ૧૯૫૫

B દાય� �િતબંધ અિધિનયમ, ૧૯૬૧

C ભારતીય �ુરાવાનો કાયદો

D ઉપર પૈક� એક�ય નહ�

89 નીચેના પૈક� કયા �કસ્સામાં બઢતીથી િનમ� ૂક �ગે રોસ્ટર પધ્ધિત લા�ુ પડ� છે ?

A PH

B EWS

C SC / ST

D SEBC

90 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૪ હ�ઠળ સરકાર �ારા પોતાના
�ક
ુ મો�ુ ં �ુનરાવલોકન �ાર� કર� શકાય?

A િશક્ષા�ુ ં �માણ ઘટાડવા માટ�

B િશક્ષા�ુ ં �માણ વધારવા માટ�

C આક્ષેિપતને બચાવની વાજબી અને �ુરતી

D તક�દાર� આયોગની ભલામણ હોય ત્યાર�

તક આપેલ ન હોવા�ુ ં જણાય ત્યાર�
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91 �ુદરતી ન્યાયનો િસધ્ધાંત એટલે �ુ?ં

A �ુરાવાના આધાર� િશક્ષા કરવી

B �ુદરતી ર�તે � ન્યાય થાય તે

C બચાવની વાજબી અને �ુરતી તક �ુર�

D સ્વયંપયાર્પ્ત કારણો સાથેનો �કુ મ કરવો

પાડવી
92 �ુજરાત રા�ય સેવા(વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ અ�ુસાર સરકાર� કમર્ચાર� �યાર� ઉપર� અિધકાર�ની
મૌ�ખક � ૂચના મળે ત્યાર� સરકાર� કમર્ચાર�એ નીચેના પૈક� �ું કર�ું જ�ર� છે ?

A મૌ�ખક � ૂચના�ુ ં �લ�ખત સમથર્ન મેળવી

B મૌ�ખક � ૂચના અન્વયે કાયર્વાહ� કરતાં

લે� ુ ં જ�ર� છે

પહ�લાં ઉપર� અિધકાર� સાથે ચચાર્
િવચારણા કરવી જ�ર� છે

C મૌ�ખક � ૂચના આપનાર અિધકાર��ુ ં

D મૌ�ખક � ૂચના�ુ ં પાલન કરવાનો ઈન્કાર

સમથર્ન મેળવવા�ુ ં જ�ર� નથી

કરવો જોઈએ

93 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ ના િનયમ-૬ હ�ઠળની િશક્ષા કયા અિધકાર�
કર� શક�?

A તપાસ અિધકાર�

B ર�ૂઆત અિધકાર�

C િશસ્ત અિધકાર�

D અપીલ અિધકાર�

94 રોસ્ટર અનામતની �િત �માણે, �ુજરાત રા�યમાં હાલની ટકાવાર� �ુજબ કયો િવકલ્પ ખોટો છે ?

A SC માટ� ૭ ટકા

B SEBC માટ� ૨૭ ટકા

C EWS માટ� ૧૫ ટકા

D ST માટ� ૧૫ ટકા

95 વગર્-૧ની સેવા નીચેની જગ્યામાંથી તે જ સેવાની તરત ઉપરની જગ્યા પર બઢતીથી િનમ�કં ૂ આપવા
માટ� નીચેની સેવામાં િન�દ� ષ્ઠ �ુદતના અ�ુભવ �ગેની કોઈ જોગવાઈ તે જગ્યાના ભરતી િનયમોમાં
કરવામાં આવી ન હોય તો વગર્-૧ ની નીચેની જગ્યામાં ઓછામાં ઓછો ક�ટલો અ�ુભવ જ�ર� છે ?

A આઠ વષર્

B પાંચ વષર્

C સાત વષર્

D � તે જગ્યાના ભરતી િનયમોમાં અ�ુભવની
જોગવાઈ ન હોઈ, ઓછામાં ઓછા
અ�ુભવનો �� રહ�તો નથી.

96 સરકાર� કમર્ચાર� નીચેના પૈક� કઈ �� ૃિ� કર� શક�?
ં ોમાં �ુશ્ક�લી
B ક�ન્� સરકાર સાથેના સંબધ

A સરકારની �વતર્માન નીતીઓની ટ�કા

પેદા કર� તે� ુ ં િનવેદન

C સં� ૂણર્ સા�હ�ત્યક �કારનો લેખ �િસધ્ધ કરવો
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D ઉપર પૈક� એક�ય નહ�

97 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧-ક હ�ઠળની કાયર્વાહ�માં નીચેના
પૈક� કઈ બાબત થઈ શક� ન�હ?

A દોષ�ુ�ક્તનો �કુ મ

B આક્ષેિપતની િશક્ષાના �યાણ માટ� સંમિત
મેળવવી

C આક્ષેિપતને નાની િશક્ષા કરવી

D આક્ષેિપતને મોટ� િશક્ષા કરવી

98 S.E.B.C. માટ� વગર્ - ૩ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા માટ�, તેના હ�ના �હસ્સાની (Rost er poi nt )
�થમ જગ્યા �ાર� ઉપલબ્ધ થાય છે ?

A �ી� �મે

B બી� �મે

C ચોથા �મે

D �થમ �મે

99 �ુજરાત રા�ય સેવા(વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ના કયા િનયમ હ�ઠળ સરકાર� કમર્ચાર� રાજક�ય વગનો
ઉપયોગ કર� શક� નહ�?

A િનયમ-૨૨

B િનયમ-૨૨ એ

C િનયમ-૨૩

D િનયમ-૨૧

100 રા�ય સેવા હ�ઠળની કોઈ સેવાના ભરતી િનયમોમાં સીધી ભરતીથી િનમ�કં ૂ માટ� ઠરાવેલ વયમયાર્દા
૪૦ વષર્ કરતાં વધાર� હોય ત્યાર� અ�ુ.�િત, અ�ુ.જન.�િત અને સા. અને.શૈ. પછાત, તેમજ મ�હલા
ઉમેદવારો માટ� િનમ�કં ૂ સ�ાિધકાર� વ�ુમાં વ�ુ ક�ટલા વષર્ �ુધી વયમયાર્દામાં �ટછાટ આપી શક�?

A પાંચ વષર્

B �ણ વષર્

C પાંચ વષર્ અથવા ઉમેદવારની વય ૪૫

D વયમયાર્દામાં �ટછાટ આપવાની કોઈ

વષર્ની થાય ત્યાં �ુધી બે માંથી � વહ�� ું

જોગવાઈ નથી.

હોય તેટલા વષ.ર્

---------------------------------------
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