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SET - C

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

1 કોઇ કચેર� સેનેટાઇઝર ખર�દ� તો તે કયા �કારમાં આવે ?
ં �ગક આકસ્મીક ખચર્
A આ�ુષં

B િનયત આકસ્મીક ખચર્

C �ુરવઠો અને સેવાઓ

D ખાસ આકસ્મીક ખચર્

2 ઓછામાં ઓછા ક� ટલા �િપયાથી વધાર� ખર�દ� કરવી હોય તો ઇ-ટ� ન્ડર કર�ુ ફર�જયાત છે ?

A �િપયા એક લાખ

B �િપયા પાંચ લાખ

C �િપયા સાત લાખ

D �િપયા દસ લાખ

3 મોટરકાર પેશગી માટ� વ્યાજનો દર ક� ટલો છે ?

A ૧૫ ટકા

B ૧૨.૫ ટકા

C ૧૦ ટકા

D ૯ ટકા

4 Gem suggest ed

L-1 �ારા ક� ટલા �િપયા �ુધીની ખર�દ� કર� શકાય ?

A �િપયા ૧,૦૦,૦૦૦

B �િપયા ૫,૦૦,૦૦૦

C �િપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦

D �િપયા ૨૫,૦૦,૦૦૦

5 નીચેમાંથી કયા �કાશનો અથર્શા� અને �કડા કાયાર્લય �ારા તૈયાર કરવામાં આવ�ુ નથી ?
(A) �� ૃિતઓની �પર� ખા
(

B) �દાજપ� સં�ક્ષપ્તમાં

(

C) કામગીર� �દા�પ�

(

D) સામા�જક આિથ�ક સમીક્ષા

A (A) અને (B)

B (B) અને (D)

C (A) અને (C )

D (A) અને (D )

6 નીચે માંથી કઈ િવગત ડ�ડસ્ટોક ર�જસ્ટરમાં હોતી નથી ?

A વસ્�ુ�ુ ં વણર્ન

B કચેર�ના વડાની સહ�

C વસ્�ુની �ક�મત

D ઉપાડ અિધકાર�ની સહ�

C1

7 નીચેમાંથી ક�ુ િવધાન યોગ્ય છે ?
(A)િનયં�ણ અિધકાર�ને મોકલવાના આવકના િનયત પ�કો િતજોર�એ મોકલેલ પ�ક પરથી તૈયાર કરવા
(

B)વ�ુલ કર� લ આવક, ખચર્ને પહ�ચી વળવા ઉપયોગમાં લેવી ન�હ�

A (A)અને (B)બ�ે યોગ્ય છે

B (A)અને (B) બ�ે યોગ્ય નથી

C (A)યોગ્ય છે

D (B) યોગ્ય છે

8 ક�ટલા સમય કરતાં વધાર� �ૂના દાવા માટ� બીલમાં િવલંબના કારણ ન�ધવા જોઇએ ?

A �ણ માસ

B છ માસ

C બાર માસ

D ચોવીસ માસ

9 નીચેના વા�ો ચકાસો.
(
(

1) �ુપ્તસેવા ખચર્ અને બાતમી દારોને અપાતા ઇનામોના સમથર્નમાં વાઉચર જ�ર� રહ�શે ન�હ�.
2) �ુપ્તસેવા ખચર્ અને બાતમી દારોને અપાતા ઇનામોના લીધે થ� ુ ખચર્ �હસાબ તપાસણી અિધકાર�ઓ
�ારા કરાતી ચકાસણીને આધીન રહ�શ.ે

A િવધાન 1 સા�ુ 2 ખો�ુ

B િવધાન 1 ખો�ુ 2 સા�ુ

C િવધાન 1 અને 2 બ�ે ખોટા

D િવધાન 1 અને ૨ બ�ે સાચા

10 નીચે માંથી ક�ુ િવધાન ખો�ુ છે ?

A � ૂડ�ખચર્ની વ્યાખ્યા માં જ એ િન�હત છે ક�
ઉભી કર� લી અસ્કામતો ખચર્ કરનાર તં�ની
મા�લ�કની હોવી જોઈએ.

B સ્થાિનક મંડળો અથવા સંસ્થાઓની
મા�લક�ની થનાર અસ્કામતો ઉભી કરવા
સ્થાિનક મંડળો અથવા સંસ્થાઓને સહાયક
�ાન્ટ આપવા સરકાર� કર� લા ખચર્ને
કાયદ� સર ર�તે � ૂડ� ખચર્ તર�ક� ગણી
શકાય

C કોઇપણ � ૂડ� કામના �દાજનો ભાગ ન

D �હ�ર �હસાબમાંની � ૂકવણી માટ� િવધાન
સભાની અિધ�ૃિત જ�ર� નથી

બનતા હોય એવા કામચલાઉ બાંધકામ
�ગેના ખચર્ને મહ�� ૂલી ખચર્ તર�ક�
ગણવામાં આવે છે

11 િવગતવાર તપાસ અને િવચારણા માંગી લે તેવી બાબત ન હોય તો તેની �ણ કોને કરવાની જ�ર
છે ?

A ખાતાના વડાને

B �હસાબ તપાસણી અિધકાર�ને

C ઉપરના બ�ેને

D �હસાબનીશને
C2

12 તાર�ખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૧ નારોજ લખાયેલ ચેક કઈ તાર�ખ �ુધી વેલીડ ગણાશે ?

A ૩૧-૧-૨૦૨૨

B ૨૦-૧-૨૦૨૨

C ૨૨-૧-૨૦૨૨

D ૩૧-૩-૨૦૨૨

13 કાયમી પેશગીનો હવાલો ધરાવનાર અિધકાર�એ 31મી માચર્ની સ્થીિતનો �હસાબ કાયમી પેશગી મં�ૂર
કરનાર અિધકાર�ને કઈ તાર�ખ �ુધી મોકલવો જોઇએ ?

A ૧૦ મી એ�ીલ

B ૧૫ મી એ�ીલ

C ૩૧ મે

D ૩૦ �ૂન

14 લેખન સામ�ી સ્થાિનક ધોરણે ખર�દવા કચેર�ના વડાને ક�ટલી સ�ા છે ?

A વાિષ�ક �િપયા ૧,૦૦,૦૦૦

B માિસક �િપયા ૧૦,૦૦૦

C માિસક �િપયા ૫,૦૦૦

D સં� ૂણર્ સતા

15 પંદર માસ પહ�લા �િપયા ૧૦,૦૦૦ માં ખર�દ� લફ�ક્સ મશીન મરામત કરાવવા ખાતાના વડા ક� ટલા
�િપયાની મયાર્દામાં ખચર્ મં�ૂર કર� શક� ?

A �િપયા ૨૦૦૦

B �િપયા ૨૫૦૦

C �િપયા ૩૫૦૦

D ખર� ખર ખચર્

16 નીચે માંથી ક�ુ િવધાન સા�ુ છે ?

A આકસ્મીક ફંડનો વ�હવટ રા�યપાલ વતી

B એકિ�ત ફંડમાંથી કરવામાં આવેલ કોઇ
ખચર્ને આવર� લેવા માટ� આકસ્મીક

�ુખ્ય સ�ચવ કર� છે .

ફંડમાંથી પેશગી મં�ૂર કર� શકાશે

D આકસ્મીક ફંડમાંથી ઉપાડ અિધ�ૃત કરતી

C આકસ્મીક ફંડમાંથી નાણા ઉપાડવાની

મં�ૂર�ઓ નાણાક�ય વષર્ � ૂ� થતાં રદ થતી

અર� ચાર નકલમાં મોકલવાની છે

નથી
17 વહ�વટ� િવભાગના ખાતાના વડા �હ�ર કરવાની બાબતમાં નીચેમાંથી ક�ુ િવધાન યોગ્ય છે ?
(A) અિધકાર� કોઇ માન્ય તં�ના વડા હોવા જોઇએ
(

B) અિધકાર��ુ ં લ�ુ�મ પગાર ધોરણ સં�કુ ત સ�ચવના પગાર ધોરણ કરતાં ઓ� હો�ુ ં જોઇએ ન�હ�

(

C) મા� વહ�વટ� િવભાગના સચીવ�ી આ સતાનો ઉપયોગ કર� શકશે

A િવધાન (A) (B) અને (C) યોગ્ય છે

B િવધાન (A)અને (B) યોગ્ય છે

C િવધાન ( A) અને (C) યોગ્ય છે

D િવધાન (B) અને (C) યોગ્ય છે
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18 એક ડ�.પી.સી.એ � ૂળ ઓડર્ર તાર�ખ ૧-૭-૨૦૨૧ નારોજ આપેલ છે તે ર�પીટ ઓડર્ર કઈ તાર�ખ �ુધી
આપી શક� ?

A તાર�ખ ૩૦-૯-૨૦૨૧

B તાર�ખ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧

C તાર�ખ ૩૧-૩-૨૦૨૨

D તાર�ખ ૩૦-૬-૨૦૨૨

19 નીચે માથી ક�ુ િવધાન ખો�ુ છે ?

A લ�ુ ઉધોગને ભાવ પસંદગી ૧૦ ટકા અને

B લ�ુ ઉધોગ મ�હલા એકમ હોય તો ભાવ

�ુણવ�ા પસંદગી પાંચ ટકા મળવાપા�

પસંદગી ૧૧ ટકા અને �ુણવ�ા પસંદગી

છે

પાંચ ટકા એમ �ૂલ ૧૬ ટકા મળવાપા�
છે

C લ�ુ ઉધોગને મ�હલા એકમ હોય તો ભાવ

D મ�હલા લ�ુ ઉધોગને ભાવ પસંદગી અને

પસંદગી અને �ુણવ�ા પસંદગી મળ� �ૂલ

�ુણવ�ા પસંદગી બ�ે મળવાપા� છે .

૧૫ ટકા મળવાપા� છે
20 એક કમર્ચાર�નો છ્�ા પગાર પંચ �ુજબ પે બેન્ડનો પગાર �િપયા ૧૭,૬૦૦ અને �ેડ પે ૨૪૦૦ છે
અને સાતમા પગાર પંચ �ુજબ પગાર �િપયા ૫૦,૦૦૦ છે . મકાન પેશગી ક�ટલી મં�ૂર કર� શકાય ?

A આઠ લાખ

B દસ લાખ

C પંદર લાખ

D પચીસ લાખ

21 નીચેમાંથી કઇ બાબત �હ�ર �હસાબનો ભાગ બને છે ?

A કરવેરા

B ફ�

C ભરણા

D ઉપરનામાંથી એક પણ ન�હ�

22 સરકાર� પંચાયતોને આપેલ લોન નીચેમાંથી કયા �હસાબ ખાતે નોધાશે ?

A એકિ�ત ફંડ

B � ૂડ� �હસાબ

C લોન �હસાબ

D મહ�� ૂલ �હસાબ

23 તબીબી સારવાર�ુ ં �બલ �ુજરાત િતજોર� િનયમોના કયા ફોમર્માં બનાવવા�ુ છે ?

A ફોમર્ ૨૬

B ફોમર્ -૨૯

C ફોમર્ -૩૨

D ફોમર્-૩૫

24 એક લ�ુ ઉધોગ�ુ ં �િપયા પાંચ લાખ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર થયેલ છે . િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટ ક�ટલી લેવી
જોઇએ ?

A �િપયા ૩,૦૦૦

B �િપયા ૫,૦૦૦

C �િપયા ૧૫,૦૦૦

D િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટ લેવી ના જોઇએ
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25 નાયબ સ�ચવને ક� ટલા �િપયાની મયાર્દામાં મોબાઇલનો ટોકટાઇમ આપવાની જોગવાઈ છે ?

A �િપયા ૩૫૦

B �િપયા ૫૦૦

C �િપયા ૫૫૦

D �િપયા ૬૦૦

26 હવાલાની ફ�રબદલી માટ� કયા ફોમર્નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

A ફોમર્ નંબર -૩

B ફોમર્ નંબર -૪

C ફોમર્ નંબર -પ

D ફોમર્ નંબર -૬

27 �દાજપ� પર સામાન્ય ચચાર્ને �તે જવાબ કોણ આપશે ?

A સબંિધત ખાતાના મં�ી

B �ુખ્યમં�ી

C નાણામં�ી

D અધ્યક્ષ

28 એક કચેર�ને તાર�ખ ૧૮-૧૦-૨૧ ના રોજ કરવેરાની આવક �િપયા ૧૦,૦૦૦ મળ� છે તાર�ખ ૧૯-૧૦૨૧ નારોજ �હ�ર ર� છે મોડામાં મોડા કઈ તાર�ખ �ુધી આ રકમ િતજોર�માં જમા કરાવી દ� વી
જોઇએ ?

A ૨૦-૧૦-૨૦૨૧

B ૨૧-૧૦-૨૦૨૧

C ૨૨-૧૦-૨૦૨૧

D ૨૫-૧૦-૨૦૨૧

ે
29 Escr ow Account કોના િનયં�ણમાં રહ�શ?

A ઊપાડ અિધકાર�ના

B અિધક ઉધોગ કમી�ર સી.એસ.પી.ઓ.

C ઉધોગ કમી�ર

D નાણા િવભાગના

30 નીચેમાંથી ક�ુ પેટા સદર�ુ ં ઉદાહરણ છે

?

A િશક્ષણ

B મધ્યાન ભોજન યોજના

C પગાર

D ઉપરના બધા

31 એક કમર્ચાર�નો �ૂલ પગાર �િપયા ૪૫,૦૦૦ છે . તેમના પગાર માંથી મહ�મ ક�ટલી વ�ુલાત થઈ શક�?

A �િપયા ૩૫,૦૦૦

B �િપયા ૨૨,૫૦૦

C �િપયા ૧૫,૦૦૦

D �િપયા ૧૦,૦૦૦

32 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�ની કચેર� માટ� માટ� કાયમી પેશગી કોણ મ�ૂર કર� ?

A ઉચ્ચ િશક્ષણ કમી�ર

B િશક્ષણ સ�ચવ

C �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�

D નાણા િવભાગ
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33 નીચેમાંથી કયા ક� સમાં ઇ�ફા બાબતે ફોમ-ર્ ૩૧ માં �માણપ� આપવા�ુ ં છે ?

A ચો�સર�તે ઇ�ફો રોક�લ હોય ત્યાર�

B ખાતાક�ય પર�ક્ષા ઉતીણર્ થયેથી ઇ�ફો
�ટો કરવામાં આવે ત્યાર�

C નોકર�નો � ૂટક ગાળો ગણતર�માં લઈ

D ઉપરના બધા ક�સમાં

ઇ�ફો છોડવામાં આવે ત્યાર�
34 ર�ના રોકડમાં �પાન્તર માટ� ની જોગવાઇ પગાર અને ભથ્થાના ક�ટલા ભાગ �ટલી કરવાની હોય છે ?

A ૧/૫૦ ભાગ

B ૧/૩૦ ભાગ

C ૧/૨૪ ભાગ

D ૧/૩૩ ભાગ

ં
35 જગલી
�નવરોનો �ાસ �ૂ ર કરવા માટ� આપવામાં આવ�ુ ઇનામ કયા �કારનો ખચર્ ગણાય ?

A �ુકરર દર વાળો આક�સ્મક ખચર્

B આ�ુષ�ં ગક આક�સ્મક ખચર્

C �ુરવઠો અને સેવાઓ

D અન્ય ખચર્

36 કમર્ચાર�ના �ૂ�ુંબમાં ચાર સભ્યો માટ� ર� �વાસ રાહત મં�ૂર થયેલ છે .એક �ટક�ટ્નો આવવા-જવાનો
ખચર્ �િપયા ૧૫,૦૦૦ છે . �વાસ નો સમય ગાળો ચાર માસ છે ર� �વાસ રાહત માટ� પેશગી ક� ટલી
મળે ?

A �િપયા ૬૦,૦૦૦

B �િપયા ૪૮,૦૦૦

C �િપયા ૪૫,૦૦૦

D �િપયા ૨૪,૦૦૦

37 નીચે માંથી કયો ખચર્ આક�સ્મક ખચર્ ગણાય ?

A મહ�કમનો પગાર

B �ુસાફર� ભથ્થા ખચર્

C મોજણી કામ માટ� રોક�લ હંગામી કમચ
ર્ ાર�

D ઉપરના માંથી એક પણ ન�હ�

વગર્નો પગાર
38 અપંગો માટ� ની સંસ્થા પાસેથી મહ�મ ક�ટલા �િપયા �ુધીની ખર�દ�, િવના ટ� ન્ડર� કર� શકાય ?

A �િપયા એક લાખ

B �િપયા બે લાખ

C �િપયા પાંચ લાખ

D �િપયા પંદર લાખ

39 નીચેમાંથી ક�ુ િવધાન ખો�ુ છે ?

B ખચર્ને પહ�ચી વળવા માટ� �દા�પ�માં

A �દાજપ�માં જોગવાઇ એ ખચર્ માટ�ની
સ�ા નથી

જોગવાઇ કરવી જોઇએ

C ખચર્ કરતાં ઔ�ચત્યતા ના િસધ્ધાંતો

D �દાજપ�માં જોગવાઇ કર� લ ખચર્ માટ�
વ�હવટ� મં�ૂર� જ�ર� નથી

જળવાવા જોઇએ
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40 કચેર�ના વડાને અનાવતર્ક ખચર્ કરવાની ક�ટલી સ�ા છે ?

A �િપયા ૧૦,૦૦૦

B �િપયા ૭,૫૦૦

C �િપયા ૫,૦૦૦

D �િપયા ૨,૦૦૦

41 નીચેમાંથી ક�ુ િવધાન ખો�ુ છે ?
(A) નવીસેવા એ પદની ચો�સ વ્યાખ્યા શ� નથી
(B)

હંગામી જગા�ુ ં કાયમી જગામાં �પાન્તર એ ન�ુ ખચર્ ગણાય

A (A)અને (B બ�ે િવધાન સાચા છે

B (A)સા�ુ (B) ખો�ુ

C (A)ખો�ુ(B) સા�ુ

D (A)અને (B બ�ે િવધાન ખોટા છે

42 ખાતાના વડાને ખાનગી �ુ�કો પાસે છાપ કામ કરાવવાની ક�ટલી સ�ા છે ?

A �િપયા ૧૦,૦૦૦

B �િપયા ૨૫,૦૦૦

C �િપયા ૫૦,૦૦૦

D �િપયા ૭૫,૦૦૦

43 પાણી �ુરવઠા �ગે કચેર�ના વડાને ક� ટલી સ�ા છે ?

A માિસક �િપયા ૫૦૦

B માિસક �િપયા ૧૦૦૦

C માિસક �િપયા ૧૫૦૦

D સં� ૂણર્ સ�ા

44 �ુજરાત આક�સ્મક ફંડ અિધિનયમ કયા વષર્માં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે ?

A ૧૯૬૦

B ૧૯૬૩

C ૧૯૮૩

D ૧૯૮૪

45 નીચેમાંથી કોના હસ્તક િવવેકાિધન �ાંટ � ૂકવામાં આવતી નથી ?

A ખેતી અિધકાર�

B પો�લસ મહાિનદ� શક

C િશક્ષણ િનયામક

D કલેકટર

46 સ્�ૂટર પેશગી�ુ ં વ્યાજ ક� ટલા હપ્તામાં ભરવા�ુ ં છે ?

A ૮૦ હપ્તામાં

B ૬૦ હપ્તામાં

C ૩૬ હપ્તામાં

D ૨૪ હપ્તામાં

47 �ુજરાત િતજોર� િનયમો અન્વયે ક� ટલા �િપયા ઉપરના ચેક એકાઉન્ટ પેઇ �ોસ કરવાજોઇએ ?

A �િપયા ૧૦૦૦

B �િપયા ૧૫૦૦

C �િપયા ૨૦૦૦

D �િપયા ૨૫૦૦

48 નીચેમાંથી શાનો સમાવેશ આિથ�ક સેવાઓમાં થતો નથી ?

A વ્યાજની � ૂકવણી

B ખેતી

C ઉધોગ

D ર� લ્વે
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49 �ગત અનામતો ક� ટલા સમયથી લેવડદ� વડ ના થઈ હોય તો િનયામક ખા�ું બંધ કરવા જણાવી શક� ?

A બે વષર્

B �ણ વષર્

C પાંચ વષર્

D દસ વષર્

50 એસ.ડ�.પી.સી. ને ઇમરજન્સી ખર�દ�ની ક�ટલી સ�ા છે ?

A �િપયા પાંચ લાખ

B �િપયા દસ લાખ

C �િપયા �ીસ લાખ

D કોઇ મયાર્દા નથી

51 �દાજપ�ના �કાશનોમાં �િપયા -------------------માં દશાર્વવામાં આવે છે

A �િપયા હ�રમાં

B �િપયા દસ હ�રમાં

C �િપયા લાખમાં

D �િપયા કરોડમાં

52 મકાન પેશગી મં�ૂર થયા પછ� પણ નાણા ઉપાડતા પહ�લા કમર્ચાર�એ �ગત રોકાણ ક�ટ�ુ કરવા�ુ ં છે ?

A પેશગીની રકમના

પ ટકા

B પેશગીની રકમના

C પેશગીની રકમના

૧પ ટકા

D પેશગીની રકમના

૧૦ ટકા
ર૦ ટકા

53 �મનગર �જલ્લાની ખેતીવાડ� ખાતાની કચેર�ને ન�ુ ટ� �લફોન જોડાણ લે� ુ છે . કોની મં�ૂર� જ�ર� છે ?

A ખેતી િનયામકની

B �ૃિષ વહ�વટ� િવભાગની

C સામાન્ય વ�હવટ િવભાગની

D �મનગર કલેક્ટરની

54 પેટા વાઉચરનો છે તરપ�ડ� ભય� ઉપયોગ િનવારવા પેટા વાઉચર � ૂકવણી થયા પછ� �ુ કર�ુ જોઇએ ?

A નાશ કરવા

B રદ કરવા

C એકાઉન્ટન્ટ જનરલને મોકલવા

D પાંચ વષર્ પછ� નાશ કરવા

55 નીચેમાંથી ક�ુ િવધાન યોગ્ય છે ?
(A) �દાજપ�માં સામાન્ય ચચાર્ માટ� અધ્યક્ષે ઓછામાં ઓછા ચાર �દવસ ફાળવવા જોઇએ
(B) �દાજપ�માં સામાન્ય ચચાર્ માટ� અધ્યક્ષે ઓછામાં ઓછા ચૌદ �દવસ ફાળવવા જોઇએ
(C) �દાજપ�માં સામાન્ય ચચાર્ માટ� અધ્યક્ષે ચૌદ �દવસ થી વ�ુ ન�હ�

A (A)અને (D) યોગ્ય છે

B (B)અને (C) યોગ્ય છે

C (A)યોગ્ય છે

D (D) યોગ્ય છે

56 નીચેમાંથી કયા સ્વ�પે ઇ.એમ.ડ�. ન સ્વીકારવી જોઇએ?

A ચેક

B ડ�માન્ડ �ાફટ

C પે ઓડર્ર

D બ�ક ગેરંટ�
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57 નીચે માંથી ક�ુ િવધાન ખો�ુ છે ?

A િવવેકાિધન �ાન્ટ એટલે િવિશષ્ટ સેવા

B િતજોર�માંથી � મ�હનામાં આક�સ્મક ખચર્ની
� ૂકવણી થઇ હોય તે પછ�ના મ�હનામાં

સદર હ�ઠળ તાબાના અિધકાર�ઓ વચ્ચે
નાણાની ફાળવણી કરવા માટ� અનામત

�હસાબમાં નોધ કરવી.

રખા�ુ અ�ુદાન.

C સરકારને એક વખતની � ૂકવણીથી િવશેષ

D કરવેરાની રકમ ગમે તેટલી હોય તો પણ

બંધનકતાર્ નીવડ�ુ કોઇ ખચર્ સ�ા

તે � ૂકવવા માટ� સરકારની મં�ૂર� જ�ર�

ધરાવતા અિધકાર�ની મં�ૂર� િસવાય કર�ુ

નથી.

ન�હ�.
58 �લ પાસેથી ક� ટલા �િપયા �ુધીની ખર�દ� િવના ટ� ન્ડર� કર� શકાય ?

A �િપયા બે લાખ

B �િપયા પાંચ લાખ

C �િપયા દસ લાખ

D �િપયા પંદર લાખ

59 કોણે �મીનગીર� આપવી જ�ર� નથી ?

A �ાઈવર�

B લાય�ેર�યને

C ક�શીયર�

D ઉપરના (અ) અને (બ)

60 વણ � ૂકવાયેલ �ગત અનામતો�ુ ં ખા� ું બંધ કર�એ ત્યાર� આવી અનામતો કયા સદર� જમા કરવાની
છે ?

A ૦૦૭૦ સદર�

B ૦૦૭૫ સદર�

C ૮૩૩૬ સદર�

D ૮૦૭૫ સદર�

61 નીચેમાંથી કયા �દાજ ક� ન્� સરકાર� એજન્સી ધોરણે સ�પેલા કાયર્ �ગેના �દાજ છે ?

A વસિત ગણતર� અિધિનયમનો વ�હવટ

B હાઇકોટ્નાર્ જજના પેન્શન

C �ુહ રક્ષક દળ

D ર� લવે સલામતી કામ

62 નાણાક�ય સ્વ�પના િવિનયમો કોની મં�ૂર�થી ઘડવા જોઇએ ?

A ખાતાના વડા

B સબંિધત વ�હવટ� િવભાગ

C નાણા િવભાગ

D �હસાબ અને િતજોર� િનયામક

63 અ�ુક લોકોને જ લાભ થાય તે ર�તે �હ�ર નાણાં માંથી ખચર્ ન કરવો િસવાય ક� ખચર્ માન્ય િનિત,
િનયમો અને િશરસ્તા �ુજબ�ુ ં હોય આ િવધાન શાના સંદભર્માં છે ?

A િવવેકાિધન �ાન્ટના સંદભર્માં

B સહાયક �ાન્ટના સંદભર્માં

C ઔ�ચત્યતાના સંદભર્માં

D લેટર ઓફ ��ડ�ટના સંદભર્માં
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64 િવદ� શમાંથી માલસામ�ી આયાત કરવાની હોય એવી ખર�દ� માટ� ના બધા કરારોમાં ક�વી જોગવાઇ
રાખવી જોઇએ ?

A F.O.B

B F.O.R

C C.I .S.

D C.I .F.

65 �મ પોટર્લ પર ના હોય તેવી ક� ટલા �િપયા �ુધીની ખર�દ� કચેર�ના વડા ભાવપ�ક મેળવી કર� શક� ?

A �િપયા ૫૦૦૦

B �િપયા ૧૦૦૦૦

C �િપયા ૨૫૦૦૦

D કોઇ સ�ા નથી

66 સોલીટર� ઓફર સ્વીકારવાની ડ�.એલ.પી.સી. ને ક�ટલી સતા છે ?

A �િપયા ૧,૦૦,૦૦૦

B �િપયા ૫,૦૦,૦૦૦

C �િપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦

D કોઇ સ�ા નથી

67 �ુપ્તસેવા પાછળ થયેલ ખચર્� ુ ં �માણપ� કઈ તાર�ખ �ુધી �હસાબ તપાસણી અિધકાર�નેમોકલવા�ુ ં
છે ?

A ૧૫ મી એ�ીલ

B ૩૦ મી �ૂન

C ૩૧ ઓક્ટોબર

D ૩૦ મી નવેમ્બર

68 કર ની બાબતમાં બાતમીદારોને ઇનામ આપવાના ખચર્ને કોણ �મા�ણત કરશે ?

A નાણા િવભાગના સ�ચવ

B કલેક્ટર

C કિમ�ર કોમર્િશયલ ટ�ક્ષ

D વેચાણ વેરા અિધકાર�

69 નીચે માંથી કયા ખચર્ નો સમાવેશ � ૂરવઠો અને સેવાઓમાં થાય છે ?

A વીજળ� �બલ

B કોઇપણ કચેર� સ્ટ�શનર� ખર�દ�

C મકાન ભાડાની� ૂકવણી

D ઉપરનામાંથી એક પણ ન�હ�

70 નીચેમાંથી િવના ટ� ન્ડર� ખર�દ�માં કઈ સંસ્થાનો સમાવેશ કક્ષા-ક માં થાય છે ?

A �ીમકો

B વનીલ

C �ુ�ર�

D ઉપરની બધી

71 ભારત સરકારની ખર�દ િનિતમાં �ૂલ ક�ટલી ચીજ વસ્�ુઓને આરક્ષણ યાદ�માં � ૂક� લ છે ?

A ૨૫૮

B ૩૫૮

C ૪૫૬

D ૫૪૨
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72 સામાન્ય ભિવષ્યિનિધ માંથી અપાતી પેશગીની મં�ૂર�ઓ, મં�ૂર�ની તાર�ખથી ક�ટલા માસ પછ� રદ
થશે ?

A બાર માસ

B છ માસ

C �ણ માસ

D એક માસ

73 નીચે માંથી કયા સભ્ય એસ.પી.સી. માં નથી ?

A માંગ યાદ� ર�ૂ કરનારા િવભાગના

B નાણા િવભાગના સ�ચવ�ી/ અ�

સ�ચવ�ી/ અ� સ�ચવ�ી /અિધક �ુખ્ય

સ�ચવ�ી /અિધક �ુખ્ય સ�ચવ�ી

સ�ચવ�ી

C ઉધોગ ખાણ િવભાગના સ�ચવ�ી/ અ�

D નાણા સલાહકાર

સ�ચવ�ી /અિધક �ુખ્ય સ�ચવ�ી
74 એક ટ� ન્ડરમાં એક મોટા ઉધોગનો એક �ુિનટનો ભાવ L-1 �િપયા ૧૦૦૦ છે . એક લ�ુ ઉધોગે
�િપયા ૧૦૫૦ ભાવ ભર� લ છે . લ�ુ ઉધોગને ઓડર્ર આપી શકાય ? જો હા તો કયા ભાવે અને ક� ટલો ?

A ના આપી શકાય

B હા આપી શકાય �િપયા ૧૦૫૦ ના ભાવે
૫૦ ટકા ઓડ� ર

C હા આપી શકાય �િપયા ૧૦0૦ ના ભાવે

D હા આપી શકાય �િપયા ૧૦૦૦ ના ભાવે

૫૦ ટકા ઓડ� ર

૧૦૦ ટકા ઓડ� ર

75 નીચેના વા�ો ચકાસો.
(1) સામાન્ય ખચર્ માટ� � ૂવર્ મં�ૂર� મેળવવી જ�ર� નથી
(2) �ક�સ્મક ખચર્ તેમજ અન્ય ખચર્ �ગે તાબાના સ�ાિધકાર�ઓની સ�ા નાણાક�ય સ�ા સ�પણીના
િનયમોથી મયાર્�દત કરવામાં આવી છે .

A િવધાન 1 સા�ુ 2 ખો�ુ

B િવધાન 1 ખો�ુ 2 સા�ુ

C િવધાન 1 અને 2 બ�ે ખોટા

D િવધાન 1 અને ૨ બ�ે સાચા

76 નવા િનમાયેલ કમર્ચાર�એ તબીબી �માણપ� ર�ૂ ના ક�ુર્ હોય તો ક�ટલા માસ પગાર આકાર� શકાય ?

A બે માસ

B �ણ માસ

C ચાર માસ

D છ માસ

77 સરકાર� �ુ�ણ અને લેખન સામ�ી �ારા સ્ટ� શનર� ને લગતી ક�ટલી આઇટમો �ુર� પાડવામાં આવે છે ?

A એકસઠ

B સ�ર

C વીસ

D ચોવીસ
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78 નીચે માંથી ક�ુ િવધાન ખો�ુ છે ?

A સહાયક� અ�ુદાન અથવા લોન � ૂકવણી � B સહાયક� અ�ુદાન અથવા લોન � ૂકવણી
વષર્માં કરવામાં આવી હોય તે વષર્ �ુ�

કર� દ�ધેલ ખચર્ના આધાર� કરવામાં આવી

થયે બાર માસમાં �હસાબો�ુ ં ઓ�ડટ કર� લ

હોય �હસાબો�ુ ં ઓ�ડટ કર� લ પ�ક ર�ૂ

પ�ક ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે

કરવા�ુ ં રહ�શે ન�હ�

ુ ર આપવામાં
C સહાયક� અ�ુદાન ખાસ હ��સ

D લોન પર ના વ્યાજનો દર અને �ુદ�
નાણા િવભાગની � ૂવર્

આવેલ હોય તેવા ક�સોમાં તે મેળવનાર�
અ�ુદાન મળ્યા તાર�ખથી બારમાસ માં

સંમિત થી કરવામાં

આવશે

�હસાબો�ુ ં ઓ�ડટ કર� લ પ�કની સાથે
ઉપયો�ગતા �માણપ� પણ ર�ૂ કરવા�ુ ં
રહ�શે
79 નીચેમાંથી ક�ુ િવધાન ખો�ુ છે ?

A િવગતવાર �દાજોને ટ�કિનકલ મં�ૂર� મળે

B વ�હવટ� િવભાગ એટલે સ�ચવાલય�ુ ં

તે િસવાય વ�હવટ� મં�ૂર� એજ કામ હાથ

કામકાજ કરતો િવભાગ

ધરવા માટ� � ૂરતી અિધ�ૃતતા બનતી નથી

D મહ�� ૂલી આવક એકિ�તફંડ ખાતે

C સામાન્ય ભિવષ્યિનિધ ની કર� લ કપાત
એકિ�તફંડ ખાતે નોધવામાં આવે છે

નોધવામાં આવે છે

80 �િપયા પાંચ કરોડના ટ� ન્ડરમાં ટ� ન્ડર ફ� ક�ટલી રાખવી જોઇએ ?

A �િપયા ૫,૦૦૦

B �િપયા ૧૫,૦૦૦

C �િપયા ૨૫,૦૦૦

D �િપયા ૫૦,૦૦૦

81 નીચે માંથી કયો ખચર્ કલેકટર હસ્તક � ૂકવામાં આવતી િવવેકાિધન �ાન્ટ માંથી થઇ શક� ?
(1)

�ષી �ુધારણા

(2)

�હ�ર આરોગ્ય

A ફકત (1)

B (1) અને (2)

C ફકત (2)

D ઉપરના માંથી એક પણ ન�હ�
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82 નીચેના િવધાનો બાબતે િવકલ્પ પસંદ કરો ?
(A) આવક અને ખચર્ના િનયં�ણ માટ� જવાબદાર અિધકાર� એટલે ઉપાડ અિધકાર�
(B) િવિનયોગ અિધિનયમમાં સમાવેશ કર� લ રકમમાં ઉમેરો એટલે � ૂરક માગણી

A િવધાન (A)

સા�ુ (B)

ખો�ુ

B િવધાન (B) સા�ુ (A)

C બ�ે િવધાન સાચા

ખો�ુ

D બ�ે િવધાન ખોટા

83 સી.એસ.પી.ઓ. ના ભાવ કરારને આધાર� કચેર�ના વડા ક�ટલા �િપયાની ખર�દ� કર� શકશે ?

A �િપયા પચ્ચીસ હ�ર

B �િપયા એક લાખ

C �િપયા પાંચ લાખ

D કોઇ મયાર્દા નથી

84 �ીન �ુક એટલે �ુ ં ?

A આવકના િવગતવાર �દાજો�ુ ં �કાશન

B કામગીર� �દાજપ��ુ ં �કાશન

C વાિષ�ક િવકાસ કાયર્�મ�ુ ં �કાશન

D વાિષ�ક નાણાક�ય પ�ક

85 એક કમર્ચાર�ને મકાન બાંધવાના હ�� ુ માટ� પેશગીનો �થમ હપ્તો ૧-૧-૨૦૧૯ ના રોજ � ૂકવવામાં
આવેલ છે .તે કમર્ચાર� મકાન�ુ ં બાંધકામ ૩૧-૩-૨૦૨૧ ના રોજ � ૂણર્ કર� છે .પગાર બીલમાંથી મકાન
પેશગીની વ�ુલાત કયા માસથી શ� થશે ?
ુ ર� ૨૦૧૯ થી
A ફ��આ

B ડ�સેમ્બર ૨૦૨૦ થી

C �ન્�ુઆર� ૨૦૨૧ થી

D એ�ીલ -૨૦૨૧ થી

86 એક કમર્ચાર�ની જમીન ખર�દ�ને મકાન બાંધકામના હ�� ુ માટ� પેશગી �િપયા બાર લાખ મં�ૂર થયેલ
છે . બી� હપ્તા પેટ� ક� ટલી રકમ � ૂકવાશે ?

A �િપયા ૪,૮૦,૦૦૦

B �િપયા ૩,૬૦,૦૦૦

C �િપયા ૨,૪૦,૦૦૦

D �િપયા ૧,૨૦,૦૦૦

87 એક ખાતાના વડાને મોટરકાર માટ� તાર�ખ ૧-૧૦-૨૦૨૧ ના રોજ વ�હવટ� િવભાગ તરફથી ફંડ
ઉપલબ્ધતા�ુ ં �માણપ� મળે છે . તો કઈ તાર�ખ પહ�લા મં�ૂર� �ક
ુ મ કર� દ� વા જોઇએ નહ� તો ફંડ
ઉપલબ્ધતા �ુ ં �માણપ� રદ થશે ?

A તાર�ખ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧

B તાર�ખ ૩૦-૧૧-૨૦૨૧

C તાર�ખ ૩૧-૧૦-૨૦૨૧

D તાર�ખ ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

88 નીચેમાંથી કઈ પેશગી િનયં�ણ અિધકાર� પોતાના માટ� પણ મં�ૂર કર� શક� ?

A મકાન પેશગી

B વાહન પેશગી

C ર� �વાસ રાહત પેશગી

D ઉપરનામાંથી એક પણ ન�હ�
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89 જલદ� નાશ પામે તેવા સ્ટોકની ભૌિતક ચકાસણી �ાર� કરવાની હોય છે ?

A દર છ માસે

B દર વરસે

C દર �ણ વરસે

D દર પાંચ વરસે

90 પેટા વાઉચર ક� ટલા સમય પછ� નાશ કર� શકાય ?

A બે વષર્

B �ણ વષર્

C પાંચ વષર્

D �ીસ વષર્

91 િનયં�ણ અિધકાર�ની �િત સહ�ને આધીન હોય તેવા ખચર્ ને �ું કહ�વાય ?

A સામી સહ� જ�ર� હોય તેવો આકસ્મીક ખચર્

B સામી સહ� જ�ર� હોય તેવો આ�ુષ�ં ગક ખચર્

ં �ગક આકસ્મીક ખચર્
C આ�ુષં

D િનયત આકસ્મીક ખચર્

92 � વષર્ � ૂ�ુ થઇ ગ�ુ હોય તે નાણાક�ય વષર્ માટ� આપવામાં આવેલ �ાંટ ઉપરાંત કરવામાં આવેલ
ખચર્ને િવિનયિમત કરવા કોણ ભલામણ કરશે ?

A �દાજ સિમિત

B �હ�ર �હસાબ સિમિત

C ખચર્ અ�તા સિમિત

D એકાઉન્ટન્ટ જનરલ

93 તત્કાલ ખર�દ�ના �કસ્સામાં ટ� ન્ડર પ�ધ્ધતનો ગાળો ઓછામાં ઓછો ક�ટલા �દવસનો હોવો જોઇએ ?

A �ણ �દવસ

B પાંચ �દવસ

C સાત �દવસ

D એકિવસ �દવસ

94 નીચેમાંથી ક�ુ િવધાન સા�ુ છે ?

A લોન પર લોન � ૂકવવામાં આવે તે

B લોન પર લોન � ૂકવવામાં આવે તે

�દવસ�ુ ં વ્યાજ લે� ુ

�દવસ�ુ ં વ્યાજ લે� ુ ન�હ�

C લોન ભરપાઇ કરવામાં આવે તે �દવસ�ુ ં

D (અ) અને (ક) બ�ે સાચા છે

વ્યાજ લે� ુ
95 �ુધ્ધ �ુધ્ધીથી કાયર્ ક�ુર્ હોય, પોતાની શ�ક્ત અને અ�ુભવ �ુજબ પોતાનાથી બન�ુ બ�ુ ક�ુર્ હોય
તેમ છતાં �ુકશાન થયેલ હોય તો �ુ કર�ુ ?

A નાની િશક્ષા કરવી

B �ુકશાન વ�ુલ કર�ુ

C �મા�ણક � ૂલ ગણી જતી કરવી

D િશક્ષા અને વ�ુલાત બ�ે કર�ુ

96 કયા બીલના સમથર્નમાં વાઉચર જ�ર� નથી ?

A સવ�સ પોસ્ટ�જ સ્ટ�મ્પના બીલમાં

B કન્ટ�જન્સી બીલમાં

C ઉચ્ચકબીલના િવગતવાર બીલમા

D ઉપરના બધામાં
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97 લોન માટ� ઓછા માં ઓછ� ક� ટલી �મીનગીર� સ્વીકારવાની હોય છે ?

A લોનની રકમના ૨૫. ૧/૪ ટકા થી વ�ુ

B લોનની રકમના ૩૩. ૧/૪ ટકા થી વ�ુ

C લોનની રકમના ૨૫. ૧/૩

D લોનની રકમના ૩૩ . ૧/૩

ટકા થી વ�ુ

ટકા થી વ�ુ

98 સી.એસ.પી.ઓ. ના ભાવ કરાર �ગેની ટ� ન્ડર ���યામાં ઇ.એમ.ડ�. મહતમ મયાર્દા ક�ટલી છે ?

A �િપયા �ણ લાખ

B �િપયા પાંચ લાખ

C �િપયા દસ લાખ

D કોઇ મયાર્દા નથી

99 ઉચ્ચક બીલ�ુ ં િવગતવાર �બલ કયા ન� ૂનામાં બનાવવા�ુ ં છે ?

A ફોમ-ર્ ૪૪

B ફોમર્ -૪૫

C ફોમર્-૪૬

D ફોમર્-૪૮

100 ખચર્ પર િનયં�ણ રાખવા દર� ક િનયં�ણ અિધકાર�એ કયા ફોમર્માં ખચર્� ુ ં ર�સ્ટર રાખવા�ુ ં છે ?

A ફોમર્ નંબર-9

B ફોમર્ નંબર-10

C ફોમર્ નંબર-11

D ફોમર્ નંબર-12

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