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.૨૧/૧૦/૨૦૨૧
સમય : ૧૫.૦૦ થી ૧૮.૦૦

��પ� – ૪

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

SET - B

1 મં�ી�ી સાથે �ગત પ�રચયવાળા સરકાર� કમર્ચાર�એ, તેમના વ્ય�ક્તગત સરકાર� બાબતોના િનકાલ
માટ� માન.મં�ી�ીને મળ�ુ ં હોય તો ....

A અગાઉથી માન.મં�ી�ીની �ત્યક્ષ �ુલાકાત

B મં�ી�ીનો �ગત પ�રચય હોઈ આવી

માટ� પરવાનગી માંગવી જોઈએ

પરવાનગી જ�ર� નથી
ં હોઈ ગમે ત્યાર� મળ�
D મં�ી�ી જોડ� સંબધ

C કોઈ પરવાનગી જ�ર� નથી

શક�
2 િવધાનસભા�ુ ં સ� ચા�ુ હોય ત્યાર� એક ધારાસભ્ય�ીને પ� લખવાનો થાય છે . નીચેનામાંથી કયા
સરનામે પ� મોકલવો જોઈએ?

A તેમના ગાંધીનગર ખાતેના

B તેમના વતન ખાતેના

C તેમના મતિવસ્તારના અને ગાંધીનગર

D િવધાનસભામાં સ�ચવાલયને

ખાતેના એ બં�ે સરનામે
3 "ખ" વગર્ની ફાઇલોને ક� ટલા વષર્ સાચવવાની હોય છે ?

A અિનિ�ત �ુદત

B ૧૫ વષર્

C ૫ વષર્

D ૩૦ વષર્

4 રા�યપાલએ કોની સલાહથી સરકાર� કામકાજની ફાળવણી, કોઇ મં�ીને આપવા રા�ય કક્ષાના મં�ીને
એક ક� વ�ુ િવભાગો વચ્ચે સ�પીને કરશે ?

A �ુખ્ય ન્યાયધીશની

B વડા �ધાનની

C કોઇની નહ�

D �ુખ્ય મં�ીની

5 રા�ય મા�હતી કિમ�ર, રા�ના�ું આપવા માંગતા હોય તો કોને રા�ના�ુ ં ર�ૂ કરવા�ુ ં હોય?

A રા�યપાલ�ીને

B �ુખ્યમં�ી�ીને

C �ુખ્ય સ�ચવ�ીને

D સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના અિધક �ુખ્ય
સ�ચવ�ીને

B1

6 એક જ સ�ચવને............

A એકથી વ�ુ િવભાગો સ�પી શકાય

B એક જ િવભાગ સ�પી શકાય

C એક જ ચા� સ�પી શકાય

D મા� એક જ િવષય સ�પી શકાય

7 "મં�ી" શબ્દમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

A રા�યકક્ષાના મં�ી અને નાયબ મં�ી

B મા� મં�ીઓ

C �ુખ્ય મં�ી, મં�ી, રા�યકક્ષાના મં�ી

D નાયબ �ુખ્યમં�ી, �ુખ્યમં�ી, મં�ી

8 �ુખ્યમં�ી, મં�ીઓને િવચારણા માટ� ર�ુ કરવામાં આવતી બાબતો નીચેનામાંથી ઓછામાં ઓછ� કઈ
કક્ષાએથી ર�ુ કરવાની થશે?

A નાયબ સ�ચવ

B સ�ચવ

C અિધક �ુખ્યસ�ચવ

D ઉપસ�ચવ

9 વગર્-૩ના એક કમર્ચાર� એકવષર્ના �ોબેશન ઉ૫ર છે તેમના �ોબેશનનો સમય હ�ુ વ�ુમાં વ�ુ ક� ટલો
સમય લંબાવી શકાય ?

A ૬માસ

B એક વષર્

C બે વષર્

D ગમે તેટલી �ુદત માટ�

10 નીચેનામાંથી કયા સંગઠનને મા�હતીનો અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ લા�ુ પડ� છે ક� �થી આ
સંગઠનની મા�હતી, આ અિધિનયમ હ�ઠળ આપવાની થાય?

A સ્ટ�ટ ઇન્ટ��લજન્સ બ્�ુરો

B સ્ટ�ટ ર�ઝવર્ પો�લસ

C લોકલ �ાઇમ �ાંચ

D ઉપરોક્ત તમામને લા�ુ પડ� નહ�.

ં માં �ું સા�ું છે ?
11 �ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગને લખાતો પ� - સંબધ

A આયોગને ઉદ� શીને, સ�ચવાલયના નાયબ

B આયોગના સ�ચવને ઉદ� શીને, સ�ચવાલયના

સ�ચવે લખવો જોઇએ

સ�ચવે જ લખવો જોઇએ

C આયોગના સેક્શન અિધકાર�ને ઉદ� શીને,

D આયોગના સ�ચવને ઉદ� શીને, સ�ચવાલયના

સ�ચવાલયના સેકશન અિધકાર� લખી શક�

વગર્ - ૧ના કોઇ પણ અિધકાર� લખી શક�

12 રા�ય મા�હતી પંચને નીચેનામાંથી કઇ સ�ાઓ નથી?

A દસ્તાવેજોને �ગટ કરવા �કુ મ કરવાની

B ન્યાયલયના �હ�ર ર� કડર્ની માંગણી કરવાની

C સોગંધનામા પર �ુરાવો મેળવવાની

D વ્ય�ક્ત હાજર ન રહ� તો ધરપકડ�ુ ં વોરં ટ
કાઢવાની
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ુ ં �ગેની બાબતે નાણાં િવભાગમાં �� ઉભો થયો
13 અ�ખલ ભારતીય સેવાના અિધકાર�ની બદલી, વતર્�ક
છે . નાણાં િવભાગ કોને આ િવશે લખી મોકલશે ?

A �ુખ્ય સ�ચવને

B સામાન્ય વહ�વટ િવભાગને

C �ુખ્ય મં�ીને

D નાણાં મં�ીને

14 �હ�ર મા�હતી અિધકાર� એ મા�હતી આપેલ નથી અને અરજદાર �થમ અપીલ કર� છે . આ �થમ
અપીલના િનકાલની સમયમયાર્દા ક� ટલી છે ?

A ૪૫ �દવસ

B ૬૦ �દવસ

C ૯૦ �દવસ

D ૧૨૦ �દવસ

15 એક નાયબ સેક્શન અિધકાર�ને, તેમના ઉપસ�ચવ �ારા કોઈ એક કામ કરવા મૌ�ખક � ૂચના
આપવામાં આવે છે . નાયબ સેક્શન અિધકાર�એ......

A મૌ�ખક � ૂચનાનો અમલ કરવો જોઈએ નહ� B � ૂચનાઓ અગાઉથી લે�ખતમાં જ અપાવી
જોઈએ

D નાયબ સ�ચવની મં�ુર� બાદ મૌ�ખક

C મૌ�ખક � ૂચનાનો અમલ કર�ને પછ�થી
લે�ખતમાં સમથમ
ર્ મેળવ�ુ ં જોઈએ

� ૂચનાનો અમલ કરવાનો રહ�

16 એક સંસદસભ્યએ િવભાગના નાયબ સ�ચવને ઉદ� શીને એક ૫� લખેલ છે . આખર� જવાબ કોની
સ�હથી અપાશે ?

A સ�ચવની

B ઇન્ચા� મં�ીની

C ઉ૫સ�ચવની

D નાયબ સ�ચવની

17 રા�યના �હસાબોને લગતો ઓ�ડટ ર�પોટર્ નાણાં િવભાગ કોની સમક્ષ ર�ૂ કરશે ?

A નાણાં મં�ી�ી

B એકાઉટન્ટ જનરલ

C �હ�ર સાહસોની સિમિત

D �હ�ર �હસાબ સિમિત

18 �હ�ર ર�ના �દવસે કોઈ ટપાલ સ્વીકારવાનો �સંગ ઉભો થાય તો એ માટ�....

A િવભાગ, કોઈ એક ઉપસ�ચવને િન�ુક્ત કર�

B િવભાગના સ�ચવને ત્યાં ટપાલ પહ�ચાડવી

છે

C સ�ચવાલયના ર� સીડ�ન્ટ નાયબ સ�ચવે

D ર�ના �દવસે ટપાલ સ્વીકારવાની હોય જ

સ્વીકારવી

નહ�
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19 આ� સરકાર� કામ માટ� વ�ુ એક કલાક રોક� લ સરકાર� કમર્ચાર�......

A આવતીકાલે એક કલાક મોડા આવી શકશે

B પછ�ના કોઈપણ �દવસે એક કલાક મોડા
આવી શકશે.

C પછ�ના �દવસે એક કલાક વહ�લા ઘેર જઈ
શકશે

D પછ�ના �દવસે, કામના ભારણને ધ્યાને લઈ
ઉપર� અિધકાર� શ� એટલો સમય
વહ�લા જવા દઈ શકશે

20 આઈડબલ્�ુડ�એમએસ (I WDMS) એટલે…

A ઈનીશીયલ વકર્ ઓફ ડો�ુમેન્ટ એન્ડ

B ઈન્ટ��ેટ�ડ વક�ગ ઓફ ડો�ુમેન્ટ ઈન

મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ

મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ

C ઈન્ટ��ેટ�ડ વકર્ એન્ડ ડો�ુમેન્ટ સીસ્ટમ

D ઈન્ટ��ેટ�ડ વકર્ફલો એન્ડ ડો�ુમેન્ટ
મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ

21 ઉતરતા દરજ્�ની સેવા એટલે....

A વગર્-૩ અને વગર્-૪ ની સેવાઓ

B �મની કામગીર� સફાઇ, �ાઇવરની છે તેવી
સેવાઓ

C વગર્-૪ ની સેવાઓ

D �મનો દરજ્જો ઉતરતો છે તેવી સેવાઓ

22 કાર�ૂનની જગા માટ� ની લ�ુ�મ શૈક્ષ�ણક લાયકાત હાલમાં કઇ છે ?

A ધો-૧૨ પાસ

B અ�ુસ્નાતક ડ��ી

C સ્નાતક ડ��ી

D ધો-૧૦ પાસ

ં
23 મા�હતી માંગનાર મા�હતી �ા કારણોસર માંગેલ છે તે દશાર્વ�ુ....

A ફર�જયાત છે .

B ફર�જયાત નથી.

C �હ�રા મા�હતી અિધકાર પછ�થી કારણ

D કારણ આપેલ હોય તો જ મા�હતી

માંગી શક�.

આપવાની રહ�.

24 ઠરાવ બહાર પાડતી વખતે નીચેનામાંથી શાનો ઉલ્લેખ કરવાનો હોતો નથી ?

A માન. �ુખ્યમં�ી�ીની મં�ૂર� મળે લ છે , તેનો B માન. મં�ી�ીની મં�ૂર� મળે લ છે , તેનો
C �ુખ્ય સ�ચવ�ીની મં�ૂર� મળે લ છે તેનો

D ઉપરોકત એક�ય નહ�

25 સીધી ભરતીથી વગર્-૨ ની જગ્યા ઉપર િનમાયેલ અિધકાર�ના �ોબેશન સમયની �ુદત ક�ટલી હોઇ
શક�?

A ૧ વષર્

B ૨ વષર્

C ૬ માસ

D ૩ વષર્
B4

26 કમર્ચાર� વગર્ની બેઠક, ક� ટલા સમયે બોલાવવી જોઈએ?

A દર ૩ મ�હને

B દર ૬ મ�હને

C દર ૧૨ મ�હને

D દર� ક મ�હને

27 વગર્ - ૧ ના અિધકાર�ની બદલી અને બઢતી માટ� ની બાબત કયા િવભાગને ર�ૂ કરવી ફર�જયાત છે ?

A કાયદા િવભાગ

B વહ�વટ� �ુધારણા �ભાગ

ં
C �ુખ્ય �ુટણી
કિમ�ર

D સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ

28 "ઘણા જ�ર� ક� સની" નાયબ સેક્શન અિધકાર� માટ� િનકાલની સમયમયાર્દા

A ૩ �દવસ

B ૭ �દવસ

C ૨ �દવસ

D ૨૪ કલાક

29 મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ હ�ઠળ અર� ફ�, નકલ ફ� વગેર� ન�� કરવા માટ� રાજય
સરકારને.............

A પોતાને સ�ા છે .

B ક�� સરકારની મં�ૂર� લેવી પડ�

C મા�હતી આયોગને સ�ા આપેલી છે .

D સરકારના નાણામં�ી ન�� કર� છે .

30 રા�ય સેવામાં કોઇપણ વ્ય�ક્તની િનમ�કં ૂ ...

A સીધી ભરતીથી થઇ શક�

B સરકાર ઇચ્છા �ુજબ કર� શક�

C બદલી કર�ને કર� શક�.

D ઉપરોક્ત (અ) અને (ક) �ુજબ

31 ક��બનેટના સ�ચવ તર�ક� કોણ કામગીર� બ�વે છે ?

A સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના અિધક �ુખ્ય

B �ુખ્ય સ�ચવ

સ�ચવ

C કાયદા િવભાગના સ�ચવ

D રા�યપાલના સ�ચવ

32 આવશ્યક લાયકાત તર�ક� સ્નાતકની ૫દવી કરતા ઓછ� લાયકાતની જ�ર�યાત હોય, તો તેવી જગ્યા
માટ� ઉ૫લી વયમયાર્દા ?

A ૨૮ વષર્

B ૩૦ વષર્

C ૩૨ વષર્

D ૨૬ વષર્
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33 સંસદસભ્ય�ીની નીચેનામાંથી કયા �કારની ર�ુઆતનો જવાબ આપવાનો હોતો નથી?

B એક ગામમાં તળાવ ��ું કરવાની ર�ુઆત

A સરકાર� કમર્ચાર�ની બદલી �ગેની
ર�ુઆત

C તેમના તા�ુકામાં કોિવડ-૧૯ની રસી

D એક �જલ્લામાં ક�ટલા વ્ય�ક્તઓને િનરાધાર
� ૃધ્ધ સહાય અપાઈ તે ર�ુઆત

�ુકાવાની વ્યવસ્થાઓ �ાં કરાઈ છે તે
ર�ુઆત
34 સંક�લત ઠરાવ એટલે...................

A એકજ િવષયના અલગ ઠરાવોને એક સાથે
ભેગા રાખીને ઠરાવ બહાર પાડવો

B એકજ િવષયના અલગ ઠરાવો�ુ ં હાદર્
જળવાય એમ નવો જ ઠરાવ બહાર પાડવો

C એક જ શાખાના બધા િવષયોનો એક ઠરાવ D એક જ િવભાગના બધા િવષયો આવર�
બહાર પાડવો

લઇ, દળદાર ઠરાવ બહાર પાડવો

35 વગર્-૪ ના કમર્ચાર�ઓ માટ� સ�ચવાલયમાં કચેર�નો સમય કયો છે ?

A સવાર� ૯:૦૦ થી સાંજના ૭:૦૦

B સવાર� ૯:૩૦ થી સાંજના ૭:૩૦

C સવાર� ૧૦:૦૦ થી સાંજના ૭:૧૦

D સવાર� ૧૦:૦૦ થી સાંજના ૭:૩૦

36 ઓ�ડટમાં �નો અમલ થવાનો હોય તેવી મં�ૂર� આપતી વહ�વટ� િવભાગના દર� ક �ુકમમાં....................
ં ીની મં�ૂર�નો ઉલ્લેખ કરવો
A નાણાંમ�

B �ુખ્ય મં�ીની મં�ૂર�નો ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ

જોઇએ

C �ુખ્ય સ�ચવની મં�ૂર�નો ઉલ્લેખ કરવો

D નાણાં િવભાગની મં�ૂર�નો ઉલ્લેખ કરવો

જોઇએ

જોઇએ

37 સંસદ સભ્ય એટલે

A લોકસભાના સભ્ય

B રાજયસભાના સભ્ય

C લોકસભા ક� રાજયસભાના સભ્ય

D િવઘાનસભાના સભ્ય
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38 ક�ન્� સરકાર ક� અન્ય કોઇ ૫ણ રાજય સરકાર હ�ઠળ નોકર� કરતા વ્ય�કતને �ુજરાત સરકારની સેવા
માટ� ૫ર�ક્ષાના ઉમેદવાર તર�ક� ત્યાર� જ દાખલ કર� શકાય જયાર� ..........

A તે નોકર� કરતો હોય તેમની ૫રવાનગી

B તે નોકર� કરતો હોય ત્યાંની ૫છ�થી

મળે

૫રવાનગી મેળવવાની તે ખા�ી આપે

C આવી કોઇ ૫રવાનગીની જ�ર નથી.

D �ુજરાત સરકારની મન�ુફ� ઉ૫ર છે ક�
ક�ન્� / � તે રાજયની સરકારની
૫રવાનગી મળે .

39 રા�યના મા�હતી કિમ�રના હો�ાની �ુ�ત, તેઓની િન�ુ�ક્ત બાદ...............

A પાંચ વષર્ �ુધીની રહ�શે.

B તેઓ પોતે ૬૫ વષર્ના થાય ત્યાં �ુધી રહ�શે

C પાંચ વષર્ અથવા પોતે ૬૫ વષન
ર્ ી �મર

D સરકાર ગમે તેટલી �ુ�ત રાખી શક�

�ુર� કર� ત્યાં �ુધી
40 ઈગવનર્ન્સ�ુ ં �ુજરાત રા�ય�ુ ં નેટવકર્

A સમ� એશીયા ખંડમાં સ�થ
ુ ી મો�ું છે

B સમ� િવ�માં સ�થ
ુ ી મો�ું છે

C સમ� ભારતમાં સ�થ
ુ ી મો�ું છે

D કોઈ સાથે સરખાવી શકાય નહ�

41 એક અરજદાર� માંગેલ મા�હતીમાં એક કચેર�ના તમામ દસ કમર્ચાર�ઓએ એક સપ્તાહ �ુધી તે કામ
માટ� વ્યસ્ત રહ�� ુ ં પડ� તેમ છે તો....

A પણ મા�હતી આપવી જ પડ�.

B અરજદારને અર� પરત કરવી.

C અરજદારને બે-�ણ મ�હને પણ મા�હતી

D આવી મા�હતી આપવાનો ઇન્કાર કર�

આપવી જોઇએ.

શકાય.

42 ખાતાના વડાની જવાબદાર� �ુ ં છે ?

A સ�ચવાલયને કાય�માં સલાહ આપવાની

B સરકાર� ઠરાવેલી નીિતનો અમલ કરવાની

C હાલની નીિતઓમાં �ુધારા કરવાની

D સરકારના અગત્યના ઠરાવો, પ�રપ�ો�ુ ં
�ુસ�ાલેખન કર� આપવાની

43 મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ હ�ઠળ કરવામાં આવતા દં ડની રકમ રોજના �.૨૫૦/- �ુજબ ક�ટલી હોઇ
શક� ?

A મહતમ �.૧,૦૦૦/-

B મહ�મ �.૫૦,૦૦૦/-

C મહ�મ �.૨૫,૦૦૦/-

D મહ�મ �.૧૦,૦૦૦/-
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44 રા�યપાલના �ગત મહ�કમને લગતા ક� સો કયા િવભાગ હસ્તક હોય છે ?

A રાજયપાલએ કોઇને � ૂછવા�ુ ં હો�ું નથી

B કાયદા િવભાગ

C સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ

D નાણાં િવભાગ

45 િતબેટના િનવાર્િસત ભારતમાં કઇ તાર�ખ અગાઉ કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી આવેલ હોય તો
રા�યમાં િનમ� ૂકને પા� છે ?

A ૦૧-૦૫-૧૯૬૦ પહ�લાં

B ૦૧-૦૧-૧૯૬૨ પહ�લાં

C ૦૧-૦૪-૧૯૭૮ પહ�લાં

D આવી કોઇ �લિમટ નથી.

46 મં�ીમંડળ, િવધાનસભાને કઈ ર�તે જવાબદાર હોય છે ?

A મા� �ુખ્યમં�ી જવાબદાર હોય છે

B સા� ૂ�હક ર�તે

C વ્ય�ક્તગત ર�તે દર� ક મં�ી

D જવાબદાર હોતા નથી

47 સેક્શન અિધકાર�એ, નાયબ સેકશન અિધકાર� પાસે ક�ટલાથી વ�ુ સમયના પડતર ક�સો મંગાવી �તે
િનકાલ કરવાનો હોય છે ?

A એક માસ

B ૧૫ �દવસ

C ૪૫ �દવસ

D બે માસ

48 િવધાનસભાના સભ્યએ � ૂછે લ ��, અલગ અલગ મં�ીઓને લા�ુ પડતો હોય, તો તેનો
જવાબ....................

A તમામ મં�ીઓએ આપવો જોઇએ

B �ુખ્ય મં�ીએ આપવો જોઇએ

C કોઇ એક મં�ીએ જવાબ આપઓ જોઇએ

D િવધાનસભા સ�ચવે � િવભાગને મોક્લ્યા
હોય તે િવભાગના ઇન્ચા� મં�ીએ જવાબ
આપવો જોઇએ

49 કાયદા ઘડવા માટ� ની દરખાસ્તોમાં ઉદભાવક િવભાગ એટલે...................

A કાયદા િવભાગ

B નાણાં િવભાગ

C � િવભાગને સંબિં ધત કાયદો હોય અને તે

D વૈધાિનક અને સંસદ�ય બાબતોનો િવભાગ

િવભાગે દરખાસ્ત શ�આત કર� હોય
50 રા�યની સેવાઓ�ુ ં વગ�કરણ કયા વગ�માં થયેલ છે ?

A વગર્-૧, વગર્-૨ અને વગર્-૩

B વગર્-૧, વગર્-૨, વગર્-૩ અને વગર્-૪

C વગર્-૧ અને વગર્-૨

D મા� વગર્-૧
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51 �હ�ર મા�હતી અિધકાર� એટલે...

A �મણે તમામ મા�હતી જનતા સમક્ષ

B મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ નીચે મા�હતી

�હ�રમાં આપવની હોય

માટ� િવનંતી કરતી વ્ય�ક્તઓને મા�હતી
�ુર� પાડવા માટ� ના િન�ુક્ત અિધકાર�

D ગેઝેટ�ડ અિધકાર�

C કચેર�ના વડા

52 િવભાગની રોજ�દ� સાફ સફાઈ વ્યવ�સ્થત ર�તે થાય તે જોવાની જવાબદાર� કોની છે ?

A રોકડનો હવાલો ધરાવતા ઉપસ�ચવની

B મહ�કમનો હવાલો ધરાવતા ઉપસ�ચવની

C પર� ૂરણ બાબતોનો હવાલો ધરાવતા

D મહ�કમનો હવાલો ધરાવતા નાયબ સ�ચવની

ઉપસ�ચવની
53 તબીબ તપાસની જ�ર�યાત નીચેનામાંથી કઇ બાબતોમાં જ�ર� છે ?

A બદલીથી થનાર િનમ�કં ૂ માં

B ૬૦ �દવસની તબીબી ર� બાદ હાજર
થનાર માટ�

C બઢતીથી વગર્-૧ માં િનમ� ૂક થતી હોય તો

D સીધી ભરતીની િનમ� ૂકમાં

54 મં�ી�ી પાસે ફાઈલ ક� ટલા �દવસ �ુધી પડતર રહ� શક�?

A ૧૫ �દવસ

B ૨૦ �દવસ

C ૭ �દવસ

D ૩૦ �દવસ

55 નીચેનામાંથી ક�ુ ં કાયર્ નાણાં િવભાગ�ુ ં નથી ?

A સ�ચવાલયના િવભાગોને બેઠક વ્યવસ્થા

B સરકારને નાણાં કર� લેવાની દરખાસ્ત

માટ� જગ્યા ફાળવવી

D � ૂરક �દાજો બનાવવા

C નાણાંક�ય િનયમો ઘડવા

56 �ુજરાત સરકારના કામકાજના િનયમો - ૧૯૯૦ ના અમલ, કાળ�� ૂવર્ક પાલન માટ� કોણ જવાબદાર
છે ?

A સંબિં ધત િવભાગના મં�ી

B �ુખ્ય સ�ચવ

C સંબિં ધત િવભાગના સ�ચવ

D �ુખ્ય મં�ી
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57 િવધાનસભાના ��ને તમામ િવભાગના �� તર�ક� રદ કરાવવા માટ� - �ાર� િવધાનસભાને �ણ
કરવાની રહ�શે ?

B ��ોના અ�તા�મ ન�� થયા બાદ, � ુતર્જ

A ��ોના અ�તા�મ ન�� કરવા�ુ ં બેલેટ
યોજવામાં આવે તેના ૨૪ કલાક અગાઉ

C િવધાનસભામાં �� ચચાર્વાની તાર�ખના

D � તાર�ખે �� ચચાર્વાનો હોય તે �દવસે

૪૮ કલાક અગાઉ

સવારમાં

58 રા�ય મા�હતી પંચ એ તેમનો અહ�વાલ....

A દરવષ� તૈયાર કર� ભારત સરકારને

B દરવષ� તૈયાર કર� રા�ય સરકારને

મોકલવો જોઈએ.

મોકલવો જોઈએ.

C દરવષ� તૈયાર કર�ને �ુતર્ જ �હ�ર સ�ાને

D ઉપરોક્ત પૈક� એકપણ નહ�.

ઉપલબ્ધ કરાવવો.
59 શાખાઓ�ુ ં િનરાકરણ કરવાની જવાબદાર� કોની છે ?

A સેક્શન અિધકાર�ની

B નાયબ સ�ચવની

C સં�ક્ુ ત સ�ચવની

D ઉપસ�ચવની

60 લખાણમાં નીચેનામાંથી કયા રં ગની શાહ�નો ઉપયોગ, અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓ કર� શક� ?

A � ૂર�, વાદળ�, કાળ�

B મા� વાદળ�, કાળ�

C � ૂર�, કાળ�, વાદળ�, લીલી

D મા� વાદળ�, � ૂર�

61 રા�ય સરકાર� , મા�હતી મેળવવા માટ� અર�નો ન� ૂનો ન�� કર� લ છે . કોઇપણ અરજદાર

A િનયત ન� ૂનામાં મા�હતી માંગે તો જ

B સાદ� અર�થી પણ અરજદાર મા�હતી

મા�હતી આપવાની રહ� છે .

માંગી શક� છે

C છપાવેલા ન� ૂનામા અર� કર� તો જ

D �ીન પેપસર્ ઉપર અર� કર� તો જ મા�હતી

અર� માન્ય ગણાશે.

મળ� શક�.

62 ન્યાયાલયમાં િવચારાધીન બાબત માટ� એક અરજદાર સરકારને ર�ુઆત કર� છે . આ �કસ્સામાં સરકાર
અરજદારની ર�ૂઆત ...

A ન્યાયાલયને મોકલાવી આપશે

B હાઈકોટર્ને મોકલાવી આપશે

C ન્યાયાલયમાં કાયદા �ુજબ કામ ચાલ�ુ

D ઉપર સમાંતર કાયર્વાહ� ચા�ુ રાખશે

હોઈ, અર� દફતર� કરશે
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ં નીચેનામાંથી કઇ ર�તે થઇ શકશે ?
63 તાબાની સેવાઓ ઉ૫રની િનમ�ુક

A સ્પઘાર્ત્મક ૫ર�ક્ષાના ૫�રણામથી

B સીઘી ૫સંદગીથી

C બદલીથી

D ઉ૫રોકત તમામ ર�તે

64 એક ઇન્ચા� મં�ી તેમના િવભાગ�ુ ં કામ તેમના હસ્તકના રા�યકક્ષાના મં�ીને ફાળવવા માંગે છે . કોની
સલાહ મેળવવી પડશે ?

A �ુખ્ય સ�ચવની

B �ુખ્ય મં�ીની

C કોઇની નહ�

D રા�યપાલની

65 સંસદસભ્ય�ીને �ત્�ુ�ર પાઠવવાનો હોય તો એમને ટપાલ કયા સરનામે મોકલવી જોઈએ?

A નવી �દલ્હ�ના સરનામે

B નવી �દલ્હ� તેમજ વતનના ઘરના સરનામે

C વતનના સરનામે

D ફોનથી � ૂછ�ને, તેઓ�ી કહ� તે સરનામે

66 સંસદસભ્ય /ઘારાસભ્યના ૫�ો �ગેના ર�સ્ટરની ચકાસણી દર સોમવાર� , કઈ કક્ષાએ કરવાની રહ� છે ?

A સ�ચવ કક્ષાએ

B સંબિં ઘત નાયબ/સં�કુ ત સ�ચવ કક્ષાએ

C સંબિં ઘત ઉ૫સ�ચવ કક્ષાએ.

D સંબિં ઘત સેકશન અિઘકાર� કક્ષાએ

67 રવાનગી માટ� ના �ુસ�ો, અક્ષરશ: બરોબર છે �ુધારા વધારા આવર� લેવાયેલ છે તે જોવાની
જવાબદાર�.........

A સેકશન અિધકાર�ની છે

B ઓ�ફસ આસીસ્ટન્ટની છે

C નાયબ સેક્શન અિધકાર�ની છે

D રવાનગી કલાકર્ની છે

68 ઉપસ�ચવ (રોકડ) �ુ ં નીચેનામાંથી ક�ુ ં કાયર્ નથી ?

A આક�સ્મક ખચર્નો �હસાબ

B ર� મં�ૂર કરવી

C �ાન્ટો ઉપર િનયં�ણ

D કાયમી પેશગીની ખરાઇ

69 િવભાગને લગતા કામકાજના િનકાલ માટ� કોણ જવાબદાર ગણાશે ?

A સંબિં ધત િવભાગના સ�ચવ

B સંબિં ધત િવભાગના ઇન્ચા� મં�ી

C �ુખ્ય મં�ી

D �ુખ્ય સ�ચવ

70 ક��બનેટ બેઠક કયાં મળવી જોઇએ ?

A મા� સ�ચવાલયમાં

B �ુખ્ય મં�ીના કિમટ��મમાં

C �ુખ્ય મં�ી િનદ� ષ કર� , તે સ્થળે

D �ુખ્ય સ�ચવ જણાવે ત્યાં
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71 �ુજરાતના રા�યપાલ�ીના �ુકમથી અને તેમના નામે - એ શબ્દોનો �યોગ..................

A સ�ચવાલયના િવભાગો અને ખાતાના વડા

B મા� સ�ચવાલયના િવભાગો કર� શક�

કર� શક�

C મા� રા�યપાલ�ીની કચેર� જ કર� શક�

D સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ જ કર� શક�

72 નીચેનામાંથી કઈ બાબતોનો સંસદસભ્યને જવાબ આ૫વા�ુ ં જ�ર� નથી ?

B એક નાયબ કલેકટરને ઇ�ફો મં�ુર

A એક અિઘકાર�ની બદલી કરવા બાબત.

કરવાની બાબત.

C એક મામલતદારને બઢતી આ૫વા બાબત. D ઉ૫રોકત તમામ
73 રા�ય મા�હતી પંચ નીચેનામાંથી �ુ ં કર� શક�?

A મા�હતી આપવામાં િવલંબ બદલ

B મા�હતી આપવામાં િવલંબ કરનાર સાથે

સંબિં ધતને દં ડ

િશસ્ત િવષયક પગલાં લેવાની ભલામણ

C દોિષત અિધકાર�ને ૧ �દવસની સ�

D ઉપરોક્ત (અ) અને (બ)

74 સરકાર� �ુકમો�ુ ં �માણ કોની સહ�થી થાય તો અિધ�ૃત ગણાશે?

A અિધકસ�ચવ

B સેક્શન અિધકાર�

C સ�ચવ

D ઉપરોક્ત તમામ

75 નાણાં િવભાગની � ૂવર્ મં�ૂર� નીચેનામાંથી કયા ક�સોમાં જ�ર� ગણાય છે ?

A મહ�� ૂલી સ�પણી કરવાનો �કુ મ

B �ાન્ટ, આપવાની થતી હોય તે �કુ મ

C જમીનની �ાન્ટ કરવામાં આવતી હોય તે

D ઉપરોકત તમામ

�ક
ુ મ
76 સરકાર� કમર્ચાર� તેમના સરકાર� દરજ્�ને લગતી બાબત માટ� �ુખ્યમં�ી�ીને ર�ુઆત કરવાની થાય
તો ....

A આવી ર�ુઆત સીધી �ુખ્યમં�ી�ીને

B �ુખ્યમં�ીને કોઈ ર�ૂઆત કર� શક� જ નહ�

મોકલી શક�

C તેમના ખાતાના યોગ્ય અિધકાર� મારફતે

D તેમની કચેર�ના વડા મારફતે સીધી જ

મોકલી શક�

�ુખ્યમં�ીને મોકલી શક�
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77 નીચેનામાંથી કઇ કક્ષાના ક� સો રા�યપાલને સાદર કરવાના હોય છે ?

A મં�ીમંડળના સભ્યોને િનવાસ સ્થાન

B �ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગના સ�ચવની

ફાળવવા

િન�ુ�ક્ત

C �ૃિષનીિતમાં સહાયનાં ધોરણે બદલવા

D ઉપરમાંથી એક્પણ નહ�

78 િવબાગમાં શાખા કક્ષા ઉપસ�ચવ, નાયબ સ�ચવ કક્ષાએ ફાળવેલ િવષયો ર�ુ કરવાનો રાહ, કોણ ન��
કરશે ?

A �ુખ્ય સ�ચવ

B ઇન્ચા� મં�ી

C િવભાગના સ�ચવ

D �ુખ્ય મં�ી

79 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ સંિવધાનની કઇ કલમ અ�ુસાર
ભરવામાં આવતી સેવા જગ્યાઓને લા�ુ પડ� છે ?

A 309

B 310

C 311

D 312

80 શાખાન િનર�ક્ષણના હ�� ુ �ુ ં છે ?

A કમચ
ર્ ાર�ઓની ખામીઓ શોધવી

B બી� શાખાઓ ઉપર દાખલો બેસે

C શાખાની કાયર્ક્ષમતા �ચી વધે

D િવભાગને ઠપકો ન મળે

81 ક��બનેટની બેઠક યોજવાની તાર�ખની �ણ સંબિં ધત તમામને ઓછામાં ઓછા ક�ટલા �દવસ અગાઉ
થવી જોએ ?

A ૧ �દવસ

B ૨ �દવસ

C ૩ �દવસ

D ૪ �દવસ

82 �ુશ્ક�લ અને જ�ટલ હોય એવા ક� સ સેક્શન અિધકાર�એ....

A હ�િશયાર નાયબ સેક્શન અિધકાર�ને

B �તે જ હાથ ધરવા

સ�પવા

C ઉપસ�ચવને � ૂછ�ને કોઈ નાયબ સેક્શન

D સંબિં ધત નાયબ સેક્શન અિધકાર� �ારા જ

અિધકાર�ને સ�પવા

ર�ૂ થાય એવો આ�હ રાખવો

83 સારા ચા�ર�યના �ુરાવાની જ�ર નીચેનામાંથી કયા �કારની િનમ� ૂકમાં જ�ર� છે ?

A બદલીથી થતી િનમ� ૂકોમાં

B બઢતીથી થતી િનમ� ૂકોમાં

C એડ હોડ િનમ� ૂકોમાં

D સીધી ભરતીથી થતી િનમ� ૂકોમાં
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84 ફાઇલ ઉપર રાખવામાં આવેલ તમામ �ુસ�ા ઉપર...............

A મા� પાનાનંબર હોવો જોઇએ

B મા� િવભાગ�ુ ં નામ હો�ું જોઇએ

C િવભાગ�ુ ં નામ ક� પાનાનંબરની જ�ર નથી

D ફાઇલ નંબર હોવો જોઇએ

85 એક જ ખાતાના વડા, તેમની ફરજો વ�ુ સંતોષકારક બ�વી શક� તે જણાવ�ુ લખાણ, ક�વા સ્વ�પે
હો�ુ ં જોઇએ ?

A �ુખ્ય સ�ચવની સહ� વાળા યાદ� પ�થી

B સામાન્ય વહ�વટ િવભાગની યાદ�થી

C �ુખ્ય મં�ીની સહ�વાળા �ુપ્ત પ�થી

D � તે સંબિં ધત િવભાગના સ�ચવ �ારા મેમો
આપીને

86 મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ અમલમાં આવવાથી કયો અિધિનયમ રદ થયેલ છે ?

A મા�હતી સ્વાતં�ય અિધિનયમ, ૨૦૦૨

B સરકાર� �ુપ્ત બાબત અિધિનયમ, ૧૯૨૩

C આસામ રાઇફલ્સ એક્ટ

D સી.આર.પી.એફ એક્ટ

87 સંસદસભ્યના પ� મળે , તેની ૫હ�ચ ક� ટલા સમયમાં પાઠવવી જોઇશે ?

A મળ્યા તાર�ખથી એક અઠવાડ�યામાં

B મળ્યા તાર�ખના બી� �દવસે

C મળ્યા તાર�ખના પંદર �દવસે

D ૫હ�ચની જ�ર જ નથી હોતી

88 નાયબ સ�ચવ�ી / સં�કુ ત સ�ચવ�ી કયા �કારના ક�સો, મં�ી�ીને સીધા ર�ૂ કર� શક� ?

A નીિત િવષયક બાબતો

B મા� હક�કતો ક� મા�હતી ર�ૂ કરવાની હોય

C ધારાસભ્ય સંદભ�

D સંસદ સભ્ય સંદભર્

89 �જલ્લાની કચેર�ઓ�ુ ં િનર�ક્ષણ સ�ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગ �ારા કરવા િનણર્ય લેવાય છે . આ
િનણર્ય.........

A યોગ્ય છે

B યોગ્ય નથી

C �જલ્લા કચેર��ુ ં િનર�ક્ષણ સ�ચવાલય

D સ�ચવાલયએ મા� ખાતાના વડાની

કક્ષાએથી કરવા�ુ ં હો�ું નથી

કચેર��ુ ં િનર�ક્ષણ જ કરવા�ુ ં હોય છે .

90 િવધાનસભામાં નીચેનામાંથી કયા �કારની બાબતોની ચચાર્ થતી નથી ?

A તારાં�કત ��ોની

B �ુંક� �ુદતના ��ોની

C અતારાં�કત ��ોની

D �હ�ર ધ્યાન ખ�ચે તેવી બાબતની

91 સ્ટાફ િમટ�ગમાં સ�ચવાલય સ્ટાટર્ એસોસીયેશ નવા �િતિનિધ.........

A હાજર રહ� શક�

B હાજર ન રહ� શક�

C એમને બોલાવવાના જ ન હોય

D સ�ચવ - ઇચ્છે તો જ બોલાવવાના હોય
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92 એક અરજદાર� માંગેલ મા�હતી આપવાથી દ� શની સલામતીને �િત�ૂળ અસર થાય તેમ છે તો.............

A પણ આવી મા�હતી આપવાની જ રહ�

B અરજદાર ઉપર પો�લસ ક�સ કરવાનો થાય

C આવી મા�હતી આપવાની રહ� નહ�.

D અરજદારને �બ� બોલાવીને મા�હતી
આપવી પડ�.

93 કમર્ચાર�ની સેવાપોથી અને ર�નો �હસાબ રાખવાની જવાબદાર� કોની છે ?

A મહ�કમના ઉપસ�ચવની

B રોકડના ઉપસ�ચવની

C સેવાપોથી કામગીર�નો હવાલો ધરાવતા

D ખાનગી શાખાનો હવાલો ધરાવતા

ઉપસ�ચવની

ઉપસ�ચવની

94 ન�ધ લેખનમાં ઉપર� અિધકાર� કોઇ � ૃચ્છા કર� અને �ુન : કંઇક લખવા�ુ ં થાય તો આ બાબતને
આવેલા કાગળ તર�ક�.............

A ન ગણાય

B ગણાય

C આ�ું ક�ું હો�ું નથી

D ઉપરોકત તમામ

95 કોમ્પ્�ુટર જ્ઞાનની લાયક� પર�ક્ષા બાદ કરવામાંથી �ુ�ક્ત ક�ટલા વષ� મળવાપા� છે ?

A ૫૦ વષ�

B ૫૫ વષ�

C ૫૩ વષ�

D ૫૬ વષ�

96 એક �હન્�ુ �ી કમર્ચાર�એ �ટાછે ડા લીઘેલા છે . આ કમર્ચાર� અન્ય ક�વા �ુ�ષ સરકાર� કમર્ચાર� જોડ�
લગ્ન કર� શક� ?

A �મની ૫ત્નીને �ટા�ડા આપેલા હોય

B � �ુરષના ૫ત્ની સ્વગર્સ્થ થઈ ગયા હોય

C � �ુ�ષ અ૫ર�ણત હોય

D ઉ૫રોકત તમામ માંથી કોઇ એક જોડ�.

97 એક શાખામાં મહત્વનો નીિત િવષયક િનણર્ય માટ� ન�ધ ર�ૂ કરવાની હોય છે કઇ કક્ષાએથી ન�ધ ર�ૂ
કરવી જોઇએ ?

A નાયબ સ�ચવ

B ઉપસ�ચવ

C સેક્શન અિધકાર�

D નાયબ સેકશન અિધકાર�

98 નાયબ સેક્શન અિધકાર�એ દરરોજના ઓછામાં ઓછા ક�ટલા ક�સોનો િનકાલ કરવા�ુ ં ધોરણ છે ?

A ૧૫.૬ ક�સો

B ૧૪ ક�સો

C ૧૬ ક�સો

D ૧૬.૫ ક�સો
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99 અરજદાર સરકારને નીચેની કઈ ર�તેથી અર� કર� શક�?

A વ્ય�ક્તગત ર�તે

B અિધ�ૃત એજન્ટ મારફતે

C એટન� વક�લ મારફતે

D ઉપરોક્ત તમામ ર�તે

100 કોઇપણ ક�સ, નીચેનામાંથી કઇ - બે કક્ષાઓને ર�ૂ ન થવો જોઇએ ?

A સેકશન અિધકાર� અને નાયબ સ�ચવ

B ઉપસ�ચવ અને નાયબ / સં�કુ ત સ�ચવ

C ઉપસ�ચવ અને સ�ચવ

D સેક્શન અિધકાર� અને ઉપસ�ચવ

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