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 : ૧૧.૦૦ થી ૧૪.૦૦

��પ� – ૧

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

SET - C

1 વગર્-૧ અને વગર્-૨ના અિધકાર�ઓના અહ�વાલ અિધકાર�ની િન� ૃિ� બાદ ક�ટલા સમય �ુધી
સાચવવાના હોય છે ?

A પાંચ વષર્

B દશ વષર્

C વીસ વષર્

D પચ્ચીસ વષર્

2 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર આધા�રત ભથ્થા) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ સ્થાિનક વળતર
ભથ્થાના દરની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૧૨

B િનયમ-૧૪

C િનયમ-૧૫

D િનયમ-૧૩

3 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ �ુજબ રાજય સેવકના �ુન્હા�હત ગેરવતર્ન �ગેની જોગવાઇ
કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૭

B િનયમ-૧૦

C િનયમ-૧૩

D િનયમ-૧૪

4 જયાર� અહ�વાલ લખનાર અને સિમક્ષા કરનાર બ�ે અિધકાર� એક હોય ત્યાર� �ું કાયર્વાહ� અપે�ક્ષત છે
?

A બ�ે અિધકાર� �ુદા ન�� કરવાના હોય છે . B બ�ે અિધકાર�ની કાયર્વાહ� લખનાર
અિધકાર�એ � ૂણર્ કરવાની હોય છે .

C સિમક્ષક અિધકાર�ની કાયર્વાહ� બાક� રહ� છે . D �ણમાંથી એકપણ નહ�.
5 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ની કલમ-૨(ગ) �ુજબ નીચેના પૈક� કયા વ્ય�ક્ત રાજય સેવક
નથી ?

A સેકશન અિધકાર�

B અિધક સ�ચવ

C �ુિનવિસ�ટ�ના પ�રક્ષક

D �ૃ�હણી
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6 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ �ુિનયરના પગારના આધાર� સરકાર�
કમર્ચાર�નો પગાર વધારવાની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ- ૨૧

B િનયમ-૩૮

C િનયમ- ૨૫

D િનયમ- ૨૮

7 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ વાહન ભથ્થાની વ્યાખ્યા કયા િનયમમાં
છે ?

A િનયમ-૯(૫)

B િનયમ-૯(૧૦)

C િનયમ-૯(૧૮)

D િનયમ-૯(૨૩)

8 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ર�નો �હસાબ કયા ન� ૂનામાં રાખવાનો
રહ� છે ?

A ન� ૂનો-૧

B ન� ૂનો-૩

C ન� ૂનો-૨

D ન� ૂનો-૪

9 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ખાસ પગારની વ્યાખ્યા કયા િનયમમાં
છે ?

A િનયમ-૯(૬૬)

B િનયમ-૯(૭૪)

C િનયમ-૯(૮૪)

D િનયમ-૯(૮૯)

ૂ � �ુ�તના ��ોમાં સંબિં ધત મં�ી �� દાખલ
10 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમોના િનયમ-૯૦ �ુજબ �ંક
કરવા ક�ુલ ન થાય તો �� � ૂછ� શકાય છે તે� ુ ં િવધાન િનયમો �ુજબ સા�ુ છે ?

A હા

B ના

C કંઇ કહ� શકાય નહ�.

D ઉપરના �ણમાંથી એક�ય નહ�.

11 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ પેન્શનની વ્યાખ્યા �ા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૨(૫૫)

B િનયમ-૨ (૫૬)

C િનયમ-૨ (૫૭)

D િનયમ-૨ (૫૮)
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12 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ �ુજબ � કોઇ વ્ય�ક્ત વારં વાર કલમ-૮ અથવા કલમ-૯
અથવા કલમ-૧૨ હ�ઠળ િશક્ષાને પા� �ુન્હો કર� તેને ક�ટલી િશક્ષા થવાપા� છે ?

A પાંચ વષર્થી ઓછ� ન હોય તેટલી અને

B બે વષર્થી ઓછ� ન હોય તેટલી અને સાત

સાત વષર્ �ુધીની િશક્ષા અને દં ડ

વષર્ �ુધીની િશક્ષા અને દં ડ

C પંદર વષર્થી ઓછ� ન હોય તેટલી અને

D આ�વન ક�દ અને દં ડ

વીસ વષર્ �ુધીની િશક્ષા અને દં ડ
13 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ પોલીસ તાલીમ મહાિવ�ાલયમાં
તાલીમ હ�ઠળના તાલીમાથ�ઓને મળવાપા� � ૃિ�કાની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૨૮

B િનયમ-૩૪

C િનયમ-૪૫

D િનયમ-૪૯

14 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (રહ�ણાંક્ના મકાનોમાં વસવાટ) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ રહ�ઠાણના
ભાડા�ુક્ત આવાસોને મળવાપા� પદ ધારકોની જગાઓની યાદ�માં તબીબી િશક્ષણની ક�ટલી
જગાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?

A ૨૬

B ૩૨

C ૩૬

D ૪૪

15 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ �ુજરાત રાજય બહાર દર�યાઇ નદ�ની
સ્ટ�મર �ારા �ુસાફર� માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ને કયા વગર્ની સગવડતા માટ� હ�દાર ગણવા તે �ગે
િનણર્ય લેવાની સ�ા કયા અિધકાર�ને છે ?

A કચેર�ના વડા

B કોઇને નહ�.

C ખાતાના વડા

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

16 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ર��ુ ં અિત�મણ ગણવાની જોગવાઇ
કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૪૫

B િનયમ-૭૩

C િનયમ-૮૬

D િનયમ - ૭૨

17 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમોમાં રાજયપ�ની વ્યાખ્યા કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૨(ખ)

B િનયમ-૨(ઘ)

C િનયમ-૨(છ)

D િનયમ-૨(ઝ)
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18 કામગીર� � ૂલ્યાંકન અહ�વાલ કઇ તાર�ખથી દાખલ કરવામાં આવેલ છે ?

A તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮

B તા.૦૧/૦૪/૧૯૮૨

C તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦

D તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯

19 સ્વ� ૂલ્યાંકન ર�ૂ થયા બાદ અહ�વાલ લખનાર અિધકાર� િન� ૃ� થયા પછ� કયાં �ુધી અહ�વાલ લખી
શક� છે ?

A ૧ માસ

B ૨ માસ

C ૬ માસ

D ૧ વષર્

20 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ની કલમ-૧૮માં કઇ જોગવાઇ છે ?

A બેન્કરના ચોપડા તપાસવાની સ�ા

B તપાસ કરવા માટ�ની અિધ�ૃત વ્ય�ક્તઓ

C ફોજદાર� કામ ચલાવવા માટ� � ૂવર્ મં�ૂર�

D રાજય સેવકના કાયદ� સરના મહ�નતાણાં

બાબત.
21 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (રહ�ણાંક્ના મકાનોમાં વસવાટ ) િનયમ, ૨૦૦૨ના િનયમ ૧૭ ની જોગવાઇ
�ુજબ �ુખ્ય મકાનના પાકા કોટર્ યાડર્ ક્ષે�ફળના ક�ટલા ટકા હોય છે ?

A ૫ ટકા

B ૨૦ ટકા

C ૨૫ ટકા

D ૧૦૦ ટકા

22 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇના િનયમ-૨૫ �ુજબ પેન્શનપા� સેવામાં
નીચેના પૈક� કઇ સેવાનો સમાવેશ થતો નથી ?

A હંગામી સેવા

B કાયમી સેવા

C �બન પેન્શનપા� મહ�કમમાંની કચેર�ની

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

સેવા
23 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ કાયમી �ુસાફર� ભથ્થાની રકમની
ગણતર� કરવાના �ુ�ની જોગવાઇ કયા િનયમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

A િનયમ-૨૫

B િનયમ-૩૦

C િનયમ-૧૨૨

D િનયમ-૧૯

24 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ હંગામી વધારો પેન્શન ઉપર
મ�ઘવાર� રાહત કયા િનયમ હ�ઠળ પેન્શનર મેળવવા માટ� હ�દાર છે ?

A િનયમ-૩૯

B િનયમ-૬૦

C િનયમ-૮૬

D િનયમ-૧૯૧
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25 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમો �ુજબ કોઇપણ વ્ય�ક્ત સામે આક્ષેપ �ુકવા સબંધી કાયર્�રતીની જોગવાઇ
કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૩૫

B િનયમ-૩૬

C િનયમ-૩૭

D િનયમ-૧૦

26 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ હ�ઠળ ફોજદાર� કામ ચલાવવા માટ� ની મં�ૂર� �ગેની
જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૧૮

B િનયમ-૧૯

C િનયમ-૨૦

D િનયમ-૨૧

27 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ પગાર ધોરણની વ્યાખ્યા કયા
િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૯(૬૮)

B િનયમ-૯(૭૪)

C િનયમ-૯(૮૪)

D િનયમ-૯(૮૫)

28 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમો �ુજબ અતારાં�કત ��ો � ૂછવા �ગેની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૮૪

B િનયમ-૮૫

C િનયમ-૮૬

D િનયમ-૮૭

29 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ પ�રિશષ્ટ-૩માં કયા �કારના સરકાર�
કમર્ચાર�ઓની � ૂ�ચ છે ?

A વેક�શન ખાતામાં નોકર� કરતા

B િવદ� શમાં નોકર� કરતા

C અન્ય રાજયમાં નોકર� કરતા

D પેન્શનરો

30 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ �ી� પક્ષ પાસેથી સેવા ખચર્
વ�ુલાતની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૩૬

B િનયમ-૪૧

C િનયમ-૫૧

D િનયમ-૧૫૮

31 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ �ુનઃિન�ુક્ત પેન્શન અને �ુસાફર�
ભથ્�ુ મેળવવાની પા�તા માટ� ની �ાથિમક શરત �ું છે ?

A પગાર + પેન્શન મેળવતા હોવા જોઇએ.

B ખાસ પગાર મેળવતા હોવા જોઇએ.

C પેન્શન મેળવતા ન હોવા જોઇએ.

D ઉપર �ણમાંથી એકપણ નહ�.
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32 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ખાતાના વડા તર�ક� �હ�ર કરાતા
અિધકાર�નો કયા પગાર ધોરણના ન્�ુન્�મ પગાર કરતા ઓછો પગાર ન હોવો જોઇએ ?

A ઉપસ�ચવ

B સેકશન અિધકાર�

C મામલતદાર

D નાયબ સ�ચવ

33 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ �હ�ર ર�ની વ્યાખ્યા કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૯(૯)

B િનયમ-૯(૨૧)

C િનયમ-૯(૩૦)

D િનયમ-૯(૩૭)

34 વાિષ�ક કામગીર� � ૂલ્યાંકન અહ�વાલ � તે અિધકાર�ના લોગીઇનમાં જનર� ટ કરવાની જવાબદાર� કયા
અિધકાર�ની છે ?

A મહ�કમ અિધકાર�

B ર�પોટ�ગ અિધકાર�

C સિમક્ષક અિધકાર�

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

35 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ િનયમ-૩(૧) �ુજબ
કિમશને તૈયાર કર� લ પસંદગી યાદ�માંથી િનમ� ૂક માટ� જો કોઇ ઉમેદવાર મળ� શક� તેમ ન હોય તો
કયા સંવગર્ના કમર્ચાર�ઓ માટ� �ુજરાત રાજય સેવા આયોગને ૧૨ મહ�ના �ુધી � ૂછાવવાની જ�ર
રહ�શે નહ�.

A મા�હતી િનયામકની કચેર�ના સબઓડ�નેટ

B અન્ય સંવગર્

સ્ટાફ

C સ�ચવાલય સંવગર્

D ખાતાના વડા સંવગર્

36 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ ના િનયમ-૧૦ �ુજબ �ુસાફર� ભથ્થાના
�કારમાં ક�ુ ં ભથ્�ુ સામેલ નથી ?

A કાયમી �ુસાફર� ભથ્�ુ

B વાહન ભથ્�ુ

C ઘર ભાડા ભથ્�ુ

D દ� િનક ભથ્�ુ

37 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો,

૨૦૦૨ �ુજબ “ િતજોર�” ની વ્યાખ્યામાં નીચેના પૈક�

કોનો સમાવેશ થતો નથી?

A િતજોર�

B પેટા િતજોર�

C પીએઓ કચેર�

D એ� કચેર�
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38 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �ુજબ કઇ ક�ડરના
કમર્ચાર�ઓની િશસ્ત િવષયક બાબતમાં આયોગને � ૂછવા�ુ ં રહ�� ું નથી.

A મોટર વાહન ઇન્સ્પેકટર

B સં�કુ ત સ�ચવ

C ખેતી િનયામક

D કાયર્પાલક ઇજનેર

39 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ સરકાર� કમર્ચાર�ને મળવાપા�
ઇ�ફાના અપવાદની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૩૭

B િનયમ-૪૯

C િનયમ - ૨૭

D િનયમ-૩૯

40 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ પેન્શન �ુકવણી અિધકાર�ની વ્યાખ્યા કયા
િનયમમાં છે ?

A િનયમ- ૯(૧૦)

B િનયમ- ૯(૧૭)

C િનયમ- ૯(૨૨)

D િનયમ- ૯(૨૪)

41 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ ઘરભાડા ભથ્થાની વ્યાખ્યા કયા િનયમમાં
છે ?

A િનયમ-૯(૨૭)

B િનયમ-૯(૩૯)

C િનયમ-૯(૪૪)

D િનયમ-૯(૪૫)

42 વાિષ�ક કામગીર� � ૂલ્યાંકન અહ�વાલ�ુ ં ફોમર્ મોડામાં મોડા કઇ તાર�ખ �ુધીમાં સ્વ� ૂલ્યાંકન અિધકાર�એ
ઓનલાઇન ર�ૂ કરવા�ુ ં હોય છે ?

A ૧૫ માચર્

B ૧૫ એિ�લ

C ૧૫ મે

D ૧૫ �ૂન

43 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �ુજબ લે�ખત ઠપકાની
િશક્ષાના �ક
ુ મ માટ� આયોગને � ૂછવાની જ�ર નથી તેવી જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૩(૯)

B િનયમ-૩(૧૧)

C િનયમ-૩(૧૨)(૧)(ક)

D િનયમ-૩(૧૨)(૧)(ખ)
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44 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ ના િનયમ-૨૯ �ુજબ સ્વિવનંતીથી થયેલ
બદલી માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજ પર જોડાવવાનો સમય....................

A મળવાપા� છે

B મળવાપા� નથી

C કંઇ કહ� ન શકાય

D ઉપર �ણમાંથી એકપણ નહ�

45 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ પેન્શનની વ્યાખ્યા કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૯(૩૨)

B િનયમ-૯(૪૨)

C િનયમ-૯(૫૮)

D િનયમ-૯(૫૫)

46 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ �ા.૬૫૦૦-૧૦૫૦૦ અને �ા.૧૮૪૦૦૨૨૪૦૦ વચ્ચેના અને તે સ�હતના પગાર ધોરણમાં ફરજ બ�વતા પગાર ધોરણના અિધક�મ
તબ�ે સ્થ�ગત થયેલ બધા કમર્ચાર�ઓને સ્થ�ગત ઇ�ફો કયાર� આપવામાં આવે છે ?

A દર વષ� એક

B દર બે વષ� એક

C દર �ણ વષ� એક

D દર પાંચ વષ� એક

47 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦માં અ�ુ� ૂ�ચ ન�ધના
બદલે મજ�ૂર �ુકવામાં આવેલ છે , તે કઇ તાર�ખથી �ુકવામાં આવેલ છે ?

A તા.૩૦/૦૭/૨૦૦૮

B તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૦

C તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૧

D તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૩

48 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ એડવોક� ટ જનરલને ર� કયા િનયમ
હ�ઠળ મળવાપા� છે ?

A િનયમ-૯૨

B િનયમ-૯૫

C િનયમ-૯૬

D િનયમ-૧૦૦

49 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (રહ�ણાંક્ના મકાનોમાં વસવાટ) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ એક સરકાર�
કમર્ચાર�ના રહ�ણાંકના આવાસમાં બીજો સરકાર� કમર્ચાર� �હસ્સેદાર�થી રહ�તો હોય તેની જોગવાઇ કયા
િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૧૦

B િનયમ-૧૩

C િનયમ-૧૪

D િનયમ-૧૭
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50 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (રહ�ણાંક્ના મકાનોમાં વસવાટ) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ખાતાના વડા
તર�ક� ગણવામાં આવેલ અિધકાર�ઓની � ૂ�ચ કયા પ�રિશષ્ટમાં છે ?

A પ�રિશષ્ટ-૧

B પ�રિશષ્ટ-૨

C પ�રિશષ્ટ-૩

D પ�રિશષ્ટ-૪

51 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ િનયમ-૩(૧૫-ખ) �ુજબ
કઇ બાબતે કિમશનને � ૂછવાની જ�ર નથી ?

A ભાર� િશક્ષા માટ�

B પેન્શન કાપ કરવા માટ�

C િશક્ષા તર�ક� હોય તે િસવાય અથવા બી�

D બરતરફ કરવા માટ�.

કોઇપણ ર�તે અિધકાર�ને નોકર�માંથી �ટા
કરવા અથવા તેમની � ૂળ જગ્યાએ પાછા
� ૂકવા માટ�.
52 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ રા�યેતર સેવાની જોગવાઈ �ા �કરણમાં
છે ?

A �કરણ-૨

B �કરણ-૩

C �કરણ-૪

D �કરણ-૬

53 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર આધા�રત ભથ્થા) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ બી-વન વગર્ના
શહ�રમાં રહ�તા સરકાર� કમર્ચાર�ઓને ક� ટ�ું ઘરભાડા ભથ્�ુ મળવાપા� છે ?

A � ૂળ પગારના ૩૦%

B � ૂળ પગારના ૧૫%

C � ૂળ પગારના ૫%

D � ૂળ પગારના ૭.૫%

54 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ પરદ� શમાં �િતિન�ુ�ક્ત દરમ્યાન �ુસાફર�
ભથ્થાની મં�ુર��ુ ં િનયમન કરતા િનયમો કયા પ�રિશષ્ટમાં છે ?

A પ�રિશષ્ટ-૧

B પ�રિશષ્ટ-૩

C પ�રિશષ્ટ-૫

D પ�રિશષ્ટ-૭

55 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ ફરજ મો�ુફ�ના �ક
ુ મો
ઉપરની અપીલ ક� તેઓ સામેની િવનંતીપ� �ગે સરકાર� કિમશનને � ૂછાવવાની જ��રયાત રહ�શે ?

A હા

B ના

C કંઇ કહ� શકાય નહ�.

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.
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56 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ � ૃત્�ુ સહ િન� ૃિ� �ેચ્�ુઇટ� કયા
િનયમ �ુજબ � ૂકવવામાં આવતી રકમ છે ?

A િનયમ-૯

B િનયમ-૧૦

C િનયમ-૮૧

D િનયમ-૮૨

57 કામગીર� � ૂલ્યાંકન અહ�વાલ કઇ ર�તે ભરવાના રહ� છે ?

A ઓફલાઇન

B ઓનલાઇન

C ભરવાના રહ�તા નથી.

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

58 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (રહ�ણાંક્ના મકાનોમાં વસવાટ ) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ સરકાર�
રહ�ણાંકના આવાસ માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ને આવાસની કક્ષા કયા ધોરણોથી ફાળવવામાં આવે છે ?

A કમચ
ર્ ાર�નો હો�ો

B કમચ
ર્ ાર�નો પગાર

C કમર્ચાર��ુ ં પેન્શન

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

59 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ િવમાન �ારા �ુસાફર�નો હ� કયો માિસક
પગાર મેળવતા અિધકાર�નો પોતાની િવવેક�ુ�� અ�ુસાર રહ�શે ?

A �ા.૧૨૩૦૦/-થી ઓછો

B �ા.૧૬૪૦૦/- થી વ�ુ

C �ા.૫૦૦૦/-થી વ�ુ

D �ા.૧૫૦૦૦/-થી વ�ુ

60 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ અભ્યાસ ર� માટ� નો અિધક�મ
સમયગાળો વ�ુમાં વ�ુ ક� ટલા સમયનો છે ?

A એક વષર્

B બે વષર્

C પાંચ વષર્

D ૬ મ�હના

61 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ માં રાજય સેવકની વ્યાખ્યા કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૨(ક)

B િનયમ-૨(ખ)

C િનયમ-૨(ગ)

D િનયમ-૩

62 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ � ૂતકાળની સળં ગ ન હોય તેવી
કાયમી ક� હંગામી નોકર�માં ક� ટલા વષર્ની નોકર�એ એક ઇ�ફાની ગણતર� લઇ શકાય ?

A પાંચ વષર્થી ઓછ�

B પાંચ વષર્થી વધાર� પણ સાડાસાત વષર્થી
ઓછ�

C દશ વષર્થી વધાર�

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.
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63 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ �ુજબ આરોપી વ્ય�ક્તને સાક્ષી તર�ક� સક્ષમ ગણી શકાશે
તેવી જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૨૧

B િનયમ-૨૬

C િનયમ-૩૧

D િનયમ-૨

64 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ િન� ૃિ� સમયે મળવાપા� �ુસાફર�
ભથ્થાની જોગવાઇ કયા િનયમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

A િનયમ-૧૦

B િનયમ-૧૯

C િનયમ-૧૦૬

D િનયમ-૧૦૯

65 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ સરકાર� નોકર�માં �થમ િનમ� ૂક
થયેથી િનમ� ૂકની જગ્યાના પગાર ધોરણનો કયો પગાર કમર્ચાર�ને મળવાપા� છે ?

A ન્�ુન્�મ પગાર

B મધ્યમ પગાર

C ઉચ્ચ પગાર

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

66 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર આધા�રત ભથ્થા) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ઘરભાડા ભથ્�ુ
મં�ૂર કરવા માટ� ના એ-વન વગર્ના શહ�રોમાં નીચેના પૈક� કયા શહ�રનો સમાવેશ થાય છે ?

A અમદાવાદ

B �ુરત

C કોલકતા

D ભાવનગર

67 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમોમાં સભ્યો માટ� ના શપથપ�કની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૭

B િનયમ-૮

C િનયમ-૯

D િનયમ-૧૦

68 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ક્ષય / ક�ન્સર / �ૃષ્ઠ રોગની ર� કયા
િનયમ હ�ઠળ મળવાપા� છે ?

A િનયમ-૭૬

B િનયમ-૭૭

C િનયમ-૮૬

D િનયમ-૮૯

69 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ સરકાર િસવાયના અન્ય
કોઇપણ સ�ાિધકાર�એ કિમશનને � ૂછાવવાની જ��રયાત રહ�શે નહ� તેવી જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૧

B િનયમ-૩(૬)

C િનયમ-૩(૧૧)

D િનયમ-૩(૧૨)
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70 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ દ� િનક ભથ્થાની જોગવાઇ કયા �કરણમાં
કરવામાં આવેલ છે ?

A �કરણ-૨

B �કરણ-૯

C �કરણ-૪

D �કરણ-૭

71 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ ફરજમાં નીચેની સેવાઓનો સમાવેશ થતો
નથી.

A અજમાયશી તર�ક�ની નોકર�

B હાજર થવાનો સમય

C ફર�યાત ખાતાક�ય પર�ક્ષામાં ઉપ�સ્થત

D સીધી ભરતીની પર�ક્ષામાં ઉપ�સ્થત થવાનો

થવાનો સમય

સમય

72 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ �ુજબ ‘‘તોષણ’’ એ શબ્દ નાણાંક�ય તોષણ અથવા નાણાંમાં
�દા� શકાય તેવા તોષણ �ુરતો મયાર્�દત નથી તેવી જોગવાઇ છે તે બાબત સાચી છે ?

A હા

B ના

C કંઇ કહ� શકાય નહ�.

D ઉપરના �ણમાંથી એકપણ નહ�.

73 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ �ા િનયમ �ુજબ ફરજ મો�ુફ� દરમ્યાન
િનવાર્હ ભથ્�ુ અને વળતર ભથ્થા મળવાપા� છે ?

A િનયમ-૪૦

B િનયમ-૪૫

C િનયમ-૬૫

D િનયમ-૬૮

74 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (રહ�ણાંક્ના મકાનોમાં વસવાટ ) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ રહ�ણાંકના
આવાસો�ુ ં વગ�કરણ ક� ટલા �કાર�ુ ં છે ?

A ૦૮

B ૦૯

C ૨૫

D ૩૧

75 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમો �ુજબ સંકલ્પોની � ૂચના અધ્યક્ષે બેલેટ માટ� � તાર�ખ ઠરાવેલ હોય
તેના ક�ટલા �દવસ અગાઉ આપી શકાય છે ?

A ૫ - �દવસ

B ૪ – �દવસ

C ૨ – �દવસ

D ૨૦ – �દવસ
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76 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમો �ુજબ િવધેયકો ઘડવાની જોગવાઇ કયા ભાગમાં છે ?

A ભાગ પહ�લો

B ભાગ બીજો

C ભાગ �ીજો

D ભાગ ચૌદમો

77 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પગાર) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ એક કરતા વધાર� જગાનો પોતાની
સમકક્ષ હવાલો સંભાળતા કમર્ચાર�ઓને ક�ટલો ખાસ પગાર મળવાપા� છે ?

A સંભાવી પગારના ૫%

B સંભાવી પગારના ૧૦%

C સંભાવી પગારના ૧૫%

D સંભાવી પગારના ૨૦%

78 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય , રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ િનયમ-૭ અને ૮ હ�ઠળની સ�ાઓ �
અિધકાર�ઓને આપેલ છે તેની િવગતો કયા પ�રિશષ્ટમાં છે ?

A પ�રિશષ્ટ-૧

B પ�રિશષ્ટ-૩

C પ�રિશષ્ટ-૫

D પ�રિશષ્ટ-૭

79 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (રહ�ણાંક્ના મકાનોમાં વસવાટ ) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ ઇ-૧ �કારના
મકાનના ભાડાની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ- ૧

B િનયમ-૮

C િનયમ-૧૬

D િનયમ- ૧૮

80 વાિષ�ક કામગીર� અહ�વાલમાં ક� ટલા �ુણ�ુ ં � ૂલ્યાંકન ઉ�મ તર�ક� વગ��ૃત થાય છે ?

A ૬૦ થી ૭૯ �ુણ

B ૪૦ થી ૫૯ �ુણ

C ૪૦ �ુણથી ઓછા

D ૮૦ ક� તેથી વ�ુ �ુણ

81 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �ુજબ �ોબેશન પર
હોય તેવા અિધકાર�ને સેવા સમાપ્ત કરવાની બાબતમાં આયોગને � ૂછવા�ુ ં રહ� છે ક� ક�મ ?

A હા

B ના

C કંઇ કહ� શકાય નહ�.

D કોઇ જોગવાઇ નથી.

82 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮ની કલમ-૧૭ �ુજબ નીચેના પૈક� કયા અિધકાર� તપાસ
કરવા માટ� ની અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત છે ?

A પોલીસ કોન્સ્ટ�બલ

B હ�ડ પોલીસ કોન્સ્ટ�બલ

C પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર

D પોલીસ ઇન્સ્પેકટર
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83 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ � સરકાર� કમર્ચાર�ની જન્મ તાર�ખ
� તે મ�હનાની પહ�લી તાર�ખ હોય તો તે કમર્ચાર� કયાર� િન� ૃ� થાય ?

A આગલા મ�હનાની છે લ્લી તાર�ખે

B � તે મ�હનાની છે લ્લી તાર�ખે

C ૧લી તાર�ખે

D ૨� તાર�ખે

84 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમો �ુજબ બી� સરકાર સાથે ચાલતી ચચાર્ ક� પ� વ્યવહારને લગતા ��ો
� ૂછ� શકાય છે ?

A હા

B ના

C કંઇ કહ� શકાય નહ�.

D ઉપરના �ણમાંથી એક�ય નહ�.

85 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ કઇ �મર પછ�ની નોકર� પેન્શન
પરત્વે ગણવામાં આવે છે ?

A ૧૮ વષર્ ઉપરની

B ૧૭ વષર્

C ૧૨ વષર્

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

86 વાિષ�ક કામગીર� � ૂલ્યાંકન અહ�વાલ�ુ ં ફોમર્ મોડામાં મોડા કઇ તાર�ખ �ુધીમાં જનર� ટ કરવા�ુ ં હોય છે ?

A તા.૧૫ એિ�લ

B તા.૧૫ મે

C તા.૧૫ �ૂન

D તા.૧૫ �ડસેમ્બર

87 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ સરકાર� કમર્ચાર�ને પેન્શન પા�ં
ખ�ચી લેવાનો ક� મો�ુફ રાખવાનો સરકારના અિધકારની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૧૯

B િનયમ-૨૦

C િનયમ-૨૧

D િનયમ-૨૪

88 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ અભ્યાસ ર� �ગેની જોગવાઇ કયા
�કરણમાં છે ?

A �કરણ-૧

B �કરણ-૨

C �કરણ-૫

D �કરણ-૭

89 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (�ુસાફર� ભથ્થાં) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ પોતાની મા�લક�ની સાયકલ િનભાવતા
અને ફરજ બજવણી માટ� તેનો ઉપયોગ કરતા પોલીસ કોન્સ્ટ� બલ તથા હ�ડ કોન્સ્ટ� બલને માિસક કયા
દર� સાયકલ ભથ્�ું મળવાપા� બનશે ?

A �ા.૫૦/-

B �ા.૨૫/-

C �ા.૫૦૦/-

D �ા.૧૦૦૦/C14

90 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ િનયમ-૩(૧૦) કઇ
તાર�ખથી ઉમેરવામાં આવેલ છે ?

A તા.૦૭/૦૧/૧૯૯૫

B તા.૧૫/૦૭/૧૯૬૩

C તા.૦૭/૦૧/૨૦૦૦

D તા.૧૫/૦૬/૧૯૬૩

91 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ સ્વૈ�ચ્છક િન� ૃિ� માટ� ની લ�ુ�મ સેવા
ક�ટલા વષર્ની છે ?

A ૨૦ વષર્

B ૨૧ વષર્

C ૨૫ વષર્

D ૨૮ વષર્

92 �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮માં �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ – ૧૯૮૮માં ખાસ
ન્યાયાિધશોએ ઇન્સાફ� કાયર્વાહ� કરવાપા� ક�સોની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૩

B િનયમ-૪

C િનયમ-૫

D િનયમ-૬

93 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ સરકાર� કમર્ચાર�ને ર��ુ ં રોકડમાં
�પાંતરની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૪

B િનયમ-૨

C િનયમ-૬૫

D િનયમ-૭૫

94 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમો �ુજબ સભ્ય એક જ �દવસે વ�ુમાં વ�ુ ક�ટલા તારાં�કત ��ો �ુછ� શક�
છે ?

A ૨

B ૫

C ૪

D ૩

95 �ુજરાત િવધાનસભા િનયમોમાં િનયમ-૧૬ �ુજબ અધ્યક્ષ સભા�ૃહના નેતા સાથે મં�ણા કર�ને
�બનસરકાર� કામકાજ માટ� બી� કોઇપણ �દવસની બેઠકના છે લ્લા ર(બે) કલાક ફાળવી શકશે તે
બાબત સાચી છે ?

A હા

B ના

C કંઇ કહ� શકાય નહ�.

D ઉપરના �ણમાંથી એકપણ નહ�.
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96 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ર�) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ પગાર ભથ્થા અને ર�ની માંગણી
�ગેના િનયમનની જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૬

B િનયમ-૭

C િનયમ-૮

D િનયમ-૯

97 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમ, ૨૦૦૨ની જોગવાઇ �ુજબ વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓની િન� ૃિ� વય
ક�ટલી છે ?

A ૫૮ વષર્

B ૫૯ વષર્

C ૬૧ વષર્

D ૬૦ વષર્

98 �ુજરાત રાજય સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાંથી �ુ�ક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �ુજબ અિધકાર�ને
નોકર�ની કરારની શરતો અ�ુસાર નોકર� સમાપ્ત કરવાની બાબતમાં આયોગને � ૂછવાની જ�ર નથી
તેવી જોગવાઇ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૩(૧૫)(ક)

B િનયમ-૩(૧૫)(ખ)

C િનયમ-૩(૧૫)(ઘ)

D િનયમ-૩(૧૫)(ગ)

99 અહ�વાલ હ�ઠળના કોઇ અિધકાર� િનયત થયેલ સમયમયાર્દા �ુધી અહ�વાલ ન લખે તો કઇ ���યા
સાથી સોફટવેરમાં હાથ ધરાય છે ?

A સોફટવેર રાહ �ૂએ છે .

B સોફટવેરમાં આપોઆપ ઉપર� અિધકાર�ના
લોગીઇનમાં અહ�વાલ જતા રહ� છે .

C કોઇ ���યા થતી નથી.

D �ણમાંથી એકપણ નહ�.

100 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રા�યેતર સેવા, ભારત બહાર �િતિન�ુ�ક્ત,
ફરજમો�ુફ�,બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ �ુજબ ફરજ મો�ુફ�માંથી નોકર�માં �ુનઃ
સ્થાપનના સમયે ફરજ મો�ુફ�ની �ુદત�ુ ં ર�માં પ�રવતર્ન �ગેની જોગવાઈ કયા િનયમમાં છે ?

A િનયમ-૭૧

B િનયમ-૭૨

C િનયમ-૭૩

D િનયમ-૮૫

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