;ZNFZ 58[, ,MS5|XF;G ;\:YF
અથર્શા� અને �કડાશા�ના �કડા મદદનીશ તથા સંશોધન મદદનીશની � ૂવર્સેવા તાલીમાન્ત પર�ક્ષા

TF ov ૦૮q૦૯q૨૦૨૧
;DI ov ૧૧o ૦૦ થી ૧૩o૦૦

5|`G5+ v ૧

A[9S G\AZ ovPPPPPPP
S], U]6 ov ૧૦૦

SET- A

1 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� અન્ય કચેર�ની ઉપલી કક્ષાનો વધારાનો હવાલો સંભાળે તો તેને સંભાવ્ય
પગારના ક�ટલા ટકા રકમ મળે ?

A 5%

B 10%

C 15%

D વધારાની કોઈ રકમ મળે નહ�

2 કયા મ�હલા કમર્ચાર�ને �� ૂિતની ર� મળ� શક� નહ�?

A કાયમી

ના હોય પણ ૧ વષર્ની સળંગ

B બે વષર્ કરતાં વ�ુ સળંગ નોકર� કર� હોય

નોકર� કર� હોય તેને

તેને

C ચાર વષર્થી ઓછ� નોકર� કર� હોય તેને

D બે કરતા વ�ુ બાળકો હોય તેને

3 એવી કઈ ર� છે � કોઈપણ સંજોગોમાં નકારવામાં આવતી નથી?

A હકર�

B પર�ુરણ ર�

C િપ� ૃત્વ ર�

D એવી કોઈ ર� નથી

4 સરકાર� કમર્ચાર�ને મળતી અધર્પગાર� ર� કયાર� �ાર� જમા થાય છે ?

A દરવષ� પહ�લી �ન્�ુઆર�એ આગોતર�

B દરવષ� ૧લી �ુલાઈએ આગોતર�

C �ત્યેક

D �ત્યેક

અધર્વષર્ની નોકર� માટ� આગોતર�

પહ�લી

અધર્વષર્ની નોકર� માટ� આગોતર�

પહ�લી �ન્�ુઆર� અને ૧લી �ુલાઈએ

�ૂન અને પહ�લી �ન્�ુઆર�એ

5 સરકાર� કમર્ચાર�ને અપવાદ�પ �કસ્સાઓ િસવાય વ�ુમાં વ�ુ ક�ટલી �ુદત માટ� હક ર� મં�ૂર કર�
શકાય?

A ૬૫�દવસ

B ૯૦�દવસ

C ૧૨૦�દવસ

D પાંચવષર્

6 �ુખ્યમથક કોને કહ�વાય?

B સરકાર� કમર્ચાર��ું િનવાસ્થાન�યાં આવે� ું

A સરકાર� કમર્ચાર�ને િનમ� ૂક કરનાર

હોય તે� ુ ં સ્થળ

અિધકાર� �ારા તે કમર્ચાર� માટ� �હ�ર
કરવામાં આવે� ું સ્થળ
ં
C �યાં �ુખ્ય અિધકાર��ુિનવાસ્થાન�યાં
હોય
તે� ું સ્થળ
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D �જલ્લા�ું �ુખ્ય મથક �યાં હોય તે� ું સ્થળ

7 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર�ને કોઈ અશક્તતા અ�ુક ચો�સ ફરજ બજવણીના પ�રણામે થઈ છે તે� ુ ં
તબીબી મંડળ એ સા�બત ક�ુ� હોય તો તેને ક�વા �કારની ર� મળે

A હકર�

B માંદગીની ર�

C પર�ુરણ ર�

D ખાસ અશકતતાનીર�

8 જો કોઈ કર� સરકાર� કમર્ચાર�ને તબીબી અિધકાર�એ કાયમી ર�તે વ�ુ નોકર� માટ� અશક્ત �હ�ર કર� લ
હોય તેવા કમર્ચાર�ને ર� મં�ુર કરવાની સ�ા કોને પહ�ચે છે ?

A સ�ચવ�ી

B િસિવલ સ�ન

C પેન્શન મં�ૂર કરનાર સક્ષમ સ�ાિધકાર�

D કોઈને નહ�

9 એક કચેર�ના રા�યપિ�ત વડાને તેમના િનયં�ણ હ�ઠળના વગ-ર્ ૩ની જગ્યામાટ� કાયર્કાર� િનમ�ુક
કરવા �ગેની ક� ટલા સમય �ુધીની સ�ા છે ?

A એક વરસ

B છ માસ

C ચાર માસ

D બે માસ

10 અપવાદ�પ �કસ્સા િસવાય રા�યકક્ષાની િવિવધ સિમિતઓના �બનસરકાર� અધ્યક્ષક� સભ્યોને �દવસના
સ�ોને ધ્યાનમાં લીધા િસવાય આખા �દવસની બેઠક ફ� તર�ક� ક�ટલી રકમ આપવામાં આવે છે ?

A ૫૦૦

B ૪૦૦

C ૨૦૦

D ૧૦૦

11 જો કોઈ અિધકાર�નો પગાર 1 નવેમ્બર ૨૦૦૧ �ુજબ નવ હ�ર ક� તેથી વ�ુ હોય અને તેમને ડાંગ
�જલ્લામાં �ુબીર તા�ુકામાં ફરજ પર � ૂકવામાં આવ્યા હોય તો તેમને

A �િપયા 312 ડાંગભથ્�ું મળે

B �િપયા 281 ડાંગભથ્�ું મળે

C �િપયા ૨૫૦ ડાંગ ભથ્�ું મળે

D �િપયા 219 ડાંગ ભથ્�ું મળે

12 ર�ના �ારં ભ અને સમા�પ્ત �ગે �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા ર� િનયમો 2002 ના કયા િનયમમાં જોગવાઈ
કરવામાં આવી છે ?

A િનયમ ૪૦

B િનયમ 41

C િનયમ 42

D િનયમ 43

13 ઉતા�ુઓની ઈચ્છા �ુજબ િનયત માગર્થી બી� માગ� જઈ શકતાના હોય ના હોય તેવા વાહનોને કયા
નામે ઓળખવામાં આવે છે

A �હ�રવાહન

B ખાનગીવાહન

C �ગતવાહન

D િવશેષવાહન
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14 �ણ કલાકની �ુદતના ��પ� તૈયાર કરનારને ��પ� તૈયાર કરવા માટ� ક�ટલી રકમ � ૂકવવામાં
આવશે?

A ૧૧૦�િપયા

B ૧૭૫�પીયા

C ૧૮૦�પીયા

D ૨૦૦�િપયા

15 પગારધોરણના અિધકતમ તબ�ે સ્થ�ગત થયેલા બધા જ કમર્ચાર�ઓને મળતો ઇ�ફો વ�ુમાં વ�ુ
ક� ટલીવાર આપવામાં આવે છે ?

A એક

B બે

C �ણ

D ચાર િપક્ચર

16 જો પાછલી સળં ગના હોય તેવી સેવાની �ુદત પાંચ વષર્ કરતા ઓછ� હોય તો � જગ્યા પર તેની
િનમ� ૂક થઇ હોય તે જગ્યાના પગાર ધોરણમાં ક�ટલા ઇ�ફા આપી શકાય?

A ૫

B ૩

C ૧

D એક પણ નહ�

17 � જગ્યા પર અન્ય વ્ય�ક્તને ધરણાિધકાર હોય તેની પર કોઈ સરકાર� કમર્ચાર�એ ફરજ બ�વી હોય
તો તેને �ું કહ�વાય?

A અિત�રક્ત ધરણાિધકાર

B અવે� કામગીર�

C વધારાની કામગીર�

D સામાન્ય કામગીર�

18 તી� ક� ન્�ીય ��ષ્ટની આવશ્યકતાના હોય તેવી જગ્યાઓ માટ� ��ષ્ટક્ષમતા સાર� �ખ માટ� �ુરસ્તી પછ�
ક�ટલી હોવી જોઈએ?

A 6/6

B 6/12

C 6/18

D 6/24

19 અપ�રપક્વ ઇ�ફો કોણ મં�ૂર કર� શક�?

A કચેર�ના વડા

B િનયં�ણ અિધકાર�

C સંવગમ
ર્ ાં જગા મં�ુર કરવાની સ�ા

D � અિધકાર� ઇ�ફો મં�ુર કર� શક� તે

ધરાવતા અિધકાર�

અિધકાર�

20 સરકાર� કમર્ચાર� લાંબી �ુદતની ર� પર હોય તો આ ર�ઓ દરિમયાન તે..

A બી� નોકર� કર� શક�

B અન્ય વ્યવસાય કર� શક�

C રોજગાર� મેળવી શક�

D બી�નો કર� ક� રોજગાર� કર� શક� નહ�.
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21 ભારત સરકારના કોમપ્�ોલર અને ઓ�ડટર જનરલ �ારા િનમ� ૂક અપાયેલ અિધકાર�ને �ુ ં કહ� છે ?

A ઓ�ડટ અિધકાર�

B કોમ્પ્�ોલરઅિધકાર�

C જન અિધકાર�

D તપાસ અિધકાર�

22 જો કોઈ અિધકાર� ૪૫૦૦ થી ૫૯૯૯ �િપયાના પગારધોરણમાં હોય તો તેને વગર્ એના શહ�રોમાં ક� ટલા
�િપયા સ્થાિનક વળતર ભથ્�ુ ં મળે ?

A ૩૦૦

B ૨૪૦

C ૧૮૦

D ૧૨૦

23 સરકાર� અિધકાર�ને �ાર� માનદ વેતન મળ� શક� ?

A સંબિં ધત કમચ
ર્ ાર�એ કાયદ� સરની ફરજના

B અપવાદ�પ સંજોગોમાં કચેર� સમયબાદ

ભાગ તર�ક� વ્યાજબી ગણા� ું કોઈ કાયર્ ક�ુ�

વધારાના કલાકો કામ ક�ુ� હોય તો

હોય તો

C જો કોઈ બોડર્ની નાણાક�ય

D જો કોઈ સરકાર� ખા�ુ કોઈ બીન-સરકાર�

જવાબદાર� �શતઃ ર�તે રા�યસરકારના

સંસ્થા�ુ કામ હાથ ધર� અને તે કામ યોગ્ય

ફંડમાંથી અદા કરવામાં આવતી હોય તેવા

કમર્ચાર�ને સ�પવામાં આવ્�ુ ં હોય ત્યાર�

બોડર્ની સિમિતની બેઠકમાં હાજર�
આપવામાટ�
24 પગાર ધોરણના અિધકતમ તબ�ે સ્થ�ગત થયેલા બધા જ કમર્ચાર�ઓને ક�ટલા વષ� ઇ�ફો
આપવામાં આવે છે ?

A દર બે વષ� એક

B દર �ણ વષ� એક

C દર ચાર વષ� એક

D દર પાંચ વષ� એક

ે ..
25 જો કોઈ કમર્ચાર� ફરજમો�ુફ� હ�ઠળ હોય તો તેન…

B શરતોને આધીન મયાર્દામાં વળતર ભથ્�ું

A શરતોને આધીન મયાર્દામાં મા� વળતર
ભથ્�ું મળે

અને ઘરભાડા ભથ્�ુ ં મળે

C વળતરભથ્�ું મળ� શક� નહ�

D વળતરભથ્�ુ ક� ઘરભાડા ભથ્�ું કંઈ પણ
મળ� શક� નહ�
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26 જો સરકાર� કમર્ચાર�ની � ૂરતી સંખ્યામાં લેણી ર�ઓ નીકળતી હોય અને �હ�ર�હતમાં જ�ર�ના હોય
ં ે �ુ ં કાયર્વાહ� થશે?
તેવા સંજોગોમાં ર�ની અર� સંબધ

A મં�ુર કરનાર સ�ાિધકાર� ર�ની અર�

B સક્ષમ સ�ાિધકાર�ર�ના મં�ૂરનો �ુકમ

મં�ૂર� માટ� િવચારણામાં લેશે

કરશે

C મં�ુર કરનાર સ�ાિધકાર� મં�ૂર� માટ�

D ઉપર પૈક� એક પણ િવકલ્પ સાચો નથી

િવચારણામાં લઈ યોગ્ય િનણર્ય કરશે
27 નીચેનામાંથી કઈ બાબતને મળતર ગણી શકાય નહ�?

A પગાર

B �ુસાફર� ભથ્�ુ

C પરમવીર ચ� સંબિં ધત ભથ્�ુ

D પેન્શન સમકક્ષ � ૃત્�ુ સહ િન� ૃિ�

28 સરકારની િવિવધ તાલીમ સંસ્થાઓમાં સરકારના સ�ચવની કક્ષાના અિધકાર�ને �ુલાકાતના �િત કલાક�
ક� ટલા �િપયા � ૂકવવામાં આવશે?

A �િપયા પંદરસો વ�ુમાં વ�ુ 3000

B �િપયા 1000 વ�ુમાં વ�ુ 2000

C �િપયા 500 વ�ુમાં વ�ુ 1000

D �િપયા 200 વ�ુમાં વ�ુ 400

ં ે આખર� િનણર્ય કોનો રહ� છે ?
29 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા િનયમો 2002 ના અથર્ઘટન સંબધ
ુ િવભાગ
A મહ��લ

B સામાન્ય વહ�વટ િવભાગનો

C નાણાં િવભાગનો

D િનયામક�ી �હસાબી િવભાગનો

30 સરકાર� કમર્ચાર�એ કા�ુ બહારના સંજોગોમાં �બનપગાર� ર� ભોગવી હોય તો.....

A શરતોને આધીન માફ કર� શકાય

B શરતોને આધીન સરકાર ઇ�ફા પા�
સમય ગણી શક�

C �બનપગાર� ર� ઇ�ફાપા� ગણી શકાય

D સરકાર કંઈ કર� શક� નહ�

નહ�
31 �ુજરાત �ુલક� સેવા િનયમો ૨૦૦૨ �ટછાટ આપવાનો ��ો ઉપ�સ્થત થાય તો…

A �ુજરાત સરકારને �ટછાટની અબાિધત

B સરકારના કોઈપણ િવભાગને �ટછાટની

સ�ા છે

સ�ા છે

C સરકાર �ટછાટ આપી શક� પરં � ુ

D નાણાિવભાગની

ં િત જોઈએ
નાણાિવભાગની � ૂવર્સમ

ં િતથીિનયામક�ીઆપી શક�
� ૂવર્સમ

32 વેક�શન ખાતા િસવાયના અન્ય ખાતામાં કામ કરતાં સરકાર� કમર્ચાર�ને �ાપ્ત ર� ક�ટલી અને �ાર�
મળે ?

A દર વષ� ૩૦

B દર છ મ�હને ૩૦

C અધર્ વાિષ�ક ગાળા માટ� 30 �દવસના દર�

D અધર્વાિષ�કગાળા માટ� 15 �દવસના દર�
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33 નીચેનામાંથી ક�ુ ં વળતર ભથ્�ુ ં નથી

A �ો�ક્ટભથ્�ું

B ડાંગભથ્�ું

C નોન �ે�ક્ટિસ�ગભથ્�ું

D તાલીમભથ્�ું

34 ર� �વાસ રાહત સમયે �ાપ્ત ર��ુ ં રોકડમાં �પાંતર વ�ુમાં વ�ુ ક�ટલા વખત મળ� શક�?

A દર વખતે એકંદર� 20 �દવસ તે ર�તે

B દર વખતે એકંદર� 10 �દવસ તે ર�તે

વ�ુમાં વ�ુ 3 વાર

વ�ુમાં વ�ુ છ વાર

C દર વખતે એકંદર� 30 �દવસ તે ર�તે

D દર વખતે એકંદર� 15 �દવસ તે ર�તે

વ�ુમાં વ�ુ બે વાર

વ�ુમાં વ�ુ 4 વાર

35 હો�સ્પટલ ર� કયા વગર્ના સરકાર� કમર્ચાર�ઓને મળે છે ?

A વગર્-૧

B વગર્- ૨

C વગ-ર્ ૩

D વગ-ર્ ૪

36 અસાધારણ ર�ના �કસ્સામાં ર�ની �ુલ મહ�મ મયાર્દા ક�ટલા �દવસ હોવી જોઈએ?

A ૧૦૦ �દવસ

B 200 �દવસ

C 30 મ�હના

D ૩૬ મ�હના

37 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર�ના �કસ્સામાં અગાઉના �ુલ્ક� સેવા િનયમો હ�ઠળ પગાર સાથે અ�ુ�પ
કાયર્વાહ� કરવામાં આવી હોય તો �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા પગાર િનયમો૨૦૦૨ અમલમાં આવતા તે
કાયર્વાહ��ુ ં �ુ ં થશે?

A યથાવત રહ�શે

B તેમાં ફ�રફાર કરવો પડશે

C નવા િનયમો �ુજબ કાયવ
ર્ ાહ� કરવી પડશે

D કંઈ કહ� શકાય નહ�

ં માં � અિધકાર�ને સ�ાની સ�પણી કરવામાં આવી હોય
38 સરકાર �ારા કોઈપણ તથા વાપરવાના સંબધ
તેવા અિધ�ૃત અિધકાર�ને �ુ ં કહ� છે ?

A ઉચ્ચ અિધકાર�

B િશસ્તપાલન અિધકાર�

C સક્ષમ સ�ાિધકાર�

D ખાસ અિધકાર�

39 કોઈપણ સરકાર� કમર્ચાર�ને �િશક્ષણ અથવા તાલીમના અભ્યાસ�મ દરિમયાન.....

A ફરજ પર હાજર ગણવામાં આવે છે

B ફરજ પર ગેરહાજર ગણવામાં આવે છે

C ર� પર ગણવામાં આવે છે

D �વાસમાં હોવા�ું ગણવામાં આવે છે
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40 તબીબી �માણપ�ને આધાર� અધર્પગાર� ર� વ�ુમાં વ�ુ ક�ટલી મં�ૂર કર� શકાશે?

A ક�ટલી ર� જમા હોય તેટલી તમામ

B �ટલી ર� િસલકમાં હોય તેનાથી અડધી
કરતાં વધે નહ� તેટલી

C કમચ
ર્ ાર�ને બીમાર� માટ� �ટલી જ�ર હોય

D આ �ગે કોઇ િનિ�ત િનયમ નથી

તેટલી
41 �દવસ �ુધીમાં ફરજ પર પર હાજર થવા માટ� ના ફર�જયાત રોકાણના સમયને િનયિમત કરવા
�ગેની સ�ા કોને પહ�ચે છે

A કચેર�ના વડા

B ખાતાના વડા

C વ�હવટ� િવભાગ

D આ �ગે કોઈને સ�ા પહ�ચતી નથી

42 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા (નોકર�ની સામાન્ય શરતો) િનયમો 2002 હ�ઠળના િનયમ 40 (4) �ુજબ�ું
પ�રિશષ્ટ કયા નામે ઓળખાય છે ?

A આરોગ્ય તપાસ�ું �માણપ�

B નોકર�ની તપાસ�ું �માણપ�

C નોકર��ું �માણપ�

D �માણપ�

43 નીચેનામાંથી ક�ુ ં શહ�ર સી વગર્ના શહ�રો પૈક��ુ ં નથી?

A �હ�મતનગર

B ��ર

C ભાવનગર

D મહ�સાણા

44 ક્ષય ક� ન્સર �ુષ્ઠરોગ ની ર� કયા િવભાગના િનયત િનયમો �ુજબ મળવાપા� થાય છે ?

A નાણા િવભાગના

B સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના

C �-તે કમર્ચાર�નાસંબિં ધત િવભાગના

D આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગના

45 િવિશષ્ટ સંજોગોમાં ફરજ બ�વવાના કારણે થયેલ �ગત ખચર્ને પહ�ચી વળવા માટ� આપવામાં
આવ�ું હ� ું કયા નામે ઓળખાય છે ?

A વળતરભથ્�ું

B વાહનભથ્�ુ

C �ગત ભથ્�ુ

D વધારા�ું ભથ્�ુ

46 સરકાર� કમર્ચાર�ઓને રહ�વા માટ� ઘર તર�ક� ઉપયોગ કરવા માટ� અને તેનો કબજો ધરાવવાનો
પરવાનો એટલે?

A ભાડા પ�ો

B કબજો

C ફાળવણી

D રહ�ણાંક
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47 સરકાર� કમર્ચાર� પોતાને જગ્યા ઉપરાંત અન્ય વધારાનો હવાલો સંભાળે તો તે બદલ મળ�ુ ં
મહ�નતા�ું કયા નામે ઓળખાય છે ?

A પગાર

B ખાસપગાર

C વેતન

D માનદવેતન

48 ‘એ’ વગર્ના શહ�ર માટ� ૧ લી ઓગષ્ટ 1997 �ુજબ ઘરભાડા ભથ્થા ક�ટલા ન�� થયેલ છે ?

A � ૂળપગારના 30%

B � ૂળપગારના 15%

C � ૂળપગારના 7.5 %

D � ૂળપગારના 5%

49 ખાલી જગ્યાનો સમય ગાળો ક� ટલા �દવસ કરતાં ઓછો હોયતો ખાસ પગાર અથવા વધારાનો પગાર
મળ� શક� નહ�?

A દસ �દવસ

B પંદર �દવસ

C 20 �દવસ

D ૩૦ �દવસ

50 સરકાર� કમર્ચાર�ની સ�ાવાર કાર�કદ�ના સમય દરિમયાન િવિવધ �કારની બાબતો �ાં ન�ધવામાં
આવે છે ?

A એફ�મ�રલરોલ

B કાર�કદ� ન�ધપોથી

C સેવાપોથી

D સરકાર� ર� કોડર્

51 સરકાર� કમર્ચાર� તં� ુ ન લઈ �ય તેવા સમયે �વાસમાં સાથે લઈ જવી જ�ર� હોય એવી �ુકામ
માટ� ની ચીજવસ્�ુઓને �ુ ં કહ� છે

A �ુકામ સરં �મ

B �ુકામ રસાલો

C કાયમ �ુકામ

D ઘરવખર�

52 મધ્યરા�ીથી શ� થઈને તેના પછ�ની મધ્યરાિ�એ � ૂરો થતો સમયગાળો કયા નામે ઓળખાય છે ?

A રાત અને �દવસ

B �દવસ અને રાત

C �દવસ

D રા�ી

53 નીચલી જગ્યા ઉપર ઇ�ફો મેળવતા પહ�લા કમર્ચાર�ઓને બઢતી આપવામાં આવી હોય તો તેણે ન��
થતાં પગાર માટ� નો િવકલ્પ ક� ટલા સમયમાં વાપરવાનો રહ� છે ?

A એક મ�હનો

B બે મ�હના

C �ણ મ�હના

D 6 મ�હના
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54 સરકાર� નોકર�માં ફરજ બ�વતા તબીબી અિધકાર�ઓને નોન �ે�ક્ટિસ�ગ ભથ્�ુ ં શા માટ� આપવામાં
આવે છે ?

A કારણક� તબીબી િનષ્ણાતો સરકારમાં ફરજ

B ખાનગી વ્યવસાય તર�ક� તબીબી કામકાજ

બ�વવા માટ� આવતા નથી

કરવાની મનાઈ હોવાને કારણે તેમને થતા
�ુકસાનનાવળતર�પે

C તેઓ સરકારમાં વહ�વટ� કામ કર� અને

D સરકારમાં વધાર� સાર� ર�તે તબીબી

તબીબી તજજ્ઞ તર�ક� કામના કર� શક� તેના

કામકાજ અદા કર� તે માટ�

બદલા �પે
55 સરકાર� કમર્ચાર�ઓની ફરજોમાં વૈજ્ઞાિનક અથવા ટ� કિનકલ સંશોધનોનો સમાવેશ થતો હોય તેઓએ
કર� લી શોધના એકાિધકારને કયા િનયમ હ�ઠળ વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવી છે ?

A િનયમ 51

B િનયમ 52

C િનયમ 53

D આવી કોઈ જોગવાઈ નથી

ં ી કાયર્માં કામે લગાવેલ પટાવાળાને �િત�દન ક�ટલી રકમ � ૂકવવાની થશે?
56 પર�ક્ષા સંબધ

A 140 �િપયા

B 90 �િપયા

C 60 �િપયા

D 32 �િપયા

57 એવી સેવા ક� �ને સરકાર� �ુદરતી જગ્યા તર�ક� �હ�ર કર� હોય તેવા �ુજરાત સિવ�સ ઓફ
એ�ન્જિનયર સંવગ-ર્ ૧ ના �ુખ્ય ઇજનેરની જગ્યાની �ુદતનો સમય ક�ટલો હોય છે ?

A બે વષર્

B પાંચ વષર્

C 25 વષર્

D િન� ૃિ� �ુધી

58 સરકાર� કમર્ચાર�ના �ુ�ુંબમાં નીચેના પૈક� કોનો સમાવેશ થશે નહ�?

A �ુ�ુષ કમર્ચાર�ની સાથે રહ�તી પત્ની

B �ુ�ુષ કમર્ચાર�નીબી� પત્ની

C કમર્ચાર�ઓપર આધા�રત સાવકા બાળકો

D કમર્ચાર� પર આિ�ત સગીરભાઈ

59 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર�ને સ� સ્વ�પે નીચે ઉતારવામાં આવ્યો હોય તો તેનો પગાર કયા પગાર
િનયમ હ�ઠળ ન�� થશે?

A િનયમ 13

B િનયમ ૩૯

C િનયમ 41

D િનયમ 43
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60 સરકાર� કમર્ચાર� ઘર ભાડા ભથ્થા માટ� �ાર� અપા� ગણાય?

A જો તે સરકારની મા�લક�ના

B જો તે ખાનગી ગેસ્ટહાઉસમાં રહ�તા હોયતો

સ�ક�ટહાઉસમાંરહ�તા હોયતો

C જો તે �સ્ટની મા�લક�ના ર� સ્ટ હાઉસમાં

D જો તે કંપનીના ર� સ્ટ હાઉસમાંરહ�તા હોય તો

રહ�તા હોય તો
61 �ુદા એકમ તર�ક� મં�ૂર કરવામાં આવેલ સેવા ક� સેવાના કોઈભાગનો સંખ્યાબળ એટલે?

A હો�ો

B સંવગર્

C િનમ� ૂક

D ફાળવણી

62 �ું કોઈ સરકાર� અિધકાર� હક ર� માગી શક�?

A માગી શક� નહ�

B હક ર� માગી શક�

C હક તર�ક� ર� માગી શક� નહ�

D ર� એ કમચ
ર્ ાર�ઓનો હક છે .

63 રા�યપિ�ત કમર્ચાર� એટલે
1.

અ�ખલ ભારતીય ક� રા�યસેવાના સભ્ય

2.

કલાક� શરતો હ�ઠળ િનમ� ૂક થઈ હોય અને રા�યપ�માં �િસધ્ધ કરવામાં આવી હોય તેવી વ્ય�ક્ત

A િવધાન એક સા�ું છે િવધાન ખો�ું છે

B િવધાન બે સા�ું છે િવધાને ખો�ું છે

C બંને િવધાન સાચાછે

D બંને િવધાન ખોટા છે

64 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� રા�ના�ુ ં આપે તો…

A તેની િસલક ર�નો રા�નામાનીતાર�ખથી

B તેની િસલક ર�નો પગાર મળે

�ત આવે છે

C િસલક ર� ભોગવીને રા�નામા પર જઈ

D ઉપર પૈક� એક પણ િવકલ્પ સાચો નથી

શક� છે
65 સંવગર્ બહારની એક જગ્યાએથી સંવગર્ બહારની બી� જગ્યા પર િનમ� ૂક થતાં સરકાર� કમર્ચાર�ઓના
પગારની બાંધણી કયા િનયમ �ુજબ થશે?

A િનયમ 13

B િનયમ ૧૮

C િનયમ ૨૧

D િનયમ 43

66 સરકારના િવિશષ્ટ �ુકમ �ારા પસંદગી પગારધોરણ તર�ક� મં�ુર કરવામાં આવેલ પગારધોરણને �ુ ં
કહ� છે ?

A ઉપરનો પગારધોરણ

B વધારા�ું પગારધોરણ

C િસલેક્શન �ેડ

D �મોશન �ેડ
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67 સરકાર� કમર્ચાર�ને ફ� સ્વીકારવાની પરવાનગી આપવાની સં� ૂણર્ સ�ા કોને પહ�ચે છે ?

A કચેર�ના વડા

B ખાતાના વડા

C સંબિં ધત િવભાગ

D કોઈને નહ�

68 �ૃિષિવભાગમાં શારકામ માટ� રાખેલ િમક� િનકને એક સાથે મહ�મ ક�ટલી ર� મં�ુર કર� શકાય?

A ૬૦ �દવસ

B ૯૦ �દવસ

C 120 �દવસ

D 200 �દવસ

69 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� સંજોગોને અ�ુલક્ષીને ફરજ નાસ િવશેષ પ�ર�મવાળ� કામગીર� કરતા હોય
તો તેમને �ુ ં આપવામાં આવે છે ?

A વધારા�ું ભથ્�ું

B પ�ર�મભથ્�ુ

C ખાસપગાર

D કંઈ આપવામાં આવ�ું નથી

70 ખાતાના વડા હોય તેવા સરકાર� કમર્ચાર�ઓની પેન્શન મં�ૂર કરવાની સં� ૂણર્ સ�ા કોને પહ�ચે છે ?

A િનમ� ૂક અિધકાર�

B પેન્શન અિધકાર�

C સ�ચવાલયના વહ�વટ� ખાતા

D સંબિં ધત મં�ી�ી

71 ખર� ખર �ુસાફર� ખચર્ એટલે.. ? નીચેનામાંથી સાચો િવકલ્પ પસંદ કરો

A હોટલમાં રહ�વા જમવાનો ખચર્

B ફિન�ચરની �ુટ-�ટનો ખચર્

C કાચનો સામાન � ૂટ� જવાનોખચર્

D વાહન વ્યવહારનો ખચર્

72 ઉમેદવારોની શાર��રક યોગ્યતાની તપાસણી �ગેના િનયમો કયા પ�રિશષ્ટમાં સમાવવામાં આવેલા છે ?

A પ�રિશષ્ટ-૧

B પ�રિશષ્ટ-૨

C પ�રિશષ્ટ-૩

D પ�રિશષ્ટ-૪

73 ર� મં�ૂર કરનાર અિધકાર� �ાર� અભ્યાસ ર�ની મં�ૂર� આપશે ?

A જો એ�ું જણાય ક� � ૂ�ચત અભ્યાસ�મ

B સા�હ�ત્યક િસવાયના અન્ય િવષયના

�હ�ર�હતમાં લાભદાયી થઈ શક� તેમ નથી.

C શૈક્ષ�ણક િસવાયના અન્ય િવષય ના

અભ્યાસઅથ� ર� માગી હોય તો

D જો તે અભ્યાસ�મસરકાર� કમર્ચાર�ના
ફરજના ક્ષે� સાથે સંબિં ધત હોય ત્યાર�

અભ્યાસઅથ�ર� માગી હોય તો

74 એક વષર્થી ઓછ� નોકર� કર� લ હોય તેવા હંગામી કમર્ચાર�ના �કસ્સામાં રા�નામા માટ� ની નો�ટસનો
ે
સમયગાળો ક� ટલો રહ�શ?

A એકમાસ

B એક અઠવા�ડ�ું

C �ણમાસ

D �ણ અઠવા�ડયા
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75 કાયર્કાર� સરકાર� કમર્ચાર�નો પગાર �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા પગાર િનયમો 2002 �તગર્ત સક્ષમ
સ�ાિધકાર�.....

A મળવાપા� રકમ કરતા વધાર� રકમ�

B મળવાપા� રકમ કરતાં ઓછ� રકમ� િનયત

િનયત કર� શકશે

કર� શકશે

C મળવાપા� રકમ કરતા વધાર� રકમ�

D મળવાપા� રકમ કરતાં ઓછ� રકમ� િનયત

િનયત કર� શકશે નહ�

કર� શકશે નહ�

76 પર�ક્ષા ક�ન્�નો હવાલો ધરાવતા અિધકાર�ને પર�ક્ષાના એક �દવસના �ણ સ� માટ� ક�ટ�ું માનદવેતન
મળે ?

A ૧૧૦

B ૧૮૦

C ૨૦૦

D ૩૫૦

77 મ�ઘવાર� ભથ્�ુ ં મેળવવાના હ�� ુ માટ� નીચેનામાંથી કયો પગાર; પગાર તર�ક� ગણી શકાશે ?

A ખાસપગાર

B વધારાનો પગાર

C વળતર પગાર

D � ૂળ પગાર

78 એવી કાયમી જગા ક� � વ્ય�ક્તગત સરકાર� કમર્ચાર� �ુન:િનમ� ૂક િવના મયાર્�દત સમય કરતાં વ�ુ
�ુદત માટ� ધારણ કર� શક� નહ� ….

A અજમાયશી જગ્યા

B �ુ�તી જગ્યા

C મયાર્�દત જગ્યા

D ખાલીજગ્યા

79 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� �ુખ્ય મથક� ગેરહાજર� બદલ તેવી ગેરહાજર�ના પ�રણામે તેણે કર� લા
રો�જ�દા સામાન્ય ખચર્ને પહ�ચી વળવા આપવામાં આવ�ુ ં ભથ્�ુ કયા નામે ઓળખાય છે ?

A પગારભથ્�ું

B દ� િનકભથ્�ું

C વાહનભથ્�ું

D મ�ઘવાર�ભથ્�ું

80 સરકાર� જહાજ ઉપરના ના અિધકાર� તર�ક� નોકર� કરતો સરકાર� કમર્ચાર� માંદગીને કારણે સારવાર
લેતો હોય તો તેને વ�ુ માં વ�ુ ક� ટલા સમયની �ુરા પગાર� ર� મળ� શક�?

A બે અઠવા�ડયા �ુધીની

B ચાર અઠવા�ડયાથી વધે નહ� તેવી

C છ અઠવા�ડયાથી વધાર� નહ� તેટલી

D એક વષર્ �ુધી
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81 સરકારના સામાન્ય ક� ખાસ �ુકમ �ારા જોગવાઈ કરવામાં ન આવી હોય તે િસવાય નીચેના પૈક� કઈ
બાબતોમાં પા�રતોિષક મેળવવા માટ� સરકાર� કમર્ચાર� હકદાર ગણાશે ?

A િનબંધલેખનની �હ�ર સ્પધાર્માં �દાન

B નાટકની �હ�રસ્પધાર્માં �દાન બદલ

બદલ મેળવેલ �ુરસ્કાર

મેળવવામાં આવેલ �ુરસ્કાર

C કોઈ �ુનેગારની ધરપકડ બદલ

D ઉપરોક્ત �ણેય િવકલ્પોના �કસ્સામાં

આપવામાં આવેલ �ુરસ્કાર

�ુરસ્કાર મેળવી શક�

82 � સ�ાિધકાર� સરકાર� કમર્ચાર�ના નોકર�નો ર� કોડર્ રાખતા હોય તેમણે કમર્ચાર�ની ર�નો �હસાબ કયા
ન� ૂનામાં િનભાવવાનો રહ� છે ?

A ન�ુનો ૧

B ન�ુનો૨

C ન�ુનો૩

D ન�ુનો ૪

83 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� હક ર� ઉપર ગયા અને ર� � ૂર� થયા પછ� �હ�ર ર� આવતી હોય તો,

A ર�ના �દવસો�ું �હ�ર ર� સાથે સંયોજન
કર� શક� છે

B ર�ના �દવસો�ું �હ�ર ર� સાથે સંયોજન
કર� શકતા નથી

D �હ�ર ર� � ૂવ� હાજર થઈ જવા�ું રહ�શે

C �હ�ર ર�ના �દવસો હકર� તર�ક�
ગણવામાં આવશે

84 અપવાદો િસવાય પગાર અને ભથ્થા કઈ તાર�ખથી અસરકારક બને?

A સરકાર� કમચ
ર્ ાર� � �દવસે બપોર પહ�લા

B સરકાર� કમચ
ર્ ાર� � �દવસે બપોર પહ�લા

કોઈ જગ્યાએ ફરજનો હવાલો સંભાળે તે

કોઈ જગ્યાએ ફરજનો હવાલો સંભાળે તે

તાર�ખથી

પહ�લાની તાર�ખથી

C સરકાર� કમર્ચાર� � �દવસે બપોર પહ�લા

D સરકાર� કમર્ચાર� � �દવસે બપોર પછ�

કોઈ જગ્યાએ ફરજનો હવાલો સંભાળે તે

કોઈ જગ્યાએ ફરજનો હવાલો સંભાળે તે

પછ�ની તાર�ખથી

તાર�ખથી

85 કોઈપણ અિધકાર�ને ખાતાના વડા તર�ક� �હ�ર કરવા �ગેની સ�ા કોને પહ�ચે છે ?

A કચેર�ના વડાને

B સંબિં ધત િવભાગના મં�ી�ીને

C સંબિં ધત વહ�વટ� િવભાગને

D િવધાનસભા�ૃહને

86 નીચેનામાંથી કઈ બાબત ફરજ તર�ક� ગણાશે નહ�?

A અજમાયશી સમય દરિમયાનની નોકર�

B હાજર થવાનો સમય

C કોઈપણ ફર�જયાતખાતાક�ય તપાસમાં

D એ�ે�ન્ટસ તર�ક� ની ફરજનો સમય.

હાજર રહ�વાનો સમય
13A

87 સામાન્ય �કસ્સાઓમાં પેન્શન પા� નોકર�ની જગ્યા પર િનમ� ૂક માટ� ની ન્� ૂનતમ �મર ક�ટલી હોવી
જોઈએ?

A 28 વષર્

B 21 વષર્

C 19 વષર્

D 18 વષર્

88 જો કોઈ તબીબ �ુજરાત મે�ડકલ કાઉ�ન્સલ 1967 હ�ઠળ ન�ધાયેલા હોય તો તેને �ુ ં કહ�વાશે?

A �ે�ક્ટસ ઇન ડોક્ટર

B મેડ�કલ �ેકટ�શનર

C ર�સ્ટડર્ મેડ�કલ �ેકટ�શનર

D કમ્પાઉન્ડર

89 �માણ� ૂત ભા�ું એ શબ્દ કઈ બાબતને અ�ુલક્ષીને ઉપયોગમાં આવે છે ?

A વાહનભા�ું

B મકાનભા�ુ

ં ું
C ��નમાં જવા�ુભા�

D સરકાર� રહ�ણાંકના આવાસોની

90 નીચેનામાંથી કયા અિધકાર� િશક્ષણિવભાગના િનયમ સ�ુચ્ચયોના હ�� ુ માટ� ખાતાના વડા ગણવામાં
આવેલ નથી

A ઉચ્ચતર િશક્ષણ કિમશનર

B �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�

C રા�ય પ�રયોજનાિનયામક

D િનયામક તાંિ�ક િશક્ષણ

91 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� હક ર� લઇ િનયમા�ુસાર મં�ૂર કરાવી ર� પર ગયા હોય તો…

A તેમને ર� � ૂર� થયા પહ�લા પરત

B તેમને ર� �ુર� થતાં પહ�લા ફરજ પર

બોલાવી શકાશે નહ�

પરત બોલાવી શકાશે

C એકવાર ર� મં�ૂર થઈ ગયા પછ� ફરજ

D જો પર�ુરણ ર� પર ગયા હોય તોજ

પર પરત બોલાવી શકાય નહ�

બોલાવી શકાય નહ�

92 �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા િશસ્ત અને અપીલ િનયમો 1971 ની જોગવાઈઓ હ�ઠળ ઇ�ફો….

A િશક્ષા તર�ક� અટકાવવામાં આવ્યો ના હોય

B તાર�ખ � ૂવ� સક્ષમ અિધકાર�ની મં�ૂર� લઈ

તો તે સામાન્ય�મ તર�ક� આકારવા નો રહ�

પછ� જ આકારવામાં આવે છે .

છે

D સરકાર� કમર્ચાર��ું કામ જોઈને આપવામાં

C દર વષ� પહ�લી �ન્�ુઆર� તે આપવામાં
આવે છે

આવે છે

93 જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર�ને અન્ય મથક� 120 �દવસ કરતાં વ�ુસમયના હોય તેટલા સમય માટ� ફરજ
ઉપર બદલી કરવામાં આવી હોય તો તેને �ુ ં કહ� છે ?

A હંગામી બદલી

B કાયમી બદલી

C હવાલો સંભાળવો

D મયાર્�દત બદલી
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94 સરકાર� કમર્ચાર�ના સંદભ� ર� એટલે ક� :-

A સક્ષમ સ�ાિધકાર�નીિવવેક�ુ�� હ�ઠળ

B સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની પરવાનગીિવના

કમર્ચાર�ને ફરજ ઉપરથી ગેરહાજર રહ�વા

કમર્ચાર�ને ફરજ ઉપરથી ગેરહાજર રહ�વા

માટ� આપવામાં આવેલી પરવાનગી

માટ� નો હક

C સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની પરવાનગીથી

D ઉપર પૈક� એક પણ િવકલ્પ સાચો નથી

કમર્ચાર�ને ફરજ ઉપરથી ગેરહાજર રહ�વા
માટ�નો અિધકાર
95 �ુદા એકમ તર�ક� મં�ૂર કરવામાં આવેલ સેવાના સંખ્યા બળના ભાગને �ુ ં કહ� છે

A નોકર�

B ખાલી જગ્યા

C સેવા બળ

D સંવગર્

96 અપવાદ �પ �કસ્સા િસવાય જો કોઈ સરકાર� કમર્ચાર� જ�ર� મં�ૂર� લીધા િવના પોતાના ક્ષે�ાિધકાર
બહાર કામગીર� માટ� �ય તો,

A તેને પગાર અને ભથ્થા મળવાપા� છે

B પગાર અને ભથ્થા મળવાપા� નથી

C પગારભથ્થા પર કોઈ ફ�ર પડતો નથી

D તેમણે �ગત ખચ� જ�ું પડ�

97 ર� મં�ૂર કરનાર અિધકાર�એ કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ?

A ફરજ માટ� ઉપ�સ્થત ઉપલબ્ધ

B કમર્ચાર�નીજ�ર હોય તો ફર�જયાત ર�

ં ખ્યાબળ લ�ુ�મ સ્તર� ન
કમર્ચાર�ઓ�ુસં

મં�ુર કરવી જોઈએ

પહ�ચી જ�ુ ં જોઈએ

C ર� કમર્ચાર�ઓનો હક છે માટ� ર� મં�ૂર

D ક�વા �કારનો કમર્ચાર�છે તે જોઈને ર�
મં�ુર કરવી જોઈએ

કરનાર અિધકાર�એકઈ ધ્યાનમાં રાખ�ુ ં
જોઈએ નહ�

98 ફરજમો�ુફ� દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર�ને મ�ઘવાર� ભથ્�ુ ં ક�ટ�ું મળ� શક�?

A મળવાપા� મ�ઘવાર� ભથ્થા તેના

B મળવાપા�મ�ઘવાર� ભથ્�ુ

� ૂળપગારનેઆધા�રત રહ�શે

� ૂકવવામાંઆવતા િનવાર્હભથ્થાની રકમને
આધા�રત રહ�શે

C ફરજમો�ુફ�દરિમયાનમ�ઘવાર� ભથ્�ુ મળ�

D મ�ઘવાર� ભથ્�ું � ૂળપગારના 50% રકમ
�ટ�ું રહ�શે

શક� નહ�
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99 વળતર ભથ્�ુ ં મેળવવાની પા�તા �ગે �ુજરાત �ુલ્ક� સેવા પગાર િનયમો 2002 ના કયા િનયમમાં
જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

A િનયમ 40

B િનયમ 41

C િનયમ 47

D િનયમ 48

100 સરકાર� કમર્ચાર� પોતે �યાં કામ કરતો હોય તે �ુખ્ય સ્થળ �ુખ્ય મથકના સ્થળે થી એવા અન્ય સ્થળે
કોઈ નવી જગ્યાની ફરજો સંભાળવા �યાણ કર� તેને �ુ ં કહ�વાય?

A પદો�િત

B બદલી

C હવાલો

D �વાસ
-----------------
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