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SET- C

1 ડ�મ્ડ સસ્પેન્શન �ારથી અમલમાં આવે છે ?

A સરકાર� કમર્ચાર� ફોજદાર� �ુનાના તહોમત B ફરજ મો�ુફ�ના �ુકમની તાર�ખથી
હ�ઠળ ૪૮ કલાકથી વધાર� અટકાયત
હ�ઠળ હોય ત્યાર� અટકાયતની તાર�ખથી

C

(A) અને (B) બંને

(A) અને (B) પૈક� એક�ય ન�હ

D

2 �ુદરતી ન્યાય (Nat ur al Just i ce) બાબતમાં નીચેનામાંથી ક�ુ ં િવધાન સા�ુ ં છે ?

A �ુદરતી ર�તે ન્યાય કરવો

B �ુરાવાના આધાર� ન્યાય કરવો

C બચાવની વાજબી અને �ુરતી તક આપવી

D આખર� �ુકમ સ્વયં પયાર્પ્ત કારણો
સાથેનો કરવો

3 �ુજરાત િતજોર� િનયમો,૨૦૦૦, �ુજબ વાઉચર એટલે �ુ?ં

A બહાર પાડવામાં આવેલ િનિવદા.

B બ�કમાંથી મળે લ કોર� ચેક�ુક�ું પાન.

C વેપાર� તરફથી ભરવામાં આવ� ું ચલણ.

D �બલ ક� ચેક ક� �ની �ુકવણી ચેક ક� ક�શથી
કરવામાં આવેલ

હોય અને તે �ુજબ

સ્ટ� મ્પ લગાવેલ હોય.
4 સરકાર� આવક ક� ટલા �દવસમાં િતજોર�માં જમા કરાવવી જોઇએ?

A મોડામાં મોડા પછ�ના કામકાજના બે

B કામકાજના ૧૧ �દવસમાં

�દવસમાં

C કામકાજના ૧૦ �દવસમાં

D

કામકાજના ૧૪ �દવસમાં

5 અરજદાર � ૂળ પહ�ચ ખોવાય ગઈ છે તે કારણથી �ુ�પ્લક� ટ પહ�ચ આપવા િવનંતી કર� છે ,આપી
શકાય?

A આપી શકાય.

B ફોટો કોપી આપી શકાય.

C રકમ મળ� છે તે� ું �માણપ� આપી શકાય D અ�ફડ�િવટ મેળવીને આપી શકાય.
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6 �બન પેન્શન પા� વગ-ર્ ૪ના કમર્ચાર� �વાક� ઝા�ુવાળા, ધોબી, દર�, ખાસદાર(Syces-Hor se
Keeper ), માળ� વગેર�ના પગાર, પગાર તર�ક� For m GTR-30 ના પગાર �બલમાં આકાર� શકાય?

B ખાતાના વડા ખાસ �કસ્સામાં મં�ૂર� આપેતો

A હા,આકાર� શકાય.

આકાર� શક�.

C કમર્ચાર�ની ઉમર ૪૦વષર્ ક� તેથી વ�ુ હોય

D ન, આકાર� શકાય.

તો આકાર� શકાય.
7 આક્ષેિપત અિધકાર� ફરજ પરથી અનિધ�ૃત ગેરહાજર હોય અને તેનો પ�ો જ ન હોય તેવા સંજોગોમાં
�ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો અ�ુસાર ક�વી કાયર્વાહ� કરવાની રહ� છે ?

A િનયમ-૯ અને ૧૦ �ુજબની

B િનયમ-૧૧ �ુજબની

C એકપક્ષીય કાયર્વાહ�

D િનયમ ૧૪(૨) �ુજબની

8 �ુજરાત રા�ય સેવા (વતર્�કં ૂ ) િનયમો, ૧૯૭૧ ના િનયમ ૩(૧) (૧) �ુજબ સરકાર� કમર્ચાર�એ
હંમેશા.......

A કચેર�એ િનયિમત સમયસર આવ�ું

B સરકાર� કમર્ચાર�ને છા� નહ� તે� ું ક�ું
કર�ુ ં ન�હ.

C સં� ૂણર્પણે �ામા�ણક રહ�� ું

D ફરજ �ત્યે િનષ્ઠા રાખવી

9 �ુજરાત િતજોર� િનયમો,૨૦૦૦, �ુજબ �બલ એટલે �ુ?ં

A બહાર પાડવામાં આવેલ િનિવદા.

B ઠ�ક�દારને આપવામાં આવેલ ચેક.

C વેપાર� તરફથી ભરવામાં આવ� ું ચલણ.

D સરકાર સામેની માગણી�ું પ�ક.

10 મ�ૂર અિધકાર��ી ટ� �લફોન �બલની �ુકવણી પસ્તીના વેચાણની આવકમાંથી કરવા �ુકમ કર� છે ,
�ુકમ યોગ્ય છે ?

A આવકનો ઉપયોગ ખચર્ કરવા માટ� ન

B ટ��લફોન �બલની રકમ �.૨૦૦૦થી ઓછ�

કરવો જોઇએ.

હોયતો પસ્તીના

વેચાણની આવકમાંથી

ખચર્ કર� શકાય.

C આ માટ� િનયં�ણ અિધકાર��ીના �ુકમો

D �ુકમ યોગ્ય છે .

મેળવવા જોઇએ.
ં માં �ષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ11 �હ�ર સેવક �ારા ગેરકાયદ� સર અવેજ ક� તોષણ મેળવવાના સંબધ
૧૯૮૮ ની કઈ કલમમાં જોગવાઈ છે ?

A કલમ-૭

B કલમ-૧૩

C કલમ-૧૪

D કલમ-૧૯
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12 સરકાર� કમર્ચાર�ને નીચેની િશક્ષાઓ પૈક� કઈ િશક્ષા થાય તો તે ભિવષ્યમાં સરકાર� નોકર� માટ�
ગેરલાયક ઠર� છે ?

A સરકાર� સેવામાંથી �ખસદ

B સરકાર� સેવામાંથી ફર�જયાત િન� ૃિ�

C સરકાર� સેવામાંથી બરતરફ

D ઉપરની િશક્ષામાંથી કોઈપણ િશક્ષા

13 નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો "હડતાલ"માં સમાવેશ થાય છે ?

A સરકાર� કમર્ચાર�ઓના મંડળની સભામાં

B કાળ� પ�ી ધારણ કર� િવરોધ કરવો

ભાગ લેવો

D િન� ૃ� થતા અિધકાર�ના િવદાય સમારં ભમાં

C કચેર�માં હાજર� આપવી પણ સા� ૂ�હક
સમજથી કામ ન�હ કર�ુ.ં

ભાગ લેવો.

14 િનયમ-૧૧ માં કઈ બાબતની જોગવાઈ છે ?

A રા�ય સેવામાં િનમ�કં ૂ �ગેની

B અજમાયશી સમય �ગેની

C બઢતી માટ� લ�ુ�મ સમય �ગેની

D બઢતીથી િનમ�કં ૂ �ગેની

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

A અ�ુચ્છે દ-૩૧૧

B અ�ુચ્છે દ-૩૦૯

C અ�ુચ્છે દ-૩૨૦

D અ�ુચ્છે દ-૩૧૫

16 ભષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ -૧૯૮૮ હ�ઠળના �ુનામાં મદદગાર� કરવા બદલ ક�ટલી સ�ની
જોગવાઈ છે ?

A �ણ વષર્ �ુધીની ક�દ

B સાત વષર્ �ુધીની ક�દ

C �ણ વષર્થી સાત વષર્ �ુધીની ક�દ અને ફંડ D �ણ વષર્થી સાત વષર્ �ુધીની ક�દ
17 ખાતાક�ય તપાસ �ાર� શ� થઈ કહ�વાય?

A તપાસ અિધકાર� િનમ�કં ૂ કયાર્ની તાર�ખથી B તપાસ અિધકાર� સક્ષમ �ુનાવણી શ�
થયાની તાર�ખથી

C આરોપના�ું બ�વ્યાની તાર�ખથી

D �ાથિમક તપાસ કયાર્ની તાર�ખથી

18 અનામત ફંડ,થાપણો,�ોિવડન્ટ ફંડ અને પેશગીઓનો સમાવેશ �ા ફંડમાં થાય છે ?

A આક�સ્મક ફંડ.

B એકિ�ત ફંડ-સં�ચત િનિધ(Consolidated
Fund)માં.

C �હ�ર �હસાબ(Public Account)માં.

D દ� વા ના� ૂદ� ફંડ.
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19 બાતમીદારોને ઇનામ(Rewar d t o i nf or mer s)ના �બલમાં બાતમીદારોના નામ દશાર્વ્યા િસવાય “ �ુકવણી
કરવામાં આવી છે ” તે� ુ ં �ુકવણી અિધકાર��ુ ં �માણપ� �બલ સાથે રાખીને એ.�. કચેર�ને �હસાબ
આપી શકાય?

A ના, નામ દશાર્વવા જ�ર� છે .

B ખોટા નામ પણ દશાર્વવા જ�ર� છે .

C િતજોર� અિધકાર�ને મૌ�ખક ર�તે નામ

D હા, �હસાબ આપી શકાય.

જણાવવા જોઇએ.
20 કોઈ સેવામાં વગ-ર્ ૧ ની નીચલી જગ્યા ઉપરથી વગ-ર્ ૧ની ઉપરની જગ્યા બઢતી માટ� ક�ટલો લ�ુ�મ
અ�ુભવ િનયત કરવામાં આવેલ છે ?

A �ણ વષર્

B પાંચ વષર્

C સાત વષર્

D અ�ગયાર વષર્

21 કોઈ ઉમેદવાર સીધી પસંદગી વગ-ર્ ૧ અથવા વગ-ર્ ૨ ની જગ્યા પર િનમ�કં ૂ પામે તો ક�ટલા સમય
માટ� અજમાયશ પર રાખવાનો રહ� છે ?

A છ માસ

B એક વષર્

C બે વષર્

D િનમ�કં ૂ અિધકાર� ઠરાવે તેટલો સમય

22 તાત્કા�લક આવશ્યકતા ન હોવા છંતા �ાન્ટ રદ ન થાય તે માટ� �.૭ લાખની રકમ�ુ ં ઊચક
�બલ(તાર�જ �બલ) ઉપાડ અિધકાર��ી �ારા િતજોર�માં ર�ૂ કરવામાં આવે છે , િતજોર� અિધકાર� �બલ
પાસ કરશે?

A ખાસ �કસ્સા તર�ક� િતજોર� અિધકાર� �બલ

B તાત્કા�લક ખચર્ કરવાની જ��રયાત હોય

પાસ કરશે.

ત્યાર� જ �બલ ર�ૂ કર� શકાય.

D �.૧ લાખથી ઓછ� રકમ�ું �બલ હોય તો

C ખાતાના વડાની ભલામણથી �બલ પાસ
કર� શકાય.

�બલ પાસ થઈ શક�

23 સરકાર� કમર્ચાર� તર�ક� દ� િનક ૧૫ ક� સો ર�ુ કરવાને બદલે ઓછા ક�સો ર�ુ કરવાના પ�રણામે તેના
તેબલ પર પડતર કાગળોનો ભરાવો થાય છે તો તે કમર્ચાર� નીચેના પૈક� કઈ બાબત માટ� જવાબદાર
ગણાય?

A કામગીર�માં ઝડપનો અભાવ

B કમર્ચાર�ને ન છા� તે� ું વતર્ન

C ફરજ �ત્યે િનષ્ઠાનો અભાવ

D �ામા�ણકતાનો અભાવ

24 મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અન્વયે મા�હતી �હ�ર કરવામાંથી �ુ�ક્ત �ગેની જોગવાઈ કઈ
કલમ હ�ઠળ કરવામાં આવેલ છે .?

A કલમ-૭

B કલમ-૮

C કલમ-૧૦

D કલમ-૧૧
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25 ખાતાના વડાની કચેર� માટ� કાયમી પેશગી(Per manent Advance) કોણ મં�ૂર કર� છે ?

A એકાઉન્ટન્ટ જનરલ�ી

B �હસાબ અને િતજોર� િનયામક�ી.

C ખાતાના વડાની કચેર� માટ� કાયમી પેશગી

D િતજોર� અિધકાર��ી.

સ�ચવાલયનો વહ�વટ� િવભાગ મં�ૂર કર�
છે .
26 �ુ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 દળના નીચલી પાયર�ના

D ઉપરના બધાય ને

કમર્ચાર�ઓને
27 �ુસ્તકોની ખરાદ�નો સમાવેશ આક�સ્મક ખચર્માં થઈ શક�?

A ના, ન થઈ શક�.

B હા, થઈ શક�.

C ખાતાના વડાનો �ુકમ હોયતોજ થઈ શક�.

D બાંધકામ ખાતાને આક�સ્મક ખચર્ પેટ� �ાન્ટ
મળે લ હોય તો જ થઈ શક�.

28 �બન સરકાર� નાણા �ાં જમા કરવાના રહ� છે ?

A કચેર�ના વડાના �ગત બ�ક ખાતામાં.

B એ�ક્�ત ફંડમાં

C �હ�ર �હસાબમાં

D નગર પંચાયતના બ�ક ખાતામાં.

29 કોઈ પણ સેવા ક� જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી િનમ�કં ૂ માટ� નીચેના પૈક� કઈ બાબત આવશ્યક નથી?

A શા�રર�ક યોગ્યતા

B �વરતા

C સારા ચા�ર�યનો �ુરાવો

D ભારતના નાગ�રકત્વની શરતો

30 અરજદાર વ્ય�ક્તએ અન્ય સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલની નકલ મેળવવા અર� કર� તો
�હ�ર મા�હતી અિધકાર�એ ક� વી કાયર્વાહ� કરવાની રહ� છે ?

A અન્ય કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલ આપી

B મા�હતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૮(૧)

શકાય ન�હ

(ઈ) �ુજબ મા�હતી �ુર� પાડવાનો ઈન્કાર
કરવો

C માંગેલ મા�હતી �ગે નકલ ફ�ની રકમ

D માંગેલ મા�હતી "�ા�હત પક્ષકાર" ને
સંબિં ધત હોઈ કલમ-૧૧ હ�ઠળની �ા�હત

લઈ �ુર� પાડવી

પક્ષકારને લગતી ���યા અ�ુસર�ને િનણર્ય
લેવો.
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31 નીચેના પૈક� કઈ વ્ય�ક્ત �ુ�ુંબની વ્યાખ્યામાં આવતી નથી?

A સરકાર� કમર્ચાર�થી અલગ રહ�તી પત્ની

B � ૃધ્ધ માતા

C કાયદ� સરના �ટાછે ડા લીધેલ પત્ની

D ૨૫ વષર્ની �ુ�ી

32 ભષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ -૧૯૮૮ અન્વયે નીચેની વ્ય�ક્તઓ પૈક� કઈ વ્ય�ક્તનો સમાવેશ �હ�ર
સેવકમાં થતો નથી?

A �જલ્લા પંચાયતના કમર્ચાર�

B રા�યસરકાર હસ્તકના બોડર્ના કમર્ચાર�

C �ાઈવેટ લીમીટ�ડ કંપનીના કમર્ચાર�

D ન્યાયની કોટ� નીમેલ લીક્વીડ�ટર

33 પગાર �બલ �ા ફોમર્માં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

A For m G.T.R.૩૫માં.

B For m G.T.R.૩૦માં

C For m G.T.R.૪૪માં

D For m G.T.R.૪૫માં.

34 સરકાર� કમર્ચાર� સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ� ચા�ુ હોય ત્યાર� તે જ બાબતે તેની સામે ખાતાક�ય તપાસ
કર� શકાય?

A ખાતાક�ય તપાસ ન કર� શકાય

B ખાતાક�ય તપાસ કર� શકાય

C ફોજદાર� કાયર્વાહ� �ુર� થયા પછ� જ

D ફોજદાર� ક�સમાં સરકાર� કમર્ચાર� િનદ�ષ

ખાતાક�ય તપાસ કર� શકાય

�હ�ર થાય તો જ કર� શકાય.

35 રા�ય સેવામાં નીચેના પૈક� કઈ ર�તે િનમ�કં ૂ કર� શકાય?

A મા� સીધી પસંદગીથી

B મા� બઢતીથી

C બદલીથી

D ઉપરની બધી ર�તે

36 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમોના િનયમ-૨૪ અન્વયે સરકારના �ુકમોની
�ુનિવ�ચારણા �ાર� કર� શકાય?

A િશક્ષા�ું �માણ વધાર� હોય ત્યાર�

B િશક્ષા�ું �માણ વધારવા�ું જ�ર� જણાય તો

C આક્ષેિપતને બચાવની વાજબી અને �ુરતી

D તક�દાર� આયોગની ભલામણ હોય તો

તક આપેલ ન હોવા�ુ ં જણાઈ આવે તો
ં ન હોય તેવા ન�કના સગા સંબધ
ં ીઓ િસવાયની વ્ય�ક્ત સાથે નીચેના
37 સરકાર� કામકાજ સાથે સંબધ
પૈક� કયો વ્યવહાર કર� શક�?

A મફત વાહનની સગવડ

B અિતશય ખચાર્ળ આિતથ્ય

C મફત રહ�ઠાણ

D ભોજન લેવા�ું ક� વાહનમાં બેસવા�ું
�ાસં�ગક આિતથ્ય
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38 ક� શ�ુકમાં ક�શ વ્યવહારો ઉપરાંત, ચેક/�ડમાન્ડ �ાફ્ટ મળે લ હોય તો પણ તેની ન�ધ ક�શ�ુકમાં કરવી
જ�ર� છે ?

A જ�ર� નથી.

B િવવેક�ુ�� �ુજબ ઉપાડ અિધકાર� િનણર્ય
લઈ શક�.

D ખાતાના વડાની મં�ૂર�થી ચેક/�ડમાન્ડ

C ચેક/�ડમાન્ડ �ાફ્ટ મળે લ હોય તો પણ
તેની ન�ધ ક�શ�ુકમાં કરવી જ�ર� છે .

�ાફ્ટની ન�ધો બાકાત રાખી શકાય.

39 �.૧૦૦૦/- �ુધીના પેટા વાઉચરો ક� � આક�સ્મક ખચર્ના �બલ સાથે જોડ�લ નથી તે વાઉચરોની
બાબતમાં છે તરિપ�ડ� અટકાવવા ઉપાડ અિધકાર�એ �ુ ં કાયર્વાહ� કરવી જોઇએ?

A આવા પેટા વાઉચરો બ�કને મોકલી આપવા

B આવા પેટા વાઉચરો િતજોર� અિધકાર�ને

જોઇએ

અલગ પ�થી

C પસ્તી ગણીને વચાણ કર�ું જોઇએ.

મોકલી આપવા જોઇએ.

D રબર સ્ટ�મ્પથી રદ કરવા અથવા લાલ
શાહ�થી શેરો કર� રદ _

કરવાં.

40 Det ai l ed Bi l l f or Cont i ngent char ges(Not i n r esponse t o Abst r act bi l l ).િવગતવાર
આક�સ્મક ખચર્� ું
ં ાનમાં નહ�) �ા ફોમર્માં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?_
�બલ (ઊચક �બલના અ�ુસધ

A For m G.T.R.29માં.

B For m G.T.R.૩૦માં.

C For m G.T.R.૪૪માં.

D For m G.T.R.૪૫માં. _

41 પેન્શન પા� વગ-ર્ ૪ના પગાર અને ભથ્થાં આક�સ્મક ખચર્ના �બલમાં આકાર� શકાય?

B ખાતાના વડા ખાસ �કસ્સામાં મં�ૂર� આપેતો

A હા,આકાર� શકાય.

આકાર� શક�

C સરકાર� કમર્ચાર�ની નોકર� ૧૦વષર્ ક� તેથી

D ન, આકાર� શક�.

વ�ુ હોય તો આકાર� શક�.
42 અરજદાર� માંગેલ મા�હતી વ્ય�ક્તની �જ�દગી અથવા સ્વતં�તાને સંબિં ધત હોય તો �હ�ર મા�હતી
અિધકાર�એ ક� ટલા સમયમાં મા�હતી �ુર� પાડવાની રહ� છે ?

A ૨૪ કલાકમાં

B ૪૮ કલાકમાં

C �ીસ �દવસમાં

D �ણ �દવસમાં

43 ૬ માસની જ��રયાત �ટલી રકમ�ુ ં ઊચક �બલ(તાર�જ �બલ) ઉપાડ અિધકાર��ી �ારા િતજોર�માં ર�ૂ
કરવામાં આવે છે , િતજોર� અિધકાર� �બલ પાસ કરશે?

A એક માસની જ��રયાત �ટલીજ રકમ�ું

B ખાસ �કસ્સા તર�ક� િતજોર� અિધકાર� �બલ

�બલ મળવા પા� છે . �બલ પરત કરશે

પાસ કરશે

D ૪ માસની જ��રયાત �ટલીજ રકમ�ું �બલ

C િતજોર� અિધકાર� �બલ ખાતાના વડાને
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મોકલી આપશે

મળવા પા� છે .

44 ડ�ડ સ્ટોક ર�જસ્ટર �ા ફોમર્માં િનભાવવા�ુ ં છે ?
ં ઈ આક�સ્મક ખચર્ િનયમો,૧૯૫૯ના
A �ુબ

ં ઈ આક�સ્મક ખચર્ િનયમો,૧૯૫૯ના
B �ુબ

ફોમર્ નં ૮માં.

ફોમર્ નં ૧૦માં

ં ઈ આક�સ્મક ખચર્ િનયમો,૧૯૫૯ના
C �ુબ

D કોઇ પણ ન� ૂનામાં િનભાવી શકાય.

ફોમર્ નં ૬માં
45 નીચેના પૈક� કઈ બાબત િશસ્તભંગ ગણાશે?

A સરકાર� કામકાજ રહ�� ું હોય તેવા વ્ય�ક્ત

ં
B દર વષ� સ્થાવર-જગમ
િમલકતની ખર��ા
પ�કો ર�ુ કરવા.

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

C િનયત નાણાક�ય મયાર્દા કરતાં વ�ુ

D ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ.

ં
રકમની જગમની
િમલકતના વ્યવહારની
સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને �ણ કરવી.
46 કોઈ વ્ય�ક્તએ �ા�હત પક્ષકારને લગતી મા�હતી મેળવવા િવનંતી કર� લ હોય ત્યાર� �હ�ર મા�હતી
અિધકાર�એ અર� મળ્યાની તાર�ખથી ક�ટલા �દવસમાં તે �ગે િનનર્ય લેવાનો રહ� છે ?

A દસ �દવસ

B વીસ �દવસ

C �ીસ �દવસ

D ચાળ�સ �દવસ

47 નવી શ� થયેલ કચેર� લેખન સામ�ી કઈ ર�તે મેળવશે?

A ઉ�ોગ ક�ન્� પાસેથી.

B �થમ વષર્ દરિમયાન સ્થાિનક બ�રમાંથી.

C વહ�વટ� િવભાગ પાસેથી.

D �હ�ર બાંધકામ ખાતા પાસેથી.

48 આક�સ્મક ખચર્ના �બલનો વટાઉ ખત (Negot i abl e I nst r ument ) તર�ક� ઉપયોગ થઈ શક�?

A હા,થઈ શક�.

B બ�ન્ક�ગ િતજોર�માં થઈ શક�.

C ના,ન થઈ શક�.

D ખાસ આક�સ્મક ખચર્માં થઈ શક�.

49 મકાન પેશગી કોણ મં�ૂર કર� શક�?

A ખાતાના વડા અથવા �ાદ� િશક વડા

B બ�ક મનેજર

C કચેર�ના વડા

D ક�િશયર

50 સરકાર� કમર્ચાર� તેને બ�વેલ આરોપનામા અન્વયે તે� ુ ં બચાવના�ુ ં ર�ુ ન કર� તો િશસ્ત
અિધકાર�એ નીચેના પૈક� કઈ કાયર્વાહ� કરવાની રહ�?

B બચાવના�ું ર�ુ નહ� કરવા બદલ સરકાર�

A આરોપો સા�બત રહ�તા હોવા�ું આક્ષેિપત
અિધકાર�ને જણાવ�ુ ં

કમર્ચાર�ને શો કોઝ નીટ�સ પાઠવવી

C ખાતાક�ય તપાસની ���યા અ�ુસરવા માટ� D આરોપો સા�બત ગણી િશક્ષાનો �ુકમ કરવો.
8C

તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કં ૂ કરવી

9C

51 અરજદારની મા�હતી મેળવવા કર� લ િવનંતીની તાર�ખ અગાઉના ક�ટલા વષર્ �ુધીની મા�હતી
આપવાની રહ� છે ?

A પાંચ વષર્

B દસ વષર્

C પંદર વષર્

D વીસ વષર્

52 પગાર ભથ્થાં ક� આક�સ્મક ખચર્ વ�ુ આકાર� લ હોય ત્યાર� કોણ જવાબદાર છે ?

A �ાન્ટ મં�ૂર કરનાર અિધકાર�

B બ�કના અિધકાર�

C �બલ આકારનાર અિધકાર�

D નાણા િવભાગ

53 પિત અને પત્ની બંને સરકાર� કમર્ચાર� હોય ત્યાર� બંનેને વાહન પેશગી મળ� શક� છે ?

A હા

B બે માંથી એકનેજ મળવાપા� થશે

C બંનેને ૫૦%-૫૦% મળ� શક�

D કોઇને પણ ન મળ� શક�

54 િવધાનસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષના પગાર અને ભથ્થાં નો ખચર્ મતપા� ગણાય?

A ન ગણાય, �બન મતપા� ખચર્ છે .

B રા�યપાલ�ીની મં�ૂર� હોય તોજ ગણાય.

C આ ખચર્ મતપા� ગણાય.

D નાણા િવભાગ બ�ટમાં જોગવાઇ કર� તોજ
ગણાય.

55 કાયમી પેશગી (Per manent Advance)માંથી ક�ટલી રકમ �ુધીના વાઉચર�ુ ં �ુકવ�ુ ં થઈ શક�?

A �.૨૦૦ �ુધીના

B �.૧૦૦ �ુધીના

C �.૫૦૦ �ુધીના

D �.૧૦૦૦ �ુધીના.

56 કચેર�ના વડાએ દર વષ� ખર� ખર સ્ટોકની-ડ�ડ્સ્ટોકની ચકાસણી કર� તે� ુ ં �માણપ� કોને મોકલવા�ું

A �જલ્લા મા�હતી અિધકાર�ને.

B �જલ્લા કલેકટર�ીને.

C સરકાર�ીના વહ�વટ� િવભાગને.

D ખાતાના વડાને.

57 તપાસ અિધકાર� તપાસ અહ�વાલમાં નીચેના પૈક� કઈ બાબતનો સમાવેશ કર� શક� ન�હ?

A �ુરાવા�ું �ુલ્યાંકન

B ર�ુઆત અિધકાર�ની ર�ુઆત

C આરોપો �ગે તપાસ અિધકાર�નાં તારણો

D સા�બત ગણેલ આરોપો �ગે િશક્ષા�ું � ૂચન

58 મા�હતીની વ્યાખ્યા �ુજબ નીચેના પૈક� કઈ બાબતનો મા�હતીમાં સમાવેશ થતો નથી?

A ફાઈલની ન�ધો

B વાહનની લોગ�ુક

C ઈ-મેઈલ

D અરજદાર� � ૂછે લ ��ોના જવાબો
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59 ઉપાડ અિધકાર�એ છે લ્લા ૬ માસમાં ઉપાડ�લ ઊચક �બલ(તાર�જ �બલ)ના િવગતવાર �બલ તૈયાર
કર�ને એ.�.કચેર� ક� િનયં�ણ અિધકાર�ને મોકલેલ નથી છંતા વ�ુ એક ઊચક �બલ િતજોર� કચેર�માં
ર�ૂ કર� છે .િતજોર� અિધકાર� �બલ પાસ કરશે?

A િતજોર� અિધકાર� �બલ પાસ કરશે

B િતજોર� અિધકાર� �બલ ખાતાના વડાને
મોકલી આપશે

D �.૫ લાખ �ુધી�ું �બલ પાસ થઈ શક�

C િતજોર� અિધકાર� �બલ પાસ કરશે નહ�

60 કલમ-૧૯ હ�ઠળ �હ�ર મા�હતી અિધકાર�ના િનનર્ય સામે િનણર્ય મળ્યાની તાર�ખથી �થમ અપીલ
કરવાની સમય મયાર્દા ક� ટલી છે ?

A �ીસ �દવસ

B િપસ્તાલીસ �દવસ

C ને� ું �દવસ

D �ીસ �દવસ પછ� ગમે ત્યાર�

61 નાગ�રક સહકાર� બ�કના સભ્ય તર�ક� સરકાર� કમર્ચાર� નીચેના પૈક� કઈ ��િૃ � કર� શક�?
ંૂ
A બ�કના વ્યવસ્થાપક મંડળની �ટણીમાં

ંૂ
B બ�કના વ્યવસ્થાપક મંદળની �ટણીમાં

ઉમેદવાર� કરવી

�ચાર કરવો.

C મતદાન કર�ું

D ઉમેદવારના એજન્ટ થ�ું

62 જમીન મહ�� ૂલની આવકનો સમાવેશ �ા ફંડમાં થાય છે ?

A આક�સ્મક ફંડમાં.

B એકિ�ત ફંડ-સં�ચત િનિધ(Consolidated
Fund)માં.

C �હ�ર �હસાબ(Public Account)માં.

D દ� વા ના� ૂદ� ફંડ.

63 નીચેના પૈક� કઈ િશક્ષા "નાની િશક્ષા" છે ?

A �લ�ખત ચેતવણી

B ફરજ મો�ુફ�

C ઈ�ફો અટકાવવો

D નીચલી પાયર�એ ઉતાર�ું

64 સતત �વાસના કારણે સરકાર� આવક બે �દવસમાં િતજોર�માં જમા કરાવવામાં �ુશ્ક� લી પડતી હોવાથી,
આવક જમા કરાવવાનો સમય ૧૫ �દવસનો કરવા કચેર�ના વડા ખાતાના વડાને મં�ૂર� આપવા
દરખાસ્ત કર� છે , દરખાસ્ત યોગ્ય છે ?

A દરખાસ્ત યોગ્ય છે .

B ૧૦ �દવસનો સમય રાખી શકાય

C ૧૨ �દવસનો સમય રાખી શકાય

D ખાતાના વડા વ�ુમાં વ�ુ ૭ �દવસનો
સમય રાખી શક�
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65 �બન રાજપિ�ત કમર્ચાર�ના પગાર�બલ, For m GTR-30f માં ટોટલ કોને ચેક કરવા જોઇએ?

A �બલ બનાવનાર ક�િશયર� .

B �ાન્ટ આપનાર િનયં�ણ અિધકાર�એ.

C બ�ક મેનેજર� .

D ઉપાડ અિધકાર� અથવા પગાર �બલ તૈયાર
કરનાર કમર્ચાર� િસવાયના કોઇ
જવાબદાર કમર્ચાર�.

66 Det ai l ed Bi l l (Not payabl e at t he t r easur y) i n r esponse t o Abst r act Bi l l .ઊચક �બલ�ું
િવગતવાર
�બલ(િતજોર� ખાતે � ૂકવવા પા� નથી) �ા ફોમર્માં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

A For m G.T.R.29માં.

B For m G.T.R.૩૦માં.

C For m G.T.R.૪૬માં

D For m G.T.R.૪૫માં

67 "આક�સ્મક ખચર્� ુ ં ર�જસ્ટર” કચેર�ના વડા અને ગેઝેટ�ડ અિધકાર�ની ગેરહાજર�માં �બન રાજપિ�ત
કમર્ચાર�ને આ ર�જસ્ટર ર�વ્�ુ ં કરવાની જવાબદાર� સ�પી શકાય?

A ૨૦ વષર્ના અ�ુભવી કમર્ચાર�ને આ

B કચેર�ના વડા માંદગીની ર� ઉપર હોય

જવાબદાર� સ�પી શકાય.

ત્યાર� જ સ�પી શકાય.

C ન સ�પી શકાય.

D હા,સ�પી શકાય.

68 નાણાક�ય વષર્ �ાર� � ૂ�ું થાય છે ?

A ૩૦મી �ૂને

B ૩૧મી �ડસેમ્બર�

C ૩૧મી માચ�

D આસો વદ અમાસના �દવસે(�દવાળ�એ)

ં ૂ ર�
69 સરકાર� કમર્ચાર�એ નીચેના પૈક� કયા વ્યવહાર બાબતે સરકાર/સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની � ૂવર્મ�
મેળવવા�ું જ�ર� નથી ?

A વા�ણ��યક સહકાર� મંડળ�ના ર�સ્��શન ક�
વહ�વટમાં ભાગ લેવા માટ�

B સામા�ક સખાવતી �કાર�ું માનદ કામ
કરવા માટ�

C પત્ની ક� �ુ�ુંબીજનના ધંધા માટ� નાણાંની

D અખબારમાં લેખ લખવા માટ�

સગવડ કર� આપવા માટ�
70 રા�ય મા�હતી પંચના �ુખ્ય મા�હતી કિમ�રના હો�ાની �ુદત ક�ટલી છે ?

A �ણ વષર્

B પાંચ વષર્

C પાંચ વષર્ અથવા પાંસઠ વષર્ની વય થાય

D સાત વષર્ અથવા પાંસઠ વષર્ની વય થાય

એ બે પૈક� � વહ�� ું હોય ત્યાં �ુધી

તે બે પૈક� � વહ�� ું હોય ત્યાં �ુધી

71 �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ અ�ુસાર નીચેના પૈક� કયા �ુકમ સામે
અપીલ થઈ શકતી નથી?

A ફરજ મો�ુફ�ના �ુકમ સામે

B િશક્ષાના �ુકમ સામે
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C તપાસ અિધકાર�ના �ુકમ સામે

D ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ.

72 કોર� ક� શ�ુક સરકાર� �ેસમાં ઉપલબ્ધ નથી �થી કોરા પાનામાં ક�શ�ુક શ�ુ કરવા ક�િશયર ઉપાડ
અિધકાર�ને સલાહ આપે છે , સલાહ યોગ્ય છે ?

A સલાહ યોગ્ય છે

B અન્ય બાઇન્ડ �ુકમાં ક�શ�ુક લખવી જોઇએ

C ક�શ�ુક િનયત ફોમર્માં,�ંથમાં બાંધેલો અને

D ક�શ�ુક લખવી ફર�જયાત નથી

તેના પાના નંબર મશીનથી અપાયેલા હોવા
જોઇએ
73 એક સરકાર� કમર્ચાર�ને તેનો �ુ� � કંપનીમાં નોકર� કર� છે તે કંપનીમાંથી માલસામાન ખર�દવાનો
થાય છે . અિધકાર�એ �ુ ં કર�ુ ં જોઈએ?

A ટ�ન્ડર ���યા અ�ુસર�ને ખર�દ� કરવી

B તે કંપની પાસેથી માલસામાન ન લઈ શકાય

C �ુ�ની તે કંપનીમાં નોકર�ની �ણ કર�

D ખર�દ�ની સમ� ���યામાં તે અિધકાર�એ

માલસામાન ખર�દવો

ભાગ ન લેવો.

ંૂ
74 �ટણીની
ફરજો બ�વતી વખતે એક સરકાર� કમર્ચાર� ક�ટલાક મતદારોને અ�ુક ઉમેદવારને મત
આપવા સમ�વે છે , જો ક� તેઓ તે �માણે કરતા નથી. આ સંદભર્માં નીચેનામાંથી ક�ુ ં િવધાન સા�ું
છે ?

A મત આપવા સમ�વી શક�

B આ બાબત તેમની સ�પાયેલ કામગીર�નો
ભાગ છે .

D સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની મં�ૂર� મેળવીને આ�ું

C રાજકારણમાં ભાગ લેવા બદલ
િશસ્તભંગની કાયર્વાહ� થઈ શક�.

કર� શકાય.

75 આક�સ્મક િનિધનો હ�� ુ ં �ુ ં છે ?

A સરકાર�ી ક� િવધાનમંડળની મં�ૂર� વગર

B કચેર�ના ટ��લફોન �બલ.િવજળ� �બલ વગેર�

કચેર�ના વડા ખચર્ કર� શક� તે માટ� .

�કાર�ુ ં આક�સ્મક ખચર્ કરવા માટ� .

C અણધાયાર્ અને આક�સ્મક ખચર્ને પહ�ચી

D િવધાન સભાના સભ્યોના પગાર ભથ્થાં

વળવા માટ�.

� ૂકવવા માટ� .

ં ૂર� િસવાય કઈ ��િૃ � કર� શક� ન�હ?
76 સરકાર� કમર્ચાર� સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની � ૂવર્મ�

A સં� ૂણર્ સા�હ�ત્યક, કલા િવષયક ક� વૈજ્ઞાિનક
�કારનો લેખ �િસધ્ધ કરવો.

B સરકાર� કમર્ચાર�ઓના મંડળના હો�ે �ાર
તર�ક� સરકાર� કમર્ચાર�ઓની નોકર�ની
શરતો માટ� આપેલ િનવેદન

C પોતાની ફરજો યોગ્ય પાલમ કરતી વખતે
સરકારની નીિતઓની ટ�કા કર� ુ ં િનવેદન
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ં ોમાં �ુશ્ક�લી
D ક�ન્� સરકાર સાથેના સંબધ
પેદા કરનાર� હક�કત ક� મંતવ્ય

77 �ુજરાત �ુજરાત રા�ય સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો ,૧૯૬૭ અન્વયે સબોડ�નેટ
સેવા એટલે?

A વગર્-૧ તર�ક� વગ��ૃત કર� લ સેવા અને

B વગર્-૨ તર�ક� વગ��ૃત કર� લ સેવા અને

જગ્યાઓ

જગ્યાઓ

C વગર્-૩ તર�ક� વગ��ૃત કર� લ સેવા અને

D વગર્-૪ તર�ક� વગ��ૃત કર� લ સેવા અને

જગ્યાઓ

જગ્યાઓ

78 નાણાક�ય વષર્ના �તે િનયત અ�ુદાનમાં બચત રહ�તી હોય તે કારણસરજ કચેર�ના વડા વધારા�ું
ફિન�ચર ખર�દ� શક�?

B ખાતાના વડા ખાસ �કસ્સામાં મં�ૂર કર�

A ના,ન ખર�દ� શક�.

શક�?

C ભિવષ્યમાં જ�ર પડશે તેમ માનીને ખર�દ�

D નવી જગાઓ મં�ૂર થશે તેમ માનીને

શક�.

ખર�દ� શક�.

79 નીચેની કઈ વસ્�ુનો સમાવેશ “ ફિન�ચરની વસ્�ુઓ” માં થશે?

A કચેર��ું વાહન.

B કમ્પ્�ુટર

C સાઇકલ

D લોખંડનાં કબાટો

80 �ુજરાત �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો ,૧૯૭૧ અન્વયે મોટ� િશક્ષા કરવાની
પધ્ધિત કયા િનયમોમાં છે ?

A િનયમ-૬

B િનયમ- ૯ અને ૧૦

C િનયમ-૧૧

D િનયમ-૧૧ (ક)

81 �ુજરાત �ુજરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો ,૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧ હ�ઠળની કાયર્વાહ�માં
નીચેના પૈક� કઈ બાબત આવશ્યક અને અિનવાયર્ નથી?

A આરોપના�ું

B બચાવના�ું

C તપાસ અહ�વાલ

D િશક્ષાનો �ુકમ

82 નીચેના પૈક� કઈ સેવા રા�ય સેવા છે ?

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

A અ�ખલ ભારતીય સેવા

સેવા અને જગ્યાઓ

C ઉપરના (A) અને (B) બંને

D ઉપરના પૈક� એક�ય નહ�
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83 નામ.હાઈકોટર્ �ારા સરકારની ફ�ક્સ પગારની નીિત પરત્વે નારાજગી વ્યક્ત કર�, તે બાબતે
�ુનિવ�ચારણા કરવા સરકારને આદ� શ આપવામાં આ.વેલ છે . આ સંદભર્માં સરકાર� કમર્ચાર��ુ ં નીચેના
પૈક� ક�ું �ૃત્ય િશસ્તભંગ ગણાશે?

A સરકારને પગાર વધારા માટ� આવેદન

B પગાર વધારા માટ� અર� કરવી

આપ�ુ ં

C સરકારની નીિતનો િવરોધ કરવા

D ઉપરના પૈક� બધી જ બાબતો.

હડતાલનો આશરો લેવો
84 ક� શ�ુક રો� રો� લખવામાં સમય જતો હોવાથી, અઠવા�ડયામાં એકજ વખત ક�શ�ુક લખવા�ું ધોરણ
રાખવાની સલાહ ક� િશયર ઉપાડ અિધકાર�ને આપે છે , સલાહ યોગ્ય છે ?

A સલાહ યોગ્ય છે

B િવવેક�ુ�� �ુજબ ઉપાડ અિધકાર� િનણર્ય
લઈ શક�

C �ણ �દવસે એક વાર ક�શ�ુક લખાવી જોઇએ D િનયિમત ક�શ�ુક લખાવી જોઇએ
85 િતજોર� અિધકાર� િવગતવાર આક�સ્મક ખચર્ના �બલ �ુજબ મળે લ માલ સામાન સાર� હાલતમાં મળે લ
છે તેમજ તેને યોગ્ય ર�જસ્ટરમાં જમા લીધા�ુ ં �માણપ� ન હોવાથી �બલ ઉપાડ અિધકાર�ને પરત
કર� છે , િતજોર� અિધકાર�નો િનણર્ય યોગ્ય છે ?

A �બલ પાસ કર� શકાય.

B િનયં�ણ અિધકાર�ની ભલામણથી �બલ
પાસ કર� શકાય.

C િતજોર� અિધકાર�નો િનણર્ય યોગ્ય છે .

D �બલ ઉપર ખાતાના વડાની �િતસહ� હોય
તો પાસ કર� શકાય.

86 Abst r act Bi l l -ઊચક �બલ �ા ફોમર્માં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

A For m G.T.R.29માં.

B For m G.T.R.૩૦માં.

C For m G.T.R.૪૪માં.

D For m G.T.R.૪૫માં.

87 સિવ�સ પોસ્ટ� જ સ્ટ� મ્પ�ુ ં �બલ �ા ફોમર્માં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

A For m G.T.R.29માં

B For m G.T.R.૩૦માં

C For m G.T.R.૪૬માં

D For m G.T.R.૪૮માં.

88 મોટર સાઇકલની પેશગી કોણ મં�ૂર કર� શક�?

A ખાતાના વડા અથવા વહ�વટ� િવભાગ

B બ�ક મનેજર

C કચેર�ના વડા

D ક�િશયર
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89 એક સરકાર� કમર્ચાર�નો �ુ� પોતાની યોગ્યતાના આધાર� તે સરકાર� કમર્ચાર�ને સરકાર� કામકાજનો
ં હોય તેવી કંપનીમાં નોકર� માટ� પસંદગી પામે તો આ સંજોગોમાં સરકાર� કમર્ચાર�એ �ુ ં કર�ુ ં
સંબધ
જોઈએ?

A �ુ�એ નોકર� સ્વીકાયાર્ની સરકારને �ણ

B �ુ�ની નોકર� સ્વીકારવાની બાબતે
ં ૂર� મેળવવી.
સરકારની � ૂવર્મ�

કરવી.
ં ન રાખવો.
C તે કંપની સાથે સંબધ

D ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ.

90 કચેર�ના વડાએ દર વષ� ખર� ખર સ્ટોકની-ડ�ડ્સ્ટોકની ચકાસણી �ાર� કરવાની છે ?

A કોઇ પણ માસમાં ચકાસણી થઈ શક�.

B �ૂન માસમાં.

C મે માસમાં

D દર વષ� ચકાસણી જ�ર� નથી

91 ભષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ -૧૯૮૮ હ�ઠળના �ુના અન્વયેની ફોજદાર� ફ�રયાદ માંડવા માટ�
ં ૂર� આપવા �ગે નીચેના પૈક� ક�ુ ં િવધાન સા�ુ ં છે ?
સ�ાિધકાર�ની � ૂવર્મ�
ં ૂર� આપતા પહ�લાં આરોપીને
A � ૂવર્મ�

B લાંચ ��ત િવરોધી બ્�ુરોની ભલામણ

સાંભળવાની તક આપવી

સ્વીકાર� લેવાની જ રહ� છે .

C લાંચ ��ત િવરોધી બ્�ુરો ક� અન્ય તપાસ

D આ એક ન્યાિયક ���યા છે .

એજન્સી તરફથી ર�ુ થયેલ િવગતો,
ઉપલબ્ધ ર� કડર્, �ુરાવા અન્વયે સક્ષમ
સ�ાિધકાર�એ Appl i cat i on of mi nd કર�ને
મં�ૂર� આપવા ક� ન આપવાનો િનણર્ય
લેવો.
92 તાબાની કચેર�ઓ માટ� કાયમી પેશગી(Per manent Advance) કોણ મં�ૂર કર� છે ?

A એકાઉન્ટન્ટ જનરલ�ી.

B પગાર અને �હસાબ અિધકાર��ી.

C ખાતાના વડા.

D િતજોર� અિધકાર��ી.

93 િશસ્ત અિધકાર�ની વ્યાખ્યા �ુજબ નીચેના પૈક� કયા સ�ાિધકાર� િશસ્ત અિધકાર� છે ?

B ખાતાક�ય તપાસ માટ� િનમ�કં ૂ થયેલ

A �ને અપીલ કરવાની છે તે અિધકાર�

તપાસ અિધકાર�

C ખાતાક�ય તપાસમાં સરકાર પક્ષે ર�ુઆત

D િશક્ષા કરવાની સ�ા હોય તે અિધકાર�

કરવા નીમેલ ર�ુઆત અિધકાર�
94 �વાસ ભથ્થા�ુ ં �બલ �ા ફોમર્માં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

A For m G.T.R.૩૫માં.

B For m G.T.R.૩૦માં.

C For m G.T.R.૪૪માં

D For m G.T.R.૪૫માં
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95 મકાન પેશગી અને વાહન પેશગી ઉપર સામાન્ય સંજોગોમાં ક�� ુ ં વ્યાજ લેવામાં આવે છે ?

A ચ�� ૃ�� વ્યાજ

B સા�ું વ્યાજ

C ર� પોર� ટ �ુજબ

D બ�કર� ટ �ુજબ

96 નીચેના પૈક� કઈ બાબતનો કામ કરતી મ�હલાઓની �તીય સતામણીમાં સમાવેશ થાય છે ?

A મ�હલા કમર્ચાર�ને સ�પેલા કામ માટ�

B મ�હલા કમર્ચાર�ને સમયપાલન માટ� ટકોર

અિધકાર� �ારા �ુછપરછ

કરવી.

C મ�હલા કમર્ચાર�ની હાજર�માં અશ્લીલ વાત D ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ.
કરવી.
97 પિત અને પત્ની બંને સરકાર� કમર્ચાર� હોય ત્યાર� બંનેને મકાન પેશગી મળ� શક� છે ?

A હા

B બેમાંથી એકને જ મળવાપા� થશે

C બંનેને ૫૦%-૫૦% મળ� શક�

D કોઇને પણ ન મળ� શક�

98 ભષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ -૧૯૮૮ ની કઈ કલમ અન્વયે લાંચ આપનારના િનવેદન પરથી
આરોપી િવ�ુધ્ધ કાયર્વાહ� થઈ શક� નહ�?

A કલમ-૧૩

B કલમ-૧૯

C કલમ-૨૨

D ઉપર પૈક� એક�ય ન�હ

99 આક�સ્મક ખચર્ના િનયં�ણ અિધકાર�ને જણાય ક� આક�સ્મક ખચર્માં મોટો વધારો થયેલ છે ત્યાર� તેઓ
ઉપાડ અિધકાર�ને ખચર્ િનયં�ણમાં રાખવા જણાવી શક�?

A હા,જણાવી શક�.

B ફક્ત માચર્ માસમાં જ જણાવી શક�.

C મળે લ �ાન્ટ � ૂર� કરવી હોય તો ન જણાવી D ના, ન જણાવી શક�.
શક�.
100 Medi cal Rei mbur sement Bi l l દવા વળતર�ુ ં �બલ �ા ફોમર્માં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

A For m G.T.R.29માં.

B For m G.T.R.૩૦માં.

C For m G.T.R.૪૪માં

D For m G.T.R.૪૫માં
***********
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