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પેપર - ૧ ( સેિા પ્રથા) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન
સામાન્યત: સરકારી કમમચારીને એક પ્રસંગે ન્યુનતમ કેટલી પ્રાપ્ત રજા મંજુર કરવાની જોગવાઈ છે ?

'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002' ની જોગવાઈ મુજબ નિત ૃત્વની રજા માટે ક્યો નવકલ્િ સાચો નથી ?
વેકેશન ખાતા નસવાયના અન્ય ખાતામાં કામ કરતા સરકારી કમમચારીને તેની નોકરીનાં પ્રત્યેક વર્મમાં કેટલી
પ્રાપ્ત રજા મળવાિાત્ર છે ?

વેકેશન ખાતા નસવાયના અન્ય ખાતામાં કામ કરતા કમમચારીને વર્મમાં 30 પ્રાપ્ત રજા મળવાિાત્ર થાય છે . આ
પ્રાપ્ત રજા કમમચારીની સેવાિોથીમાં કેવી રીતે જમા કરવામાં આવે છે ?
અિવાિરૂિ સંજોગોમાં સરકાર અન્યથા નનણમય લે તે દકસ્સાઓમાં કોઇિણ સરકારી કમમચારીને સળંગ કેટલા
વર્મથી વધુ મુદ્દત માટે કોઇિણ પ્રકારની રજા મંજુર કરવામાં આવશે નિીં ?
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'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002' અંતગમત રજા એટલે......
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વિકલ્પ - A
ત્રણ દિવસ

રજાની અગાઉની
ફરજના દિવસે લીધેલ
િગારના િરે આ
રજાનો િગાર મળે
વાનર્િક 15 દિવસ

5 વર્મ

રજાના દિસાબમાં આ
રજા ઉધારવામાં
આવતી નથી

આ રજાને અન્ય
પ્રકારની રજા સાથે
જોડી ન શકાય

સામાન્યત: આ રજા
કોઈ સંજોગોમાં નકારી
ન શકાય

C

વાનર્િક 30 દિવસ

વાનર્િક 20 દિવસ

વાનર્િક 10 દિવસ

B

િરે ક વર્મની ૧લી
જુ નના રોજ એક સાથે
30 દિવસ

િરે ક વર્મની ૧લી
એનપ્રલના રોજ એક
સાથે 30 દિવસ

B

7 વર્મ

1 વર્મ

A

10 વર્મ

સરકારી કમમચારી
રજાની માંગણી િક્ક
તરીકે કરી શકે છે .

જાિેર સેવા માટે
અનનવાયમ આવશ્યક
િોય તો સક્ષમ
સત્તાનધકારી કોઇિણ
પ્રકારની રજા નકારી
શકે છે .

રજા મંજુર કરનાર
સત્તાનધકારી
કમમચારીની લેખીત
સંમનત નવના માંગેલી
રજાનો પ્રકાર ફેરવી
શકે છે .

નનયમ-60

છે લ્લા િગારની અડધી
રકમ િરં ત ુ 16.5
િગારથી ઓછી ન
િોવી જોઈએ
નમુનો-10

પ્રોવિ
જિાબ
C

ચૌિ દિવસ

ફરજ િર ગેરિાજર
રિેવા માટે કમમચારીને
મળતો િક્ક છે .

રાજ્યેતર સેવા

વિકલ્પ - D

સાત દિવસ

ફરજ િરથી ગેરિાજર
રિેવા સક્ષમ
ફરજ િરની
સત્તાનધકારી દ્વારા
ગેરિાજરીને નનયનમત આિવામાં આવતી
કરવા માટેનો નનયમ છે . િરવાનગી છે .

જો િેન્શનર ગંભીર ગેરવતમણ ૂક માટે િોનર્ત જણાયેલ િોય તો સરકાર િેન્શન કે િેન્શનનો દિસ્સો કાયમી ધોરણે
અથવા નનનિત કરે લ સમય સુધી િાછો ખેંચવા કે મોકુ ફ રાખવા અંગેનો નનયમ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િેન્શન)
નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમાં કરવામાં આવેલ છે ?
નનયમ-23

િરે ક સરકારી કમમચારીને તેની િેન્શનિાત્ર સેવાના િરે ક પુરા વર્મ માટે તેણે આકારે લા છે લ્લા િગારના કેટલા
પ્રમાણ જેટલી મત્ૃ યુસિ ગ્રેજ્યુઇટી મંજુર કરવામાં આવે છે ?
નનવ ૃત્ત થતા કમમચારીઓનું િેન્શન રજીસ્ટર 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િેન્શન) નનયમો-2002' મુજબ ક્યા નમુનામાં
નનભાવવાનું િોય છે ?

વિકલ્પ - C

છ દિવસ

િરે ક વર્મની ૧લી
જાન્યુઆરીનાં રોજ 15
િરે ક વર્મની ૧લી
દિવસ અને ૧લી
જાન્યુઆરીના રોજ એક જુ લાઇના રોજ 15
સાથે 30 દિવસ
દિવસ

'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002' િેઠળ કઇ બાબત નનયમ સાથે સુસગ
ં ત નથી ?
સરકારી કમમચારીની નનવ ૃનત્ત સમયે મળત ુ રજાનું રોકડમાં રૂિાંતર 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નનયમો-2002' ના
ક્યા નનયમ મુજબ આિવામાં આવ છે ?
નનયમ-65

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િેન્શન) નનયમો-2002' અંતગમત નીચે િૈકી કઇ સેવા િેન્શનિાત્ર ન ગણાય ?

વિકલ્પ - B

C
આ િૈકી એક િણ નિીં
રજા િરના કમમચારીની
જાિેર સેવાની
અનનવાયમ આવશ્યકતા
વખતે રજા રિ કરી શકે
છે .

C

નનયમ-50

નનયમ-55

A

નનયમ-21

નનયમ-20

નનયમ-22

વેકેશનનો સમયગાળો

નનયત િગારનો
સમયગાળો

નોકરી િરનમયાન
લીધેલ અસાધારણ
રજાનો સમયગાળો

છે લ્લા િગારની અડધી
રકમ િરં ત ુ 16.5
છે લ્લા િગારની અડધી
િગારથી વધુ ન િોવી રકમ િરં ત ુ 16.5 ગણા
જોઈએ
જેટલી
ઉિર િૈકી કોઇ નિીં
નમુનો-20

નમુનો-30

નમુનો-5

A
C
B
B

પ્રશ્ન
નં
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પેપર - ૧ ( સેિા પ્રથા) FinalAns.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન
સરકારી કમમચારીને 58 વર્મ અથવા યથાપ્રસંગ 60 વર્મની ઉંમરે નનવ ૃત્ત થતાં સરકારી કમમચારીને ક્યા પ્રકારનુ ં
િેન્શન મળવાિાત્ર થાય છે ?
સ્વૈચ્છછક નનવ ૃનત્ત સંબધ
ં ેન ું પ્રમાણિત્ર 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િેન્શન) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમ િેઠળ
આિવાનું િોય છે ?
નનવ ૃત્ત સરકારી કમમચારી કે જેને િેન્શન મંજુર કરવામાં આવયુ ં િોય એટલે.............

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િેન્શન) નનયમો-2002' અન્વયે 'િેન્શનિાત્ર િગાર' એટલે......
િેન્શન િાત્ર િગાર માટે નીચે િૈકી ક્યુ સાચુ ં છે ?
નનવ ૃનત્ત બાિ એક વર્મ િછી તબીબી તિાસ બાિ િેન્શનનાં રૂિાંતર માટે િેન્શનરે ક્યા નમ ૂનામાં અરજી
કરવાની િોય છે ?

'િૈ નનક ભથ્થુ'' એટલે ''....................................''
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વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ
જિાબ

કુ ટુંબ િેન્શન

વય નનવ ૃનત્ત િેન્શન

વળતર િેન્શન

C

નમુનો-1

નમુનો-3

નમુનો-4

નમુનો-5

B

િેન્શનર

કમમચારી

રોજમિાર

આ િૈકી કોઇ નિીં

કમમચારી મંડળ

સંવગમ

મિેકમ

A
C

નમ ૂનો-22

નમ ૂનો-26

નમ ૂનો-24

B

નમ ૂના-3

નમ ૂના-6

નમ ૂના-4

B

કુ ટુંબ િેન્શન

નનવ ૃત્ત િેન્શન

રિેનમયત િેન્શન

60 વર્મ પ ૂણમ કરે ત્યારે

62 વર્મ પ ૂણમ કરે ત્યારે

આ િૈકી કોઇ નિીં

સરકારી કમમચારી જ્યારે તેની 20/25/30 વર્મની િેન્શનિાત્ર સેવા પુરી થયે સ્વૈચ્છછક નનવ ૃત્ત થાય કે નનવ ૃનત્ત
વયે િિોંચતા િિેલા જાિેર દિતમાં તેને નનવ ૃત્ત કરવાનુ ં આવશ્યક જણાય ત્યારે ક્યા પ્રકારનું િેન્શન મંજુર
કરવામાં આવે છે ?
વય નનવ ૃનત્ત િેન્શન
અમિાવાિ શિેરના સીટી નસનવલ અને સેસન્સ કોટમ ના મુખ્ય ન્યાયાધીશ વય નનવ ૃનત્તને કારણે ક્યારે નનવ ૃત્ત થાય
?
58 વર્મ પ ૂણમ કરે ત્યારે

પ્રવતમમાન સમયમાં સામાન્યત: વગમ-4 ના સરકારી કમમચારી નસવાયના િરે ક કમમચારી ક્યારે નનવ ૃત થાય છે ?

વિકલ્પ - B

નનવ ૃત્ત િેન્શન

જુ િાં-જુ િાં એકમ તરીકે મંજુર કરવામાં આવેલ સેવા કે સેવાના કોઇ ભાગનું સંખ્યા બળ એટલે.......
નવભાગ
િેન્શન મંજુર કરનાર અનધકારી દ્વારા િેન્શનરને 'નો ડીિાટમ મેન્ટલ ઇન્કવાયરી' ઇન્કવાયરી પ્રમાણિત્ર ક્યા
નમ ૂનામાં આિવાનું િોય છે ?
નમ ૂનો-21
સ્વૈચ્છછક નનવ ૃનત્ત સંબધ
ં ેન ું નનમણુકં અનધકારીશ્રીએ આિવાનુ ં પ્રમાણિત્ર 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િેન્શન) નનયમો2002' ના નનયમો-49 મુજબ ક્યા નમ ૂનામાં આિવાનું િોય છે .
નમ ૂના-2

25
26

વિકલ્પ - A

ખાતામાં િાખલ થયા
તારીખથી 58 વર્મની
વય પુરી કરે તે દિવસે

જે મદિનામાં 58 વર્મની
જે મદિનામાં 58 વર્મની વય પુરી કરે તે
વય પુરી કરે તે
મદિનાની આખર
મદિનાની િિેલી તારીખે તારીખે બિોર િિેલા

નનવ ૃનત્તના છે લ્લા
માસમાં મળે લ િગાર

નનવ ૃનત્તના છે લ્લા
વર્મમાં મળતો સરે રાશ
િગાર

છે લ્લા િસ માસના
િગારની સરે રાશ
નમ ૂનો-15

મુખ્ય મથકની
ગેરિાજરી બિલ
સામાન્ય િૈ નનક ખચમ
માટે આિવામાં આવતુ ં
પ્રનતદિનનું ભથ્થું

સરકારી કમમચારીને ''વાિન ભથ્થુ'' ચુકવવા માટે કઈ મયામિા નકકી થયેલ છે ?

માનસક સરે રાશ 200
દક.મી. થી ઓછા અંતરે
પ્રવાસ કરવાનો િોય
ત્યારે

વાિન ભથ્થુ એકી સાથે કેટલા સમયગાળા માટે મંજુર કરી શકાય?

એકી સાથે 1 વર્મ માટે

જે મદિનામાં 58 વર્મની
વય પુરી કરે તે
મદિનાની આખર
તારીખે બિોર િછી

સરકારી કમમચારીએ
છે લ્લા િશ માસની
સેવા િરનમયાન
મેળવેલ સરે રાશ િગાર આ િૈકી કોઇ નિીં

C
B
D

C

છે લ્લા વર્મના િગારની
સરે રાશ
છે લ્લા િગારના 50 ટકા છે લ્લા િગાર જેટલું

A

નમ ૂનો-16

નમ ૂનો-18

B

ફરજ બજાવવા માટે
આવશ્યક અંગત ખચમ
માટે આિવામાં આવતું
ભથ્થુ.ં

A

પ્રવાસ િનમયાન થતા
મુસાફરી ખચમ માટે
આિવામાં આવતું
ભથ્થુ.ં
માનસક સરે રાશ 200
દક.મી. થી વધુ અંતરે
પ્રવાસ કરવાનો થતો
િોય ત્યારે

એકી સાથે 2 વર્મ સુધી

નમ ૂનો-17

ફરજ માટે થતા
મયામદિત પ્રવાસ
િાછળ થતા સંભનવત
ખચમ માટે આિવામાં
આવતું ભથ્થું
જેનો માનસક િગાર ²
8000/- થી ઓછો િોય
એકી સાથે 3 વર્મ માટે

ઉિરોકત િૈકી એક િણ
નિી
કોઈ સમયગાળો નનયત
થયેલ નથી.

A
B

પ્રશ્ન
નં

28
29

30
31
32

33
34
35
36
37
38

પેપર - ૧ ( સેિા પ્રથા) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન

મુસાફરી ભથ્થાનો િાવો ક્યારે લુપ્ત થયેલ ગણાય?

વિકલ્પ - A
જે તારીખે સરકારી
કમમચારીએ મુસાફરી
કરી િોય તે તારીખથી
1 વર્મ િછી

વિકલ્પ - B
જે તારીખે સરકારી
કમમચારીએ મુસાફરી
કરી િોય તે તારીખથી
6 માસ િછી

જ્યારે કોઈ સરકારી કમમચારીને મુખ્ય મથક બિારના સ્થળે સતત 120 દિવસ માટે રિેવાનુ ં થયેલ િોય તો તેને
િૈ નનક ભથ્થુ કેવી રીતે મળવાિાત્ર થશે ?

પ્રથમ 90 દિવસ માટે
100% અને ત્યાર
120 દિવસ માટે 100% િછીના દિવસો માટે
ના િરે
75% ના િરે

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (મુસાફરી ભથ્થા) નનયમો-2002' માં ખોટા મુસાફરી બબલની આકારણી માટે નશસ્તની
કાયમવાિી કરવા અંગે જોગવાઈ શી થયેલી છે ?

ગુજરાત મુલ્કી સેવા
(નશસ્ત અને અિીલ)
નનયમો-1971 િેઠળ
નોકરીમાંથી દુ ર
કરવાની સામાન્યત:
નશક્ષા કરવી

ખોટી આકારવામાં
આવેલ રકમ રીકવર
કરવાની થાય.

વિકલ્પ - C
જે તારીખે સરકારી
કમમચારીએ મુસાફરી
કરી િોય તેના 1 માસ
િછી

પ્રથમ 90 દિવસો માટે
100% અને ત્યાર
િછીના દિવસો માટે
50% ના િરે

ખોટી આકારવામાં
આવેલ રકમ વયાજ
સિીત િરત લેવાની
થાય

વિકલ્પ - D
જે તારીખે સરકારી
કમમચારીએ મુસાફરી
ભથ્થાનો િાવો િાકે તે
તારીખથી 1 વર્મ િછી
પ્રથમ 90 દિવસો માટે
100% અને ત્યાર
િછીના દિવસો માટે
કઈ નિી.

પ્રોવિ
જિાબ
D

C

A
આ િૈકી કોઈ નિી

ગુજરાત રાજ્ય મુલ્કી સેવા (િગાર આધાદરત ભથ્થા) નનયમો-2002' અન્વયે સરકારી કમમચારીને ઘરભાડા
ભથ્થાના િરની શી જોગવાઇ છે ?

નનયમ-15 મુજબ તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૭
સરકાર વખતોવખત
થી અમલમાં
નક્કી
આવે
કેન્કરે
ર સરકાર
લતેિર
મુજમુ
બ
દ્વારા
જબ જાિેર થતાં
ઉિરોક્ત
નવા િગાર
િૈકી કોઇ
િંચ
નિીં
ે સ ૂચવેલ િર
B મુજબ

સરકારી તબીબી અનધકારી જ્યારે પ્રાપ્ત રજા િર િોય ત્યારે રજાના સમયગાળા િરનમયાન NPA આકારવા
અંગે શી જોગવાઇ છે ?

રજાના સમયગાળા
િરનમયાન કરે લ
ખાનગી વયવસાય દ્વારા
મળે લ રકમ સરકારમાં
જમા કરાવે તો જ
મળવાિાત્ર થાય

કાયમી મુસાફરી ભથ્થાની રકમ નક્કી કરવા અંગેની જોગવાઇ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (મુસાફરી ભથ્થાઓ)
નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

વાિન ભથ્થાની ચુકવણી અંગેની શરતો 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (મુસાફરી ભથ્થાઓ) નનયમો-2002' ના ક્યા
નનયમમાં છે ?
ઉમિવારોની શારીદરક યોગ્યતાની તિાસણી અંગેના નનયમો ક્યા પુસ્તકમાંથી મળી શકશે ?

એક ઉમેિવાર તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નાં રોજ સરકારી નોકરીમાં કાયમી જગ્યા િર કાયમી નનમણુકં મેળવે છે . તો
તેણે નનમણુકં ની તારીખથી કેટલા ગાળામાં નનયમ મુજબ નનયત નમુનામાં શારીદરક યોગ્યતા/તંદુરસ્તીનું
તબીબી પ્રમાણિત્ર રજુ કરવુ ં િડે ?

A
ઉિરોક્ત િૈકી કોઇ નિીં

ફરજના સ્થળથી 1
દક.મી.ના અંતરમાં
ભાડાનાં મકાનમાં રિે
તો

ફરજના સ્થળથી 1
દક.મી. ની િિમાં ન
રિેતા િોય તો

એક જજલ્લામાં એક
દિવસ

નનકટવતી જજલ્લામાં
એક દિવસ

ઉિરોક્ત (A) અને (B)
નસવાયના પ્રસંગે બે
દિવસ

આ નનયમના િેત ુ માટે
જાિેર રજાને દિવસ
તરીકે ગણાવામાં
આવતો નથી

D

નનયમ-18

નનયમ-19

નનયમ-20

નનયમ-21

B

નનયમ-32

નનયમ-33

નનયમ-34

નનયમ-35

A

ગુજરાત મુલ્કી સેવા
(િેન્શન) નનયમો-2002

A

ફરજના સ્થળ િર
એક સરકારી કમમચારી અથવા અનધકારી તેના રિેઠાણની કઇ િદરસ્સ્થનતમાં િદરવિન ભથ્થુ મેળવવા તે િક્કિાર કેમ્િસમાં આવેલ
છે ?
આવાસમાં રિે તો
જ્યારે સરકારીની એક મથકેથી બીજા મથકે બિલી કરવામાં આવે તે પ્રસંગે 'ફરજ િર જોડાવાના સમય' ની
જોગવાઇ સાથે નીચે િૈકી ક્યો નવકલ્િ સુસગ
ં ત નથી ?

રજાના સમયગાળા
િરનમયાન કરે લ
ખાનગી વયવસાય દ્વારા
મળે લ રકમ સરકારમાં
જમા ન કરાવે તો િણ
મળવાિાત્ર થાય
મળવાિાત્ર ન થાય

ગુજરાત મુલ્કી સેવા
(નોકરીની સામાન્ય
શરતો) નનયમો-2002
એક માસ

ગુજરત મુલ્કી સેવા
(રજા) નનયમો-2002

ગુજરાત મુલ્કી સેવા
(િગાર આધારીત
ભથ્થા) નનયમો-2002

બે માસ

ત્રણ માસ

ફરજના સ્થળથી અડધા
દક.મી.ના અંતરે
આવેલા આવાસમાં રિે
તો

છ માસ

C

D

પ્રશ્ન
નં
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39

નોકરીમાં કાયમી નનયુસ્ક્ત અથવા નોકરીમાં ચાલુ રાખવા બાબતે શારીદરક યોગ્યતાની તિાસણી અંગેના
નનયમો 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) નનયમો-2002' ના નનયમ-11 િેઠળ ક્યા િદરનશષ્ટમાં
જોવા મળશે ?

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ
જિાબ
C

િદરનશષ્ટ-2

િદરનશષ્ટ-3

િદરનશષ્ટ-4

નોકરીમાં કાયમી નનયુસ્ક્ત અથવા નોકરીમાં ચાલુ રાખવા બાબતે શારીદરક યોગ્યતાની તિાસણી અંગેના
નનયમો 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમમાં જોગવાઇ થયેલ છે ? નનયમ-10

નનયમ-11

નનયમ-12

નનયમ-13

નનયમ-14

નનયમ-15

નનયમ-16

નનયમ-17

C

એક માસ

એક અઠવાદડયા

બે માસ

એક વર્મ

B

નનયમ-39

નનયમ-40

નનયમ-41

નનયમ-42

B

નનયમ-42

નનયમ-43

નનયમ-44

નનયમ-40

C

જાન્યુઆરી

ડીસેમ્બર

નવેમ્બર

માચમ

A

બજાજ એલાયન્સ

મેક્સ લાઇફ

એસ.બી.આઇ. લાઇફ

A

કમમચારીની સેવાિોથીમાં તબીબી તિાસની નોંધ કરવાની જોગવાઇ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય
શરતો) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમથી કરવામાં આવેલ છે ?

એક કમમચારીને એક વર્મ કરતા ઓછી નોકરી થયેલ છે અને તે રાજીનામુ ં આિવા માગે છે તો તેણે કેટલા સમય
અગાઉ નોટીસ આિવી જોઇએ ?
કમમચારીની સેવાિોથીમાં જન્મ તારીખ નોંધવા અંગે 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) નનયમો2002' ના ક્યા નનયમથી જોગવાઇ થયેલ છે ?
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમ મુજબ કમમચારીની બિલી બાિ
સેવાિોથી બિલીવાળી જગ્યાએ મોકલવાની િોય છે ?
સામાન્ય રીતે ક્યા માસમાં કમમચારીની સેવાિોથી અને સેવાિત્રકની વાનર્િક ખરાઇ કરવાની જોગવાઇ છે ?
નોકરીના રે કડમ માંથી નીચે િૈકી કઇ નવમા કંિનીને નવમો ઉતારી આિવાની જોગવાઇ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા
(નોકરીની સામાન્ય શરતો) નનયમો-2002' માં કરવામાં આવેલ છે ?

િદરનશષ્ટ-1

વિકલ્પ - B

ભારતીય જીવન નવમા
નનગમ

B

સરકારી કમમચારીને રિેણાંકના આવાસ સરકાર તરફથી ફાળવવામાં આવે ત્યારે તેણે તેને ફાળવવામાં આવેલ
આવાસની કક્ષા અનુસાર ક્યા પ્રકારનુ ં ભાડુ ચુકવવાનું િોય છે ?

ધોરણસરનું ભાડુ

અનધકૃત ભોગવટાનું ભાડુ આનથિક ભાડુ

બજાર ભાડુ

B

ગાંધીનગરના કમમચારીઓ માટે અવાસની વધુમાં વધુ કેટલી કક્ષાઓ છે ?

િાંચ

સાત

નવ

બાર

D

નનયમ-19

નનયમ-18

નનયમ-17

નનયમ-16

D

નનયમ-16

નનયમ-17

નનયમ-18

નનયમ-19

C

કાયમિાલક ઇજનેર

અનધક્ષક ઇજનેર

નનમણુકં અનધકારી

ખાતાના વડા

B

નનયમ - 38 (1)

નનયમ - 38 (2)

નનયમ - 38(3)

નનયમ - 40

B

સરકારી રિેણાંકના આવાસોના વગીકરણની જોગવાઇ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રિેણાંકના મકાનોમાં વસવાટ)
નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમ િેઠળ થયેલ છે ?

સરકારી મકાન ભાડાના નવબભન્ન િરો 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રિેણાંકના મકાનમાં વસાવાટ) નનયમો-2002' ના
ક્યા નનયમમાં જોગવાઇ થયેલ છે ?
સરકારી આવાસનુ સમારકામ ચાલુ િોય કે વસાવાટ કરવા યોગ્ય ન રિે ત્યારે આવા આવાસનો કબજો
ધરાવતા કમમચારી િાસે લેણ ુ ં થત ું ભાડુ માફ કરવાનો નનણમય કોણ કરશે ?

ભનવષ્યના ઈજાફાને અસરકતામ ન બને તેવી રીતે અટકાવેલા ઈજાફાની મુિત પુરી થતા િિેલા કમમચારીને
ઉિલી જગા િર કાયમકારી રીતે નનમવામાં આવે ત્યારે િગાર અંગે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િગાર) નનયમો-2002
ના ક્યા નનયમમાં જોગવાઈ થયેલ છે ?
કોઈ કમમચારીના રજા ઉિર જવાથી ખાલી િડેલી જગાનો વધારાનો િવાલો તમને સોિવામાં આવેલ છે . રજા
િર ગયેલ કમમચારી િોઢ વર્મ િછી િાજર થતા તમારી િાસે રિેલ તેમની જગાનો વધારાનો િવાલો તેમને
સોિી િો છો. આ સ્સ્થનતમાં તમને કેટલા સમયગાળા માટે ખાસ િગાર મળવાિાત્ર થાય ?
નીચલી જગા િર ઇજાફો મેળવતા િિેલા કમમચારીને બઢતી આિવામાં આવે ત્યારે તેણે બઢતીની તારીખથી
એક માસમાં નવકલ્િ આિવાની જોગવાઇ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િગાર) નનયમો-2002' ના ક્યા નનયમ િેઠળ
થયેલ છે ?

ભનવષ્યના ઇજાફાને અસરકરતા ન બને તેવી રીતે અટકાવાયેલ ઇજાફાની મુદ્દત પુરી થતા િિેલા કમમચારીને
ઉિલી જગા િર કાયમકારી નનમવામાં આવે ત્યારે િગાર નનયનમત કરવા અંગે 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િગાર)
નનયમો-2002' માં ક્યા નનયમમાં જોગવાઇ થયેલ છે ?

વધારાનો િવાલો સંભાળ્યો
નનમણુ
તેટલા
કં અનધકારી
સમયગાળા
દ્વારા
માટે
બાર
ખાસમાસ
િગાર
સુધમળવાિાત્ર
ીના સમયગાળા
થશે
વધુમ
નદિિં
માટે
ાં વધુ છ માસ સુધીના સમયગાળા
માટે
B
નનયમ-11

નનયમ-12

નનયમ-13(D)

આ િૈકી કોઇ નિીં

B

નનયમ - 38(1)

નનયમ - 38(2)

નનયમ - 38(3)

નનયમ - 39

C

પ્રશ્ન
નં

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

પેપર - ૧ ( સેિા પ્રથા) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન
નીચલી જગા િર ઇજાફો મેળવતા િિેલા કમમચારીએ તેને મળવાિાત્ર નવકલ્િ બઢતીની તારીખથી કેટલા
માસમાં વાિવારનો રિેશે ?

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ
જિાબ

એક માસ

બે માસ

ત્રણ માસ

ચાર માસ

A

જુ નીયરના િગારના આધારે સરકારી કમમચારીનો િગાર વધારી આિવા બાબત (સ્ટે િીંગ અિ) કરવા
બાબતની જોગવાઇ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િગાર) નનયમો-2002' ક્યા નનયમમાં થયેલ છે ?

નનયમ-12

નનયમ-13

નનયમ-21

નનયમ-22

C

િાલ સરકારી કમમચારીને ક્યા માસમાં ઇજાફો મળે છે ?

જાન્યુઆરી

એનપ્રલ

મે

જુ લાઇ

િગાર ધોરણમાં અનધકત્તમ તબક્કે સ્થબગત થયેલા બધા જ કમમચારીઓને કેટલા વર્ે સ્થબગત ઇજાફો મળશે ?

એક વર્ે

બે વર્ે

ત્રણ વર્ે

િાંચ વર્ે

D
B

15 દિવસ

30 દિવસ

45 દિવસ

60 દિવસ

B

એક વર્મ

બે વર્મ

ત્રણ વર્મ

ચાર વર્મ

C

નનયમ-38(1)

નનયમ-38(3)

નનયમ-38(2)

નનયમ-39

C

કોઇ મયામ િા નથી

ત્રણ ઇજાફા

બે ઇજાફા

ચાર ઇજાફા

B

નનયમ-12

નનયમ-21

નનયમ-13

નનયમ-22

B

નનયમ-47

નનયમ-48

નનયમ-49

નનયમ-50

C

5 ટકા

10 ટકા

15 ટકા

20 ટકા

B

નનયમ-13 (ક)

નનયમ-13 (ખ)

નનયમ-13 (ગ)

નનયમ-13 (ઘ)

A

કમમચારીને વધારાનો િવાલો કેટલા દિવસ કરતા વધારે સમય માટે સંભાળ્યો િોય તો જ તેમને ખાસ િગાર
મળવાિાત્ર થશે ?
સતત કેટલા વર્મ કરતા વધુ સમય માટે ખાલી જગાની બાબતમાં વધારાનું ચાર્જ એલાઉન્સ મંજુર કરી શકાશે
નિીં અને જગાઓ આિોઆિ રિ થવાને િાત્ર બનશે ?

ભનવષ્યના ઇજાફાને અસર ન થાય તેવી રીતે અટકાવેલા ઇજાફાની મુદ્દત પુરી થતા િિેલા, કમમચારીને ઉિલી
જગા િર કાયમકારી નનમવામાં આવે ત્યારે િગાર નનયમીત કરવા અંગેની જોગવાઇ "ગુજરાત મુલ્કી સેવા
(િગાર) નનયમો-2002"ના ક્યા નનયમમાં છે ?

તમને િગારના અનધકત્તમ તબક્કે સ્થબગત થયેલા િો તો િર બે વર્ે એક સ્થબગત ઇજાફો આિવાની જોગવાઇ
છે . "ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િગાર) નનયમ-2002" ની જોગવાઇ મુજબ તમને વધુમાં વધુ આવા કેટલા ઇજાફા
મળી શકશે ?

"ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િગાર) નનયમો-2002" ના ક્યા નનયમમાં જુ નનયરના િગારના આધારે સરકારી
કમમચારીનો િગાર વધારી આિવા બાબતની જોગવાઇ થયેલ છે ?
ખાસ િગાર અથવા વધારાના િગારની મંજુરીની શરતો 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (િગાર) નનયમો-2002' ના ક્યા
નનયમમાં થયેલ છે ?

એક જ કચેરીની કે ખાતાની અન્ય કચેરી કે ખાતાની ઉિલી કક્ષાની જગાનો વધારાનો િવાલો સંભાળવા બિલ
કમમચારીને ખાસ િગાર સંભવી િગારના કેટલા િરે મળશે ?
સરકારી કમમચારી તેના પુત્ર/પુત્રીના લગ્ન પ્રસંગે િાયજો માંગી કે આિી શકશે નિીં આ જોગાવઇ 'ગુજરાત
ું ) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમમાં થયેલ છે ?
મુલ્કી સેવા (વતમણક

સરકારી કમમચારીને તેની સામે થયેલી ફોજિારી અથવા દિવાની કાયમવાિી અંગે જાણકારી સરકારને આિવી
ું ) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમથી કરવામાં આવેલ છે ?
જોઇએ. આ જોગવાઇ ' ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
ુ ં ) નનયમોસરકારી કમમચારી િોતાનું દિત િાર િાડવા બિારની વગનો ઉિયોગ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
1971' ના ક્યા નનયમ મુજબ કરી શકશે નિીં ?

નનયમ-18

નનયમ-17

નનયમ-19

નનયમ-20

A

નનયમ-20

નનયમ-21

નનયમ-22

નનયમ-23

D

ુ ) નનયમો-1971" ગુજરાત સરકારના ક્યા નવભાગે તૈયાર કરે લા છે ?
"ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક

નશક્ષણ નવભાગ

ુ નવભાગ
મિેસલ

નાણાં નવભાગ

સામાન્ય વિીવટ નવભાગ

D

નનયમ-13(1)(ii)

નનયમ-13(1)

નનયમ-13(1)(iii)

B

નનયમ-4(2)(ii)

નનયમ-4(2)(i)

નનયમ-4(3)

A

નનયમ-5(2)

નનયમ-5(3)

નનયમ-5(1)

D

ુ )
કમમચારીને સોંિેલ કામગીરી કાયમિક્ષતાથી સમય મયામિામાં પ ૂણમ ન કરી શકે તો "ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
નનયમો-1971" ના ક્યા નનયમનુ ઉલ્લંઘન થયેલ ગણાય ?
નનયમ-13
સરકારી સેવક િોતાની જગા/િોદ્દાની વગનો ઉિયોગ િોતાના કુ ટુંબના સભ્યોને નોકરી આિવા માટે કરી શકે
નનયમ-4(1)
ુ ) નનયમો-1971" ના ક્યા નનયમમાં થયેલ છે ?
નિીં તેવી જોગવાઇ "ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
તમે સરકારી સેવક છો. તમે એક રાજકીય િક્ષ કે સંગઠનના સભ્ય બનો છો. તો તમે "ગુજરાત મુલ્કી સેવા
ુ ) નનયમો-૧૯૭૧" ના ક્યા નનયમનું ઉલ્લંઘન કયુમ ગણાય ?
(વતમણક

નનયમ-5(4)

પેપર - ૧ ( સેિા પ્રથા) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)

પ્રશ્ન
નં

પ્રશ્ન

સરકારી સેવક
સરકારની પ ૂવમ મંજુરી
વગર રાજકીય
િક્ષ/સંગઠનનો સભ્ય
ન બની શકે

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B
સરકારી સેવક
સરકારની પ ૂવમ મંજુરી
વગર કોઇ િે ખાવોમાં
ભાગ લઇ ન શકે

વિકલ્પ - C

સરકારની પ ૂવમ મંજુરી
વગર કોઇ પુસ્તક
પ્રકાનશત ન કરી શકે

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ
જિાબ

સરકારની પ ૂવમ મંજુરી
વગર રે ડીયો
પ્રસારણમાં ભાગ ન
લઇ શકે

B

ુ ) નનયમો-1971" ના નનયમ-6 માં કઇ બાબતો નવશે જોગવાઇ થયેલ છે ?
"ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
તમે સરકારી સેવક છો. સરકારની પ ૂવમ મંજુરી વગર રે ડીયો િરથી પ્રસાદરત થતા કાયમક્રમમાં ભાગ લેવાથી તમે
નનયમ-8(1)
નનયમ-8(2)(b)
નનયમ-8(2)(a)
નનયમ-7
ુ ) નનયમો-1971" ના ક્યા નનયમનુ ં ઉલ્લંઘન કયુમ ગણાય ?
"ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
ુ ) નનયમો-1971" ના નનયમ-9માં સરકારી સેવક માટે કઇ બાબત પ્રનતબંનધત
"ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
રે દડયો પ્રસારણમાં સરકારની
રે દડયો
નીનત
િરથી
અંગેપ્રસારીત
ટીકારૂિ થતા
મંરાજકીય
તવય
કાયમ
વયક્ત
ક્રિક્ષના
મમાંકરવા
ભાગ
સભ્ય
િર
લેવ
બનાવ
ા ભે
િર
ટ સોગાિ
િર
લેવા િર
કરવામાં આવેલ છે ?

B

ુ ) નનયમો-1971" ના નનયમ-13માં સરકારી સેવક માટે કઇ બાબત પ્રનતબંનધત
"ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણક
કરવામાં આવેલ છે ?

સરકારી સેવક િોતાના સંતાનના લગ્ન પ્રસંગે િિેજ માગી કે આિી શકશે નિીં તેવી જોગવાઇ "ગુજરાત મુલ્કી
સેવા (વતમણ ૂક) નનયમો-1971" ના ક્યા નનયમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

ભારતના સંનવધાનની કલમ-309 થી મળે લ સત્તાની રૂએ મુબ
ં ઇ પુનરમ ચના અનધનનયમ-1960 ની કલમ-81(6)
ના િરં ત ુક િેઠળ કેન્ર સરકારની પ ૂવમ મંજુરી લઇને ગુજરાત સરકારે બિાર િાડેલ નનયમો માટે નીચે િૈકી ક્યો
નવકલ્િ સૌથી વધુ સાચો છે ?

A

રાજકીય િક્ષની
પ્રવ ૃનત્તમાં ભાગ લેવા
િર

રે દડયો િર પ્રસારીત થતાવતમ
કાયમમક્રાનિત્ર/સામાનયકમાં
મમાં ભાગ લેવા િરભે
લેટખ/સોગાિ
/કોલમ લે
લખવા
વા િરિર

D

નનયમ-13 (ક)

નનયમ-13 (ગ)

A

નનયમ-13 (ખ)

નનયમ-13 (ઘ)

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વતમગુ
ણજ
કં ૂ )રાત
નનયમો-1971
રાજ્ય સેવા (નશસ્ત
ગુજ
અને
રાતઅિીલ)
અંિાજિત્ર
નનયમો-1971
નનયમ
ઉિરોક્ત
સંગ્રિ (A) અને (B) બંને

D

નનયમ-3(1)

નનયમ-3(2)

નનયમ-3(3)

આ તમામ

A

નનયમ-13(1)

નનયમ-13(2)

નનયમ-13(A)(i)

નનયમ-13(A)(ii)

D

ગુજરાત રાજય સેવા (નશસ્ત અને અિીલ) નનયમો' માં ક્યા નનયમ િેઠળ સરકારી નોકરને સસ્િેન્ડ કરવાની
જોગવાઇ થયેલ છે ?

નનયમ-5

નનયમ-3

નનયમ-6

નનયમ-7

A

સરકારી કમમચારીને ફરજ મોકુ ફ કયામના કેટલા દિવસમાં ફરજ મોકુ ફીના રકમની સમીક્ષા કરવાની િોય છે ?

120 દિવસ

180 દિવસ

90 દિવસ

60 દિવસ

C

સાત દિવસ

નેવ ું દિવસ

િીસ્તાલીસ દિવસ

ત્રીસ દિવસ

C

ત્રણ

આઠ

િાંચ

િશ

B

નનયમ-4,5,6

નનયમ-6,7,8

નનયમ-5,6,7

આ િૈકી કોઇ નિીં

B

ગુજરાત રાજ્યની મુલ્કી સેવાનુ રાજ્ય સરકારે ક્યા વગોમાં વગીકરણ કયુું છે ?

વગમ-1

વગમ-1, વગમ-2 અને વગમવગમ
-3 -1 અને વગમ-2

વગમ-1, વગમ-2, વગમ-3 અને વગમ
D -4

"તાબાની" સેવા અને જગા તરીકે ક્યા વગમની સેવા ઓળખાય છે ?

વગમ-3 તરીકે વગીકૃ ત
કરે લ સેવા અને જગા

વગમ-4 તરીકે વગીકૃત
કરે લ સેવા અને જગા

ઉિર િૈકી કોઇ નિીં

કમમચારી સંપ ૂણમિણે પ્રમાબણક રિેવા અને ફરજ પ્રત્યે નનષ્ઠા કેળવવામાં નનષ્ફળ જાય તો તેણે 'ગુજરાત મુલ્કી
સેવા (વતમણકં ૂ ) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમનુ ઉલ્લંઘન કયુમ ગણાય ?

સરકારી સેવક િોતાના લગ્ન પ્રસંગે વર/કન્યાના માતા-નિતા કે વાલી િાસે િાયજાની માંગણી કરી શકશે નદિિં
તેવી જોગવાઇ 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતમણકં ૂ ) નનયમો-1971' ના ક્યા નનયમમાં જોવા મળશે ?

સરકારી કમમચારીને થયેલ નશક્ષાનો હુકમ મળ્યા તારીખથી તે કમમચારી કેટલા દિવસમાં તે હુકમ સામે અિીલ
કરી શકે ?
નશક્ષાના કુ લ કેટલા પ્રકારો છે ?

"ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નશસ્ત અને અિીલ) નનયમો-1971" િેઠળ "નશસ્ત" અંગેની તમામ જોગવાઇઓ ક્યા
નનયમોમાં જોવા મળે છે ?

વગમ-3 અને વગમ-4
તરીકે વગીકૃત કરે લ
સેવા અને જગા

A

"ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭" અંતગમત કઇ સેવા "ઉતરતા િરજ્જજાની
સેવા" તરીકે ઓળખાય છે ?

વગમ-3 તરીકે વગીકૃત કરેવગમ
લ સે
-વ
4 ાતરીકે
અને જગા
વગીકૃત કરેવગમ
લ સે
-વ
3 ાઅથવા
અને જગા
વગમ-4 તરીકે
ઉિરોક્ત
વગીકૃ"A"
ત કરે
અને
લ "B"
સેવા અને જગા
B

"ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી નનયમો-૧૯૬૭" અનુસાર "સેવા" એટલે ?.....

રાજ્ય સેવા

કોઇિણ સેવા

તાબાની સેવા

રાજ્ય સેવા અથવા તાબાની સેવ
Dાનો સમાવેશ થ

પ્રશ્ન
નં

91
92
93
94
95
96

પેપર - ૧ ( સેિા પ્રથા) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન
"ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-1967" અંતગમત નનમણુકં અનધકારીએ સેવા
અથવા જગા માટે ઠરાવેલ લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેિવારને નનમણુકં આિવા માટે શી જોગવાઇ છે ?

રાજ્ય સેવા કે તાબાની સેવામાં સીધી િસંિગીથી વગમ-3 ની સેવા કે જગા ઉિર નનમાયેલા ઉમેિવારને કેટલા
વર્મની મુદ્દત સુધી પ્રોબેશન ઉિર રાખવામાં આવે છે ?
ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો' પ્રનસધ્ધ કરત ુ જાિેરનામુ ક્યારે બિાર િાડવામાં
આવયું ?
ભારતના સંનવધાનની કલમ-342 માં કઇ બાબત વયાખ્યાનયત કરવામાં આવેલ છે ?

ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-1967' મુજબ રાજ્ય સેવા તરીકે કઇ સેવા અને
જગા ગણાય ?

ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-1967 મુજબ નનમ્ન કક્ષાની સેવા (િવે તાબાની
સેવા) તરીકે કઇ સેવા અને જગા ગણાય ?

વિકલ્પ - A

એક વર્મ

ત્રણ વર્મ

બે વર્મ

િાંચ વર્મ

A

15 મી ઓગષ્ટ 1971

1 લી મે 1960

A

10 મી ઓક્ટોબર 1967 10 મી ઓગષ્ટ 1971
અનુસ ૂબચત જાનતઓ

અનુસ ૂબચત જનજાનતઓ સામાજીક અને શૈક્ષબણક રીતે
આ િછાત
તમામ વગમ

B

વગમ-1/વગમ-2 તરીકે વગીકૃ
વગમત-કરે
3 તરીકે
લ સેવવગીકૃ
ા અનેતજગા
કરેવગમ
લ સે
-વ
4 ાતરીકે
અને જગા
વગીકૃત કરેઆ
લ તમામ
સેવા અને જગા

A

વગમ-1/વગમ-2 તરીકે વગીકૃ
વગમત-કરે
3 તરીકે
લ સેવવગીકૃ
ા અનેતજગા
કરેવગમ
લ સે
-વ
4 ાતરીકે
અને જગા
વગીકૃત કરેઆ
લ તમામ
સેવા અને જગા

B

અિવાિરૂિ સંજોગો નસવાય કેટલા વર્મ ઉિરાંત નોકરીની મુદ્દત લંબાવવા માટે મંજુરી આિી શકાય નિીં ?

નવી કચેરીમાંની કોઇ એક જગ્યા ઉિર કમમચારીની નનમણુકં થતાં એ જગ્યાએથી બીજે મથકે રિેઠાણનુ ં સ્થળ
ફેરવવાનું જરૂરી ન બનત ું િોય ત્યારે ફરજ િર જોડાવા માટે કમમચારીને કેટલા દિવસ મળશે ?

પ્રોવિ
જિાબ

ુ રી નનમણુ
ઠરાવેલ લાયકાત ધરાવતા
રાજ્ય
ઉમેિસરકારની
વાર ન િોય
મંજતો
મેળવીને
કં Dઆિી
નનમણુ
શકે
કં આિ

98

100

વિકલ્પ - D

નનમણુકં ન આિી શકે

તાલીમ માટે નવિે શમાં મોકલવામાં આવતા કમમચારીઓને િગાર અને ભથ્થા, આવવા-જવા અંગેનાં ખચમ વગેરે
મંજુર કરવા અંગેની બોલીઓ અને શરતો 'ગુજરાત મુલ્કી સેવા (ફરજ િર જોડાવાનો સમય, રાજ્યેતર
િદરનશષ્ટ-5
સેવા......, ............, રૂખસિ) ના નનયમો-2002' ના ક્યા િદરનશષ્ટમાં જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે ?

99

વિકલ્પ - C

નનમણુકં આિી શકે

97

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (ફરજ િર જોડાવાના સમય, ફરજ મોકુ ફી વગેરે) નનયમો-2002 અંતગમત રાજ્યેતર
સેવાના સરકારી કમમચારીઓના દકસ્સામાં રજા અને િેન્શનના ફાળા અંગેની વસ ૂલાતના નનયમન અંગેના
નનયમો ક્યા િદરનશષ્ટમાં િશામવેલ છે ?

વિકલ્પ - B

િદરનશષ્ટ-6

િદરનશષ્ટ-7

િદરનશષ્ટ-8

C

60 વર્મ

58 વર્મ

62 વર્મ

64 વર્મ

A

િદરનશષ્ટ-3

િદરનશષ્ટ-5

િદરનશષ્ટ-4

િદરનશષ્ટ-6

B

એક દિવસ

બે દિવસ

સાત દિવસ

એક િણ નદિિં

A

પેપર - ૨ ( હિસાબી પ્રથા) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

વિકલ્પ - A

1

વિધાન સભામાાં અંદાજપત્ર કોણ રજુ કરે છે ?

2

નીચેનામાાંથી કઇ અંદાજપત્રીય અવનયવમતતા નથી ?

3

બાંધારણની કઇ કલમ અન્િયે રાજ્યપાલ વિધાનસભામાાં અંદાજપત્ર રજુ કરી શકે છે
કલમ-202
?

4
5

મુખ્યમાંત્રી

સાંખ્યાબાંધ કેસોમાાં મોટી
બચત અથિા િધારાનો
ખચચ

વિકલ્પ - B
નાણામાંત્રી

સાંખ્યાબાંધ કેસોમાાં િધુ
પડતા અથિા અપુરતા
પુનઃવિવનયોગો

વિકલ્પ - C
વિધાનસભાના અધ્યક્ષ

વિકલ્પ - D
રાજ્યપાલ

અંદાજ પત્રમાાં કરે લ
સાંખ્યાબાંધ કેસોમાાં
જોગિાઇની મયાચ દામાાં ખચચ તફાિતના કારણ ન
કરિો
આપિા

કલમ-203

કલમ-267

કલમ-268

પ્રોવિ.
જિાબ
B
C

આકસ્મમક ફાંડ કોના હમતક રાખિામાાં આિે છે ?

નાણાાં માંત્રી

નાણાાં સચચિ

મુખ્ય સચચિ

રાજ્યપાલ

આિક અને ખચચના વનયાંત્રણ માટે કોણ જિાબદાર છે ?

નાણાાં સચચિને

ખાતાના િડા

કચેરીના િડા

વનયાંત્રણ અવધકારી

A
D
D

ફોમચ નાં.9

ફોમચ નાં.10

ફોમચ નાં.11

ફોમચ નાં.12

C

6

ખચચ પર વનયાંત્રણ રાખિા દરે ક વનયાંત્રણ અવધકારીએ ક્યા ફોમચમાાં ખચચન ુ ાં રજીમટર
રાખિાનુાં છે ?

7

માચચના હહસાબોના હહસાબ મેળ દર િર્ષે કઇ તારીખ પહેલા પુરા કરિા જોઇએ ?

15 મી એવિલ

15 મી મે

15 મી જુ ન

15 મી જુ લાઇ

8
9

જામીનગીરી આપિી કોણે જરૂરી છે ?

લાયબ્રેરીયને

કેશીયરે

ડ્રાઇિરે

આ બધાએ

C
B

ક્યા ચબલના સમથચનમાાં િાઉચર જરૂરી નથી ?

કન્ટીજન્સી બીલમાાં

આ તમામ

C

નીચેનામાાંથી ક્ુાં વિધાન ખોટુ ાં છે ?

સરકાર િતી નાણાાં
મિીકારનાર દરે ક
અવધકારીએ રોકડમેળ
રાખિો.

10
11
12
13
14
15
16
17

વિધાન માંડળે માંજુર કરે લ નાણાાં િહીિટી તાંત્રએ માગણીની ક્ષેત્ર મયાચદાની અંદર
રહીને ખચ્યાચ છે તેની ખાતરી કરિાનુાં કામ કોનુાં છે ?
સાંઘ અને રાજ્ય સરકારના હહસાબી નમુના નક્કી કરિાની સત્તા કોને આપિામાાં
આિી છે
બચતદારના મત્ૃ યુ સમયે કેટલા િર્ષચની નોકરી હોય તો અનામત સહ વિમા
યોજનાનો લાભ આપી શકાય ?
નાણાાંકીય િર્ષચમાાં િોવિડન્ટ ફાંડમાાં ફાળો કેટલી િખત િધારી શકાય ?
ખાતાના િડા માટે િોવિડન્ટ ફાંડમાાંથી પેશગી કોણ માંજુર કરે ?
જી.પી.એફ. ના હેત ુ માટે િગચ-2 ના હકમસામાાં હહસાબી અવધકારી કોણ ગણાશે ?

ઉચ્ચક બીલના વિગતિાર
બીલમાાં

સવિિસ પોમટે જ મટે મ્પના
ચબલમાાં

સરકારી નાણાાં અને ચબન
સરકારી નાણાાંની કેશબ ૂક
એક જ રાખિી.

સરકારી નાણાાં અને ચબન
સરકારી નાણાાં અલગ
રાખિા.

બેંકમાાંથી નાણાાં લાિિા
પટાિાળાનો ઉપયોગ કરિો

જાહેર હહસાબ સવમવતનુ ાં

અંદાજ સવમવતનુ ાં

ખચચ અગ્રતા સવમવતનુ ાં

આ તમામ સવમવતનુ ાં

A

રાજ્યપાલ

સી.એ.જી.

નાણાાં વિભાગ

એ.જી.

B

એક િર્ષચ

બે િર્ષચ

ત્રણ િર્ષચ

પાાંચ િર્ષચ

બે િખત

ત્રણ િખત

ચાર િખત

એક પણ િખત નહીં

D
A

સાંબવાં ધત િહીિટી વિભાગ

નાણાાં વિભાગ

C

એકાઉન્ટન્ટ જનરલ

નાણાાં વિભાગ

બે િખત

ચાર િખત

એક પણ િખત નહીં

C
A

પુત્ર

મરહુમ પુત્રની વિધિા

માતા

D
A
B
B

પગાર અને હહસાબી
અવધકારી
પગાર અને હહસાબી
અવધકારી

વનયામક, પેન્શન અને
િોવિડન્ટ ફાંડ
વનયામક, પેન્શન અને
િોવિડન્ટ ફાંડ

18

એક િખત
નાણાાંકીય િર્ષચમાાં િોવિડન્ટ ફાંડમાાં ફાળો કેટલી િખત ઘટાડી શકાય ?
જી.પી.એફ. ના હેત ુ માટે નીચેનામાાંથી કોનો સમાિેશ કુ ટુાંબની વ્યાખ્યામાાં થતો નથી
પત્ની
?

19

સામાન્ય ભવિષ્ય વનવધમાાંથી ઉપાડ માટે આપેલી માંજૂરી કેટલા સમય પછી રદ થશે? ત્રણ માસ

છ માસ

બાર માસ

અઢાર માસ

20
21

વતજોરીનાાં ચેકની િેલીડીટી કેટલા સમયની હોય છે ?

બે માસ

ત્રણ માસ

ચાર માસ

છ માસ

ગુજરાત વતજોરી વનયમોના ક્યા નમુનામાાં ઇજાફા રજીમટર વનભાિિાનુાં છે ?

ફોમચ નાં.31

ફોમચ નાં.32

ફોમચ નાં.33

ફોમચ નાં.34

22

બીલ રજીમટર ગુજરાત વતજોરી વનયમો અનુસાર ક્યા ફોમચમાાં બનાિિામાાં આિે છે ? ફોમચન-ાં 20

ફોમચન-ાં 25

ફોમચન-ાં 30

ફોમચન-ાં 40

23

ઉચ્ચકબીલનુાં વિગતિાર બીલ કેટલા સમયમાાં રજૂ કરિાનુ ાં છે ?

બે માસમાાં

ત્રણ માસમાાં

છ માસમાાં

એક માસમાાં

B

D
C

24

ગુજરાત વતજોરી વનયમો અંતગચત ક્યા નમુનામાાં ચેક રજીમટર વનભાિિાનુ ાં હોય છે

ફોમચ નાં.42

ફોમચ નાં.41

ફોમચ નાં.40

ફોમચ નાં.39

B

25

સરકારી આિક મળ્યા પછી કેટલા હદિસમાાં તે આિક બેંકમાાં ભરી દે િી જોઇએ ?

બે હદિસ

પાાંચ હદિસ

પાંદર હદિસ

ત્રીસ હદિસ

A

નીચેનામાાંથી ક્ુ વિધાન સાચુાં છે ?

રોકડમેળ દરરોજ બાંધ
કરિો

રોકડમેળ દર અઠિાહડયે
બાંધ કરિો

રોકડમેળ દર પાંદર હદિસે
બાંધ કરિો

રોકડમેળ દર માસના અંતે
બાંધ કરિો

રોકડમેળના સરિાળાની ખરાઇ કરિાની જિાબદારી કોની છે ?

કચેરીના િડાની

કેવશયરની

મુખ્ય કારકુ નની

અવધક્ષકની

મોટરકાર પેશગીના હહસાબો કોણ રાખે છે ?

વતજોરી અવધકારી

એકાઉન્ટન્ટ જનરલ

ખાતાના િડા

નીચેનામાાંથી કોણે જામીનગીરી આપિી જરૂરી નથી ?

ડ્રાઇિરે

મટોર કીપરે

કેવશયરે

આ તમામ

રાજ્યપાલ

સી.એ.જી.

નાણાાં વિભાગ

એ.જી.

મહેકમ અંગેની પુસ્મતકા

િાવર્ષિક વિકાસ કાયચક્રમ

નાણાાંપચ
ાં નો અહેિાલ

િવ ૃવત્તઓની રૂપરે ખા

26
27
28
29
30

ઉચ્ચક બીલનુ ાં વિગતિાર બીલ ક્યાાં રજુ કરિામાાં આિે છે ?

વતજોરી કચેરીમાાં

ખાતાના િડાની કચેરીમાાં
વનયામક પેન્શન અને િો.
ફાંડ

એ.જી. કચેરીમાાં

નાણાાં વિભાગમાાં

32

સાંઘ અને રાજ્ય સરકારના હહસાબી નમ ૂના નક્કી કરિાની સત્તા કોને આપિામાાં
આિી છે ?
નીચેનામાાંથી ક્ુ અંદાજપત્રનુાં િકાશન નથી ?

33

બાંધારણની કઇ કલમ અન્િયે રાજ્યપાલ વિધાનસભામાાં અંદાજપત્ર રજુ કરી શકે ? કલમ-268

કલમ-267

કલમ-203

કલમ-202

34

ખચચ અગ્રતા સવમવત કેટલા સભ્યોની બનેલી હોય છે ?

પાાંચ

અગીયાર

પાંદર

31

35
36
37
38

નીચેનામાાંથી ક્ુાં વિધાન ખોટુાં છે ?

વિકસતા અથચતત્ર
ાં માાં
બચતના કારણે લોકો
બચતને ઉત્તેજન આપવુ.ાં
એમને મળતા લાભ ગુમાિે
છે .
ુ ી આિક
મહેસલ

ુ ી ખચચ
મહેસલ

નાણાાં સચચિ કઇ વસવમતના સભ્ય છે ?

જાહેર હહસાબ સવમવત

આકસ્મમક ફાંડ કોના હમતક રાખિામાાં આિે છે ?

રાજ્યપાલ

એક સદરનો કોડ 2202 છે તો નીચેનામાાંથી શુ ાં કહેિાય ?

39
નીચેનામાાંથી ક્ુાં વિધાન ખોટુાં છે ?

40
41
42
43
44
45

ત્રણ

નીચેનામાાંથી ક્ુાં વિધાન સાચુાં છે ?
સરકારી આિક મળ્યા પછી બે હદિસમાાં બેન્કમાાં નાણા ભરિાનુ ાં શક્ય ન બનેતો
ખાતાના િડા કેટલા હદિસમાાં ભરિા આદે શ આપી શકે ?
એક કચેરીમાાં િગચ-1 ના અવધકારી કચેરીના િડા છે અને તે કચેરીના િગચ-2 ના
અવધકારી સામાન્ય ભવિષ્ય વનવધમાાંથી પેશગી માગે છે તો આ પેશગી કોણ માંજુર
કરી શકે ?

શક્ય હોય ત્યાાં સુધી કોઇ
બચત ન રહે તેન ુ ાં ધ્યાન
ચુકિણી અવધકારીએ
રાખવુ.ાં
મ ૂડી આિક

મ ૂડી ખચચ

અંદાજ સવમવત

ખચચ અગ્રતા સવમવત

હહસાબ સવમવત

મુખ્ય સચચિ

નાણાાં સચચિ

નાણા માંત્રી

વિદે શમાાં વશક્ષણ માટે
સામાન્ય ભવિષ્ય
વનવધમાાંથી અંશતઃ આખરી
ઉપાડ મળિાપાત્ર નથી

મકાનના હેત ુ માટે સામાન્ય
ભવિષ્ય વનવધમાાંથી પેશગી
મળિાપાત્ર નથી

એક માસથી િધુ
સામાન્ય ભવિષ્ય વનવધના
અસાધારણ રજા પર હોય
ફાળાની િસુલાત પગાર
તે કમચચારીના GPF ના
બીલમાાંથી કરિી જોઇએ
ફાળાની કપાત કરિાની
નથી
સરકારી આિક િસુલ થયા
સરકારી આિક િસુલ થયા
પછી એક અઠિાહડયામાાં
પછી બે હદિસમાાં વતજોરી કે
વતજોરી કે બેંકમાાં ભરી દે િી
બેંકમાાં ભરી દે િી જોઇએ.
જોઇએ.

સરકારી આિક િસુલ થયા
સરકારી આિક િસુલ થયા
પછી પાંદર હદિસમાાં
પછી એક માસમાાં વતજોરી કે
વતજોરી કે બેંકમાાં ભરી દે િી
બેંકમાાં ભરી દે િી જોઇએ.
જોઇએ.

બે હદિસ

પાાંચ હદિસ

સાત હદિસ

ત્રીસ હદિસ

કચેરીના િડા

ખાતાના િડા

વિભાગના િડા

િહીિટી િડા

વનયામક, હહસાબ અને
વતજોરીઓ

વનયામક, પેન્શન અને
િોવિડન્ટ ફાંડ

િગચ-3 ના કમચચારીના સામાન્ય ભવિષ્ય વનવધના હહસાબો કોણ વનભાિે છે ?

ઉપાડ અવધકારી

એકાઉન્ટન્ટ જનરલ

ખાસ કારણો વસિાય િોવિડન્ટ ફાંડમાાંથી કેટલી પેશગી માંજુર કરી શકાય ?

ત્રણ માસનો પગાર અને
જમા રકમનાાં 50 %

છ માસનો પગાર અને જમા
જમા રકમનાાં 75 %
રકમનાાં 50 %

નીચેનામાાંથી ક્યા હેત ુ માટે િોવિડન્ટ ફાંડમાાંથી પેશગી મળિાપાત્ર નથી ?

બચત વનિારિાની
બાબતને પણ મહત્િ
આપવુ.ાં

માાંદગી

બાળકોનુાં વશક્ષણ

મકાન ખરીદી

જમા રકમની મયાચ દામાાં
રૂઢીગત રીિાજ

A
C
A
B
A
B
C
D
A
B
B
C
A

C
A
C
A
B
A
C

ગુજરાત નાણાાંકીય વનયમ
ફોમચ નાં.6

જમા રકમના 75 ટકા
અથિા Rs. 1,50,000 બે
માાંથી જે ઓછાં હોય તે
ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચ નાં.6

જમા રકમના 75 ટકા
અથિા Rs. 2,00,000 બે
માાંથી જે ઓછાં હોય તે
ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચ નાં.7

ફોમચ નાં.7

ફોમચ નાં.6

ફોમચ નાં.5

ફોમચ નાં.4

A

નીચેનામાાંથી ક્યા સાંજોગોમાાં કમચચારીના િોવિડન્ટ ફાંડની કપાત ન કરી શકાય ?

ફરજ મોકુ ફી દરવમયાન

અધચ પગારી રજા દરવમયાન િાપ્ત રજા દરવમયાન

આ તમામ

મુબ
ાં ઇ સામાન્ય ભવિષ્ય વનધી વનયમો ક્યારથી અમલમાાં છે ?

તા.૧/૫/૬૦

તા.૧/૪/૫૦

તા.૧/૪/૪૭

તા.૧/૧0/૩૬

ગુજરાત વતજોરી વનયમોનાાં ક્યા ફોમચથી LPC નો નમ ૂનો નક્કી થયેલ છે ?

ફોમચ નાં.101

ફોમચ નાં.104

ફોમચ નાં.109

ફોમચ નાં.110

A
D
C

52

ગુજરાત વતજોરી વનયમોનાાં ફોમચ નાં.5 ના નમુનાની પહોંચ બુકો ક્યાાંથી મેળિિાની
હોય છે ?

વતજોરી કચેરીમાાંથી

વનયામક, હહસાબ અને
વતજોરી કચેરીમાાંથી

53

ગુજરાત વતજોરી વનયમોનાાં ફોમચ નાં.109 શાના માટે છે ?

ચેક રજીમટર

કેશબુક

46

બાળકોના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ખાસ હકમસામાાં અંશતઃ આખરી ઉપાડ મહત્તમ કેટલો
મળિાપાત્ર છે ?

જમા રકમના 50 ટકા

જમા રકમના 75 ટકા

47

સામાન્ય ભવિષ્ય વનવધના પૈસા ચલણથી જમા કરિિા ક્ુ ફોમચ નક્કી થયેલ છે ?

48

જી.પી.એફ.ના પૈસા ચલણથી જમા કરાિિા ગુજરાત વતજોરી વનયમ અંતગચત ક્ુ
ફોમચ નક્કી થયેલ છે ?

ગુજરાત નાણાાંકીય વનયમ
ફોમચ નાં.7

49
50
51

54
55
56
57

નીચેમાાંથી કયુ વિધાન સાચુ છે ?

ગુજરાત વતજોરી વનયમોનુાં ફોમચ નાંબર-6 શાના માટે છે ?
મુસાફરી ભથ્થા બીલ ક્યા ફોમચમાાં બનાિવુ જોઇએ ?
નિી વનમણુકાં થયેલ કમચચારીને તેની તાંદુરમતીનુ િમાણપત્ર રજુ કયાચ વિના કેટલા
માસ સુધી પગાર ચુકિી શકાય ?

સરકારી કમચચારીનુનામ
ાં
મહેકમ બીલમાાં પહેલીિાર
દાખલ થયુ હોયતો
પગારબીલ સાથે છે લ્લા
પગારનો દાખલો સામેલ
રાખિો જોઇએ
ચબલ

ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચન-ાં 20
છ માસ

વનયામક, સરકારી મુદ્રણ
અને લેખન સામગ્રી
કચેરીમાાંથી
અિર જિર પુસ્મતકા

નાણાાં વિભાગ પાસેથી
LPC

છે લ્લા પગારના
છે લ્લા પગારનુાં િમાણપત્ર કમચચારી કોઇપણ જજલ્લા
િમાણપત્રનો નમ ૂનો
ખાતાના િડા નિી કચેરીને વતજોરી કચેરીએથી પગાર
ગુજરાત વતજોરી વનયમોના
મોકલશે
આકારિા માગણી કરી શકે
ફોમચ -111 થી નક્કી થયેલ છે
પહોંચ

ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચન-ાં 35

કેશબુક

ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચન-ાં 39

ચલન

C
D

C
D

A
D

ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચન-ાં 40

B
D

ચાર માસ

ત્રણ માસ

બે માસ

એક કરતા િધુ સદરે ખચચ
થતો હોય તો અલગ બીલ
ન બનાિતા એક જ બીલ
બનાિવુ

બીલની રકમ આંકડા તથા
શબ્દોમાાં દશાચ િિી

ત્રણ માસ

એક માસ

C
C

58

નીચેનામાાંથી ક્ુ વિધાન ખોટુ છે ?

બીલ છાપેલા ફોમચમાાં
વનયત નમુનામાાં બનાિવુ

બીલ પર ખચચના સદરનુ
સાચુ િગીકરણ દશાચ િવુ

59

વતજોરી ચેકની િેલીડીટી કેટલા સમયની હોય છે ?

છ માસ

ચાર માસ

60

વતજોરી કચેરીમાાં બીલો મોકલિા માટે નીચે પૈકી શામા ચઢાિીને મોકલિા જોઇએ ? ચેક રજીમટર

બીલ રજીમટર

અિર-જિર પુસ્મતકા

કન્ટીજન્સી રજીમટર

C

61

કોઇપણ નાણાાંકીય દાિો લેણો થયા પછી કેટલા સમય સુધી િણચ ૂકિાયેલો રહે તો
તે બાકીની રકમનુાં માગણુાં કહેિાય ?

ત્રણ માસ

છ માસ

નિ માસ

બાર માસ

D

ગુજરાત નાણાાંકીય વનયમ
ફોમચ નાં.2

ગુજરાત નાણાાંકીય વનયમ
ફોમચ નાં.6

ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચ નાં.5

C

સરકારી નાણાાં અને
ચબનસરકારી નાણાાંની
કેશબ ૂક અલગ રાખિી

સરકારી નાણાાં અને
ચબનસરકારી નાણાાંની
કેશબ ૂક એક જ રાખિી

ગુજરાત વતજોરી વનયમ
ફોમચ નાં.2
સરકારી નાણાાં અને
ચબનસરકારી નાણાાંની
કેશબ ૂક એક જ કેશબોકસમાાં
રાખિી

આ પૈકી કોઇપણ એકના

B

છ માસ

B

62
63

કેશબ ૂકનો નમ ૂનો ક્યા ફોમચથી નક્કી થયેલ છે ?

નીચેનામાાંથી ક્ુ વિધાન સાચુાં છે ?

બેંકમાાંથી નાણાાં લાિિા
પટાિાળાનો ઉપયોગ કરિો

64

પહોંચ બુક કોના કબજામાાં રાખિી જોઇએ ?

કચેરીના િડા

65

નોકરીમાાં નિા વનમાયેલ કમચચારીએ તબીબી િમાણપત્ર રજુ ન કયુું હોય તો કેટલા
માસ સુધી પગાર ચુકિી શકાય ?

પહોંચ પર સહી કરિાની
કેવશયરના
સત્તા ધરાિતા અવધકારીના

એક માસ

બે માસ

ચાર માસ

નીચેનામાાંથી ક્યા હકમસામાાં સરકારી આિકનો સરકારી ખચચ માટે સીધે સીધો
વિવનયોગ થઇ શકે ?

િગચ-4 ને મુસાફરી ભથ્થુ
ચુકિિા

આકસ્મમક ખચચ ચુકિિા

નોટરી અંગે મળે લ ફી,
નોટરી અંગેની કાનુની ખચચ આ તમામ
માટે

66

A

C

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

સામાન્ય સાંજોગોમાાં સરકારી આિકનો સરકારી ખચચ માટે સીધેસીધો ઉપયોગ થઇ
શકે ?
તહેિાર પેશગી કેટલા હપ્તામાાં િસુલ કરિાની હોય છે ?
મકાન ખરીદી માટે પેશગી માચચ માસમાાં માંજુર કરિામાાં આિી હોય તો કેટલા
માસમાાં ખરીદીની કાયચિાહી પ ૂણચ કરી દમતાિેજ રજુ કરિાના થાય ?

હા

ના

કચેરીના િડાની પરિાનગીથીખાતાના િડાની પરિાનગીથી

દસ હપ્તામાાં

બાર હપ્તામાાં

પાંદર હપ્તામાાં

20 હપ્તામાાં

B
A

ત્રણ માસ

પાાંચ માસ

સાત માસ

બાર માસ

B

ઓરીએન્ટલ ઇન્મયુરન્સ
કાંપની પાસે

ઇરડા પાસે

સાંિત્સરી

હોળી

A
C
D

મકાન પેશગીનો વિમો કોની પાસે ઉતરાિિો ફરજીયાત છે ?

વિમા વનયામક પાસે

સામાન્ય વિમા કાંપની પાસે

તહેિાર પેશગી ક્યા તહેિાર માટે મળિાપાત્ર છે ?

જન્માષ્ટમી

રક્ષાબાંધન

કોઇપણ સાંમથાની લોન િધુમાાં િધુ કેટલા સમય માટે માંજુર કરી શકાય ?

10 િર્ષચ

20 િર્ષચ

25 િર્ષચ

30 િર્ષચ

નીચેનામાાંથી ક્ુ વિધાન સાચુાં છે ?

આકસ્મમક ખચચના બે િકાર
છે

આકસ્મમક ખચચના ચાર
િકાર છે

આકસ્મમક ખચચના છ િકાર
છે

આકસ્મમક ખચચના સાત
િકાર છે

ક્યા બીલના સમથચનમાાં િાઉચર જરૂરી નથી ?

સવિિસ પોમટેજ મટેમ્પના
બીલમાાં

કન્ટીજન્સી બીલમાાં

ઉચ્ચક બીલના વિગતિાર
બીલમાાં

આ તમામ બીલમાાં

િાઉચરો વનયમોનુસાર તૈયાર કરિાની ફરજ કોની છે ?
પેટા િાઉચર કેટલા સમય પછી નાશ કરી શકાય ?
નીચેનામાાંથી ક્યો ખચચ ગુપ્ત સેિા અંગેનો ખચચ ગણાય ?

નીચેનામાાંથી ક્ુાં વિધાન ખોટુાં છે ?
જરૂરી લેખન સામગ્રીની માાંગ યાદી કોને મોકલિાની હોય છે ?
જગલી
ાં
જનાિરોના ત્રાસ દૂ ર કરિા માટે આપિામાાં આિતુ ાં ઇનામ ક્યા િકારનો
ખચચ ગણાય ?
નીચેનામાાંથી ક્યો ખચચ કાયમી પેશગીમાાંથી થઇ શકે ?

વનયાંત્રણ અવધકારીની

બે િર્ષચ

પરીક્ષાના િશ્નપત્ર
તપાસિાનો ખચચ
આકસ્મમક ખચચના બીલો
ઓહડટને આધીન છે .

ઉપાડ અવધકારીની

ત્રણ િર્ષચ

પરીક્ષાના િશ્નપત્ર તૈયાર
કરિાનો ખચચ
વિિેકાવધન ગ્રાન્ટ હહસાબ
અને વતજોરી વનયામક
હમતક મુકિામાાં આિે છે .

વનયામક, મુદ્રણ અને લેખન
ખાતાના િડાને
સામગ્રીને
મુકરર દરિાળો આકસ્મમક
આનુસચાં ગક આકસ્મમક ખચચ
ખચચ

કચેરીના િડાની

પાાંચ િર્ષચ

બાતમીદારોને ઇનામ
આપિાનો ખચચ
વિિેકાવધન ગ્રાન્ટમાાંથી
કરે લ ખચચના બીલો
ઓહડટને આધીન છે .

આ તમામની

A
B

ત્રીસ િર્ષચ

A
B

આ તમામ

C

વિિેકાવધન ગ્રાન્ટમાાંથી
વનધાચ રીત હેત ુ માટે જ ખચચ
કરી શકાય.

B

C.S.P.O. ને

િહીિટી વિભાગને

A

પુરિઠો અને સેિાઓ

અન્ય ખચચ

A
C
B
D

મુસાફરી ભથ્થાનો ખચચ

સવિિસ પોમટેજ મટે મ્પ

પરચુરણ નાની ચુકિણીઓ આ તમામ

િહીિટી વિભાગને

ખાતાના િડાને

કચેરીના િડાને

ઉપાડ અવધકારીને

ત્રણ લાખ
મકાન પેશગીમાાં િધુમાાં િધુ કેટલી રકમ મળિાપાત્ર છે ?
મકાન પેશગી માંજુર થયા પછી નાણાાં ઉપાડતા પહેલા કમચચારીએ પેશગીની રકમના
5 ટકા
કેટલા ટકા જેટલુાં અંગત રોકાણ કરિાનુાં હોય છે ?

પાાંચ લાખ

સાડા સાત લાખ

પાંદર લાખ

10 ટકા

15 ટકા

20 ટકા

કોણે જામીનગીરી આપિી જરૂરી છે ?

ડ્રાઇિરે

લાઇબ્રેરીયને

કેવશયરે

આ તમામે

નીચેનામાાંથી કઇ પેશગી વ્યાજુ કી પેશગી છે ?

તહેિાર પેશગી

અનાજ પેશગી

સાયકલ પેશગી

આ પૈકી એકપણ નહીં

બદલી પગાર પેશગી કેટલા હપ્તામાાં િસુલ કરિાની હોય છે ?

એક હપ્તામાાં

બે હપ્તામાાં

ત્રણ હપ્તામાાં

પાાંચ હપ્તામાાં

રજા િિાસ રાહત પેશગી સાંભવિત ખચચના કેટલા ટકા મળિાપાત્ર છે ?

75 ટકા

80 ટકા

100 ટકા

30 હદિસના ખચચની મયાચ દામાાં

િાહન પેશગી કેટલા િર્ષચ સુધી બીજીિાર મળિાપાત્ર નથી ?

ત્રણ િર્ષચ

પાાંચ િર્ષચ

સાત િર્ષચ

દસ િર્ષચ

B
C
C
C
B
A

બે િર્ષચ

ત્રણ િર્ષચ

પાાંચ િર્ષચ

સાત િર્ષચ

C

પેશગીની િસુલાત પગાર
બીલમાાંથી ત્રણ હપ્તામાાં
કરિી

ુ ી રકમની
પેશગીની પુરેપર
િસુલાત િિાસ રદ
થયાના બીજા માસના
પગાર બીલમાાંથી કરિી

પેશગીની િસુલાત િિાસ
રદ થયાના બીજા માસના
પગાર બીલમાાંથી બે
હપ્તામાાં કરિી

પુરિઠો અને સેિાઓ

ખાસ આકસ્મમક ખચચ

મુકરર દરિાળો આકસ્મમક ખચચ

િગચ-4 નાાં કમચચારી માટે મકાન પેશગી માંજુર કરિાની સત્તા કોને છે ?

હાંગામી કમચચારીએ મકાન પેશગી મેળિિા ઓછામાાં ઓછી કેટલા િર્ષચની નોકરી
જરૂરી છે ?

પેશગીની િસુલાત પગાર
બીલમાાંથી ચાર માસ પછી
કરિી

91

કમચચારીએ િિાસ માટે પેશગી લીધેલ હોય અને િિાસ રદ થાય તો પણ કમચચારી
િિાસ માટે લીધેલ પેશગી પરત જમા ન કરાિે તો શુાં કરવુાં જોઇએ ?

92

ખાતાના તકવનકી કામકાજને લગતા ખચચનો સમાિેશ નીચેનામાાંથી શા માાં થાય છે ? આનુસચાં ગક આકસ્મમક ખચચ

C
B

93
94
95
96
97

મુકરર દરિાળો આકસ્મમક
ખચચ

લેખન સામગ્રીનો ખચચ ક્યા િકારનો ખચચ ગણાય ?

આનુસચાં ગક આકસ્મમક ખચચ

પુરિઠો અને સેિાઓ

ખાસ આકસ્મમક ખચચ

પેટા િાઉચર કેટલા સમય સુધી સાચિી રાખિા જરૂરી છે ?

બે િર્ષચ

ત્રણ િર્ષચ

પાાંચ િર્ષચ

ત્રીસ િર્ષચ

A
B

ગુપ્ત સેિા પાછળ થયેલ ખચચન ુ ાં િમાણપત્ર ક્યા અવધકારીને મોકલિાનુાં હોય છે ?

ખાતાના િડાને

નાણાાં સચચિને

વતજોરી અવધકારીને

C

નીચેનામાાંથી ક્યા ખચચનો સમાિેશ 'પુરિઠો અને સેિાઓ' માાં થાય છે ?

પુમતકાલય માટે પુમતકો
ખરીદિાનો ખચચ

હહસાબ તપાસણી
અવધકારીને

મટેશનરી ખરીદિાનો ખચચ

વિજળી ચબલનો ખચચ

મકાન ભાડુ ચુકિણીનો ખચચ

A

મહેકમનો પગાર

મુસાફરી ભથ્થા ખચચ

મોજણી કામ માટે રોકેલ
હાંગામી કમચચારી િગચ

આ તમામ

C

કાયમી પેશગીમાાંથી મોટી
રકમની જ ચુકિી થઇ શકે

કાયમી પેશગીમાાંથી મકાન
ભાડુ ચુકિી શકાય

નીચેનામાાંથી ક્યો ખચચ આકસ્મમક ખચચ ગણાય ?

98

નીચેનામાાંથી ક્ુાં વિધાન સાચુાં છે ?

કાયમી પેશગીમાાંથી િગચ-4
ને પગાર ચુકિી શકાય

99

મુબ
ાં ઇ આકસ્મમક ખચચના વનયમો ક્યારથી અમલમાાં છે ?

કાયમી પેશગીમાાંથી િગચ-4
ને મુસાફરી ભથ્થા પેશગી
ચુકિી શકાય

1958

1959

1960

1963

B
B

ફોમચ નાં.2

ફોમચ નાં.4

ફોમચ નાં.5

ફોમચ નાં.6

C

100

આકસ્મમક ખચચન ુ ાં રજીમટર વતજોરી વનયમોના ક્યા નમ ૂના નાંબરના ફોમચમાાં
વનભાિિાનુ ાં હોય છે ?

પેપર - 3 (સિક્ષણ ખાતાના સનયમો અને ધારા ધોરણો) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

1

ૂ બોર્ડ ની પહેલી બેઠક અઘ્યક્ષ અને ઉપાઘ્યક્ષની ચટણી
ૂ બોર્ડ ના સભ્યોના નામ
સ્કલ
ૂં ૂ
કરવા માટે સ્કલ
ૂ બોર્ડ ના અઘ્યક્ષ સમટીંગ ન બોલાવે તો આવી બેઠક બોલાવવા
પ્રસસઘ્ધ થયાના 21 દિવસમાૂં જિલ્લા સ્કલ
અંગેની પ્રમુખની સત્તા કોને પહોંચે છે ?

2

ુ લ એટલે....
'મુબ
ૂં ઈ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' મુિબ ટ્રીબ્યન

3

મુબ
ૂં ઈ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમની કલમ-63(1) હેઠળ રાજ્ય સરકારને કઈ સત્તા મળે લ છે ?

4
5
6
7
8
9
10

મુબ
ૂં ઈ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમની કલમ-58 હેઠળ રચાયેલ ુૂં બોર્ડ એટલે?

ગુિરાત માધ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1947' અનુસાર બોર્ડ ના કોષાધ્યક્ષ તરીકે કોણ કામ કરે છે ?
મુબ
ૂં ઈ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો - 1949' ના ક્યા સનયમ હેઠળ સિક્ષણ સનરીક્ષકની સત્તા અને ફરિો નકકી
થયેલ છે ?
ૂ બોર્ડ ના
અનુસ ૂચચત જાસત અને િનજાસતના ઉમેિવારની ઓછામાૂં ઓછી કેટલી લાયકાત હોય તો સ્કલ
સભ્ય તરીકે ચુટી
ૂં િકાય ?
િેર્યુલ-F મુિબ ફરિ મોકુ ફીના હુકમ સામે કમડચારી કેટલા દિવસમાૂં કોને અપીલ કરી િકે છે ?

12

પુરૂષ અઘ્યાપન મૂંદિરમાૂં પ્રવેિ મેળવવા માટેની ઉમરની વય મયાડિા િણાવો?

14

કલેકટરશ્રીને

વિકલ્પ - B
જિલ્લા સવકાસ
અસધકારીશ્રીને

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ.
જિાબ

જિલ્લા
સિક્ષણાસધકારીશ્રીને

જિલ્લા પ્રાથસમક
સિક્ષણાસધકારીશ્રીને

કલમ-40(ઘ) હેઠળ
ુ લ
રચાયેલ ટ્રીબ્યન

કલમ-40(છ) હેઠળ
ુ લ
રચાયેલ ટ્રીબ્યન

D

ઉપસનયમો કરવાની

પદરપત્રો કરવાની

B

પ્રાથસમક સિક્ષણ બોર્ડ

માઘ્ય.અને
ઉચ્ચ.મા.સિક્ષણ બોર્ડ

રાજ્ય સિક્ષણ બોર્ડ

B

10 થી 16

12 થી 20

10 થી 12

A

કલમ-5

કલમ-6

કલમ-7

D

કલમ-33

કલમ-34

કલમ-36

D
B

કલમ-40(ગ) હેઠળ
કલમ-40(ચ) હેઠળ
ુ લ
ુ લ
રચાયેલ ટ્રીબ્યન
રચાયેલ ટ્રીબ્યન
અસધસનયમમાૂં સુધારો
સનયમો કરવાની
કરવાની

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ - 1947' ની કલમ-4 મુિબ સ્કૂલ બોર્ડ ના સભ્યોની સૂંખ્યા કેટલી હોય છે
12 થી 16
?
મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' ની કઇ કલમ હેઠળ સ્કૂલ બોર્ડ ના સભ્યની ગેરલાયકાતોની
કલમ-4
િોગવાઇ થયેલ છે ?
મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' ની કઇ કલમ મુિબ બાળકને નોકરીએ રાખવા બિલ સિક્ષાની
કલમ-32
િોગવાઇ છે ?

11

13

વિકલ્પ - A

C

બોર્ડ ના અધ્યક્ષ

બોર્ડ ના સેક્રેટરી

બોર્ડ ના ઉપાધ્યક્ષ

કારોબારી સસમસતના
અધ્યક્ષ

સનયમ-167

સનયમ-169

સનયમ-168

સનયમ-166

A

ધોરણ-7 પાસ

ધોરણ-12 પાસ

ધોરણ-10 પાસ

ધોરણ-4 પાસ

D

45 દિવસમાૂં સિક્ષણ
સનદરક્ષકને
16 વષડથી વધુ અને
22 વષડથી ઓછી

30 દિવસમાૂં વહીવટી
અસધદકારીને
16 વષડથી વધુ અને
25 વષડથી ઓછી

60 દિવસમાૂં સિક્ષણ
સવભાગને
16 વષડથી વધુ અને
28 વષડથી ઓછી

30 દિવસમાૂં ર્ી.ઈ.ઓ.
ને
16 વષડથી વધુ અને
35 વષડથી ઓછી

સનયમ-122

સનયમ-125

સનયમ-126

સૂંચાલકોનો એક
પ્રસતસનસધ
તાલુકા પ્રાથસમક
સિક્ષણાસધકારી

સૂંબસૂં ધત સિક્ષકનો
એક પ્રસતસનસધ
જિલ્લા પ્રાથસમક
સિક્ષણાસધકારી
હૂંગામી/કાયમી છે કે
કેમ ?

પ્રાથસમક િાળાઓમાૂં િર અઠવાર્ીયે િોઢ (1.5) દિવસની રજા રાખવી આ મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમોસનયમ-121
1949 ના ક્યા સનયમમાૂં ઠરાવેલ છે ?
જિલ્લા પ્રાથસમક
પ્રાથસમક સિક્ષકની બાબતમાૂં નીચેનામાૂંથી કોનો 'તપાસ સસમસત' માૂં સમાવેિ થતો નથી ?
સિક્ષણાસધકારી

15

સનવ ૃત્ત થયેલ ખાનગી પ્રાથસમક િાળાના સિક્ષકની સેવાપોથી કોની કસ્ટર્ી (કબિો) માૂં રાખવામાૂં આવે છે ? આચાયડ

16

કમડચારીને છૂટા કયાડના પ્રમાણપત્રમાૂં નીચે પૈકી કઈ બાબતનો સમાવેિ થતો નથી ?

17

કમડચારીનુ ૂં પુરુનામ

િાળાનો હેર્માસ્તર
કમડચારી

B
A
C
A
A

મળે લો પગાર

ચાદરત્ર્ય

કમડચારીની સેવા િરતો સાથે સૂંકળાયેલી હોય તેવી િૈક્ષચણક સૂંસ્થાના સનણડયથી નારાિ થયેલ કોઈ
30 દિવસ
કમડચારી એવા હુકમથી અથવા સનણડયની તારીખથી કેટલા દિવસની અંિર દટ્રબ્ય ૂનલને અપીલ કરી િકિે ?

50 દિવસ

60 દિવસ

90 દિવસ

18

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો - 1949' અનુસાર ખાનગી પ્રાથસમક િાળા એક વગડમાૂં વધુમાૂં વધુ કેટલા
સવદ્યાથીઓને પ્રવેિ આપી િકે છે ?

45

50

60

45 ઉપરાૂંત 5

D

19

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' ના ક્યા સનયમ હેઠળ નવી િાળાઓ ખોલવાની િોગવાઇ છે ?

સનયમ-31

સનયમ-32

સનયમ-33

સનયમ-34

C

20

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' ના સનયમ-75 મુિબ અપીલ અસધકારી તરીકે કોણ છે ?

સિક્ષણ સનદરક્ષક

વહીવટી અસધકારી

જિલ્લા સિક્ષણાસધકારી અધ્યક્ષ

C
C

C

પેપર - 3 (સિક્ષણ ખાતાના સનયમો અને ધારા ધોરણો) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

21

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' ના સનયમ-95 અન્વયે મિિનીિ સિક્ષણ સનરીક્ષક બાળકની
ગેરહાિરી વધુમાૂં વધુ કેટલા દિવસ માફ કરી િકે ?

7 દિવસ

10 દિવસ

22

સિર્યુલ-F મુિબ સનયુક્તત માટેની સિક્ષકની ઉંમર કેટલી હોવી િોઇએ ?

18 વષડથી વધુ અને
30 વષડ સુધીની

18 વષડથી વધુ અને
28 વષડ સુધીની

23

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' મુિબ નીચે પૈકી ક્યો સવકલ્પ ખોટો છે ?

સનયમ-125 - હાિરી

સનયમ-126 - ગૃહકાયડ

24

ગ્રાન્ટ ઈન એઈર્ કોર્-1964 નાૂં ક્યા સનયમ હેઠળ ર્ી.ઈ.ઓ. અનુિાસનત િાળાને ગ્રાન્ટ કાપ કરી િકે છે ?

સનયમ-96

સહાયક અનુિાન સનયમ સૂંગ્રહ-1964 નો સનયમ-1.3 કઈ બાબતને સ્પિે છે ?

25

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ.
જિાબ

15 દિવસ

20 દિવસ

C

18 વષડથી ઓછી નદહિં
અને 28 વષડથી વધુ
નદહિં
સનયમ-127 અભ્યાસક્રમ

18 વષડથી ઓછી નદહિં
અને 25 વષડથી વધુ
નદહિં
સનયમ-124 - પુસ્તકો
અને સિક્ષણનુૂં ધોરણ

D

સનયમ-56

સનયમ-55

સનયમ-95

D

માઘ્યસમક િાળા િરૂ
કરવા માટે ની અરજી

માઘ્યસમક િાળાની
માન્યતા માટે

માઘ્યસમક િાળા િરૂ
કરવા માટે ઓછામાૂં
ઓછી િરૂરીયાતો પુરી
કરવા બાબત

ૂ િરૂ
ટેકનીકલ સ્કલ
કરવા માટેની
માન્યતાની અરજી
બાબત.

પયડટન અને
મુલાકાતના ખચડ માટે

સવદ્યાથીઓને ગણવેિ
આપવા માટે

C

C

26

િાળા સહાયક અનુિાન સનયમ સૂંગ્રહ-1964 મુિબ સત્ર ફી ની રકમ નીચે પૈકી કઇ બાબત માટે વાપરી
િકિે નહીં ?

િાતતરી તપાસ માટે

વાચનાલયો માટે
સામાસયકો મૂંગાવવા
માટે

27

ગ્રાન્ટ ઇન એઇર્ કોર્-1964' ના ક્યા સનયમ મુિબ DEO અનુિાસનત િાળાને ગ્રાન્ટ કાપ કરી િકે છે ?

સનયમ-96

સનયમ-55

સનયમ-56

સનયમ-95

28

'ગ્રાન્ટ ઇન એઇર્ કોર્-1964' ના ક્યા સનયમ અંતગડત િાળા L.C. આપવાની ના પાર્ી િકે નદહિં ?

સનયમ-28

સનયમ-31

સનયમ-32

29

ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-197ર' ની કલમ-17 શુૂં િિાડવે છે ?

બોર્ડ ની બેઠકો

સનયમ-30
બોર્ડ ની સત્તા અને
ફરિો

D
B

બોર્ડ ના મુખ્ય મથકો

બોર્ડ ની રચના

B

ત્રણ વષડ

બે વષડ

ચાર વષડ

બે
2012 માૂં ઉચ્ચતર
માધ્યસમક સિક્ષણ

ત્રણ
2014 માૂં ઉચ્ચ અને
ટેકનીકલ સિક્ષણ

ચાર
2009 માૂં પ્રાથસમક
સિક્ષણ

B
A

30
31
32

ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' અનુસાર બોર્ડ ની અભ્યાસ સસમસતની મુિત કેટલા વષડની હોય
એક વષડ
છે ?
પાૂંચ
રજીસ્ટર થયેલ િાળાનો વહીવટ રાિય સરકાર હસ્તક કેટલા વષડ સુધી લઈ િકાય?
2010 માૂં માધ્યસમક
RTE-2009 ક્યા વષડમાૂં પસાર થયો અને ક્યા ક્ષેત્રના સિક્ષણ માટે ?
સિક્ષણ

D

D

33

ગુિરાત િૈક્ષચણક સૂંસ્થા સેવા ટ્રીબ્યુનલ સવધેયક-2006' ને રાજ્ય સરકારે ક્યા વષડથી અમલમાૂં મુક્યો છે ? 2012

2013

2014

2015

34

ૂ બોર્ડ ની ખાસ સભા બોલાવવા માટે સભ્યોને કેટલા દિવસ નોટીસ આપવી પર્ે ?
જિલ્લા સ્કલ

5 દિવસ

3 દિવસ

10 દિવસ

15 દિવસ

C
A

2/3 સભ્યો

બધાૂં િ સભ્યો

1/3 સભ્યો

1/4 સભ્યો

A

14 થી વધુ સભ્યો,
પાૂંચ સભ્યોનુૂં

14 થી ઓછા સભ્યો,
ચાર સભ્યોનુ ૂં

3 સભ્યો, બે સભ્યોનુ ૂં

4 સભ્યો, બે સભ્યોનુ ૂં

C

ુ લ
ટ્રીબ્યન

પ્રાથસમક સિક્ષણ ફૂંર્

ૂ બોર્ડ ન ુ ૂં
જિલ્લા સ્કલ
અંિાિપત્ર

પ્રોસવર્ન્ટ ફૂંર્

B

35

સિક્ષણ સસમસતના ચેરમેનશ્રી સામે અસવશ્વાસની િરખાસ્ત પસાર કરવા માટે સસમસતના કુ લ સભ્યો પૈકી
કેટલા સભ્યોની સૂંમસતની િરૂરીયાત રહે ?

36

પ્રાથસમક િાળા પૂંચાયત કુ લ કેટલા સભ્યોની બનેલ હોય છે તેન ુૂં કોરમ કેટલા સભ્યોથી થાય છે ?

37

'મુબ
ૂં ઈ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' ની કલમ-44 માૂં નીચેના પૈકી કઈ બાબતનો સમાવેિ થયેલ
છે ?

38

'મુબ
ૂં ઈ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' નુૂં પ્રકરણ-7 નીચે પૈકી કઈ બાબતોનુૂં છે ?

સનયૂંત્રણ

વહવટી તૂંત્ર

માન્ય િાળાઓ

39

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' મુિબ સ્કૂલ બોર્ડ ની મુદ્દત કેટલી હોય છે ?

40

પ્રાથસમક સિક્ષણ બોર્ડ એટલે..........

બે વષડ
કલમ-58 હેઠળ
રચાયેલ ુૂં બોર્ડ

ત્રણ વષડ
કલમ-57 હેઠળ
રચાયેલ ુૂં બોર્ડ

ચાર વષડ
કલમ-59 હેઠળ
રચાયેલ ુૂં બોર્ડ

અસધકૃ ત
નગરપાચલકાઓ
પાૂંચ વષડ
કલમ-60 હેઠળ
રચાયેલ ુૂં બોર્ડ

C
B
A

પેપર - 3 (સિક્ષણ ખાતાના સનયમો અને ધારા ધોરણો) FinalAns.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

વિકલ્પ - A

41

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' ની કઇ કલમથી ખાનગી િાળાના સિક્ષકોને બરતરફ કરવાની
િોગાવઇ છે ?

42

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' મુિબ ટ્રીબ્યુનલ એટલે.......

43

મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1947' મુિબ જિલ્લા સ્કૂલ બોર્ે રાખવાનુૂં ફૂંર્ ક્યા નામે ઓળખાય છે ? પ્રાથસમક સિક્ષણ ફૂંર્

44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ૂ બોર્ડ ના અઘ્યક્ષ અને ઉપાઘ્યક્ષના મુસાફરી ભથથાૂં
'મુબ
ૂં ઈ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' અંતગડત સ્કલ
ચુકવવા અંગેની િોગવાઈ ક્યા સનયમમાૂં કરવામાૂં આવેલ છે ?
ૂ બોર્ડ ના તમામ નોકરોની સેવાપોથી અદ્યતન રાખવાની અને તે નોકરોની રજાના દહસાબ રાખવા
સ્કલ
િવાબિારી ક્યા કમડચારીની હોય છે ?
ૂ બોર્ડ ના સભ્યોની ગેરલાયકાત કઈ નથી?
સ્કલ

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ.
જિાબ

કલમ-40 (ક)

કલમ-40 (ખ)

કલમ-40 (ગ)

કલમ-40 (ર્)

B

કલમ-40 (ગ) હેઠળ
રચાયેલ ટ્રીબ્યુનલ

કલમ-40 (ઘ) હેઠળ
રચાયેલ ટ્રીબ્યુનલ

કલમ-40 (ચ) હેઠળ
રચાયેલ ટ્રીબ્યુનલ

કલમ-40 (છ) હેઠળ
રચાયેલ ટ્રીબ્યુનલ

D

સિક્ષણ ફૂંર્

જિલ્લા સિક્ષણ ફૂંર્

સિક્ષણ સવકાસ ફૂંર્

A

સનયમ-31

સનયમ-30

સનયમ-33

સનયમ-20

A

દહસાબનીિ

બીટ સનરીક્ષક

મુખ્ય કારકુ ન

મુખ્ય સિક્ષક

A

નાિાર ઠરાવવામાૂં
આવેલ હોય

નૈસતક અધઃપતનના
કેસમાૂં સનિોષ ઠરાવેલ
હોય

D

ૂ બોર્ડ નો
25 વષડથી નાની ઉમર જિલ્લા સ્કલ
હોય
વૈતસનક નોકર હોય
સૂંચાલકથી રાજીનામુ ૂં
સ્વીકારી િકે

રાજીનામાનો સ્વીકાર
અમલી રહેિે

રાજીનામુૂં
આચાયડશ્રીની સમક્ષ
રજુ કરવુ ૂં

વહીવટી અસધકારી
સમક્ષ રાજીનામુૂં રજુ
કરે લ હોય તો અમલી
રહેિ.ે

સનયમ-109

સનયમ-110

સનયમ-109(1)

સનયમ-109(3)

D

સનયમ-68

સનયમ-69

સનયમ-70

સનયમ-71

C

સનયમ-48

સનયમ-47

સનયમ-50

સનયમ-51

િર માસે

િર બે માસે

િર ત્રણ માસે

િર છ માસે

A
C

સનયમ-51.1

સનયમ-51.3

સનયમ-51.2

સનયમ-51.4

A

સનયમ-12

સનયમ-13

સનયમ-14

સનયમ-15

C

સનયમ-29

સનયમ-30

સનયમ-31

સનયમ-32

A

સનયમ-31

સનયમ-32.1

સનયમ-32.2

સનયમ-33

100 દિવસ

80 દિવસ

60 દિવસ

40 દિવસ

B

સનયમ-71.1

સનયમ-71.2

સનયમ-72.1

સનયમ-72.2

અનુિાસનત માધ્યસમક િાળાઓને નીચે પૈકી ક્યા પ્રકારની ગ્રાન્ટ આપવામાૂં આવતી નથી ?

સનભાવ ગ્રાન્ટ

સાધન સામગ્રી ગ્રાન્ટ

મકાન ગ્રાન્ટ

પ્રોત્સાહક ગ્રાન્ટ

D
D

ગ્રાન્ટ ઇન એઇર્ કોર્-1964' ના ક્યા સનયમ મુિબ માધ્યસમક િાળાઓમાૂં વગડ વધારા અપાય છે ?

સનયમ-4

સનયમ-5

સનયમ-6

સનયમ-7

B

કોઈ એક ખાનગી ગ્રાન્ટેર્ પ્રાથસમક િાળાના સિક્ષક સૂંચાલકશ્રીને તેન ુ ૂં રાજીનામુૂં રજુ કરે છે તે બાબતે
નીચેના પૈકી શુૂં સાચુૂં છે ?
ખાનગી પ્રાથસમક િાળાની મૂંજુરી મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949 ના ક્યા સનયમ હેઠળ
સનયામકશ્રીને પાછી ખેંચી લેવાની સત્તા છે ?
મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' ના ક્યા સનયમ અંતગડત પ્રાથસમક િાળાના સિક્ષકોની ફરિો નક્કી
થયેલ છે ?
મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' ના ક્યા સનયમથી સ્કૂલ બોર્ડ ના અધ્યક્ષની ફરિો અને કાયો સનયત
થયેલ છે ?
મુબ
ૂં ઇ પ્રાથસમક સિક્ષણ સનયમો-1949' અન્વયે ટ્રીબ્યુનલ વષડમાૂં ક્યારે મળે છે ?

'ગ્રાન્ટ ઈન એઈર્ કોર્-1964' નાૂં ક્યા સનયમ અનુસાર વેકેિન સદહત વધુમાૂં વધુ રજાઓ 80 થી વધવી ન
િોઈએ ?
બીજા િે િોમાૂંથી આવતા સવદ્યાથીઓને પ્રવેિ આપવા બાબતે સહાયક અનુિાન સનયમ સૂંગ્રહ-1964 ના
ક્યા સનયમમાૂં િોગવાઇ કરવામાૂં આવેલ છે ?
સહાયક અનુિાન સનયમ સૂંગ્રહ-1964 ના ક્યા સનયમમાૂં િાળા છોર્યાનુ ૂં પ્રમાણપત્ર સવદ્યાથી અરજી કરે
તેના ૭-દિવસની અંિર કાઢી આપવુૂં િોઇએ ?
માધ્યસમક િાળાનાૂં આચાયડ પોતે સહી કરે લ હોય અને તેના પર િાળાનો સસક્કો લગાવેલ હોય તેવ ુ િાળા
છોર્યાનુ ૂં પ્રમાણપત્ર કાયિે સર ગણાિે. તેવી િોગવાઇ સહાયક અનુિાન સનયમ સૂંગ્રહ-1964 નાૂં ક્યા
સનયમમાૂં કરે લ છે ?
સહાયક અનુિાન સનયમ સૂંગ્રહ-1964 માૂં સનયત થયા મુિબ વેકેિનો સદહત રજાઓની વધુમાૂં વધુ સૂંખ્યા
કોઇપણ સૂંિોગોમાૂં કેટલા દિવસથી વધવી િોઇએ નદહિં ?
પ ૂણડકાલીન સિક્ષકે િર અઠવાદર્યે ઓછામાૂં ઓછૂં 21 કલાક જેટલુ ખરે ખર િૈક્ષચણક કાયડ કરવાનુૂં રહે છે આ
સનયમ સહાયક અનુિાન સનયમ સૂંગ્રહ-1964 ના ક્યા સનયમમાૂં િોગવાઇ છે ?

D

B

પેપર - 3 (સિક્ષણ ખાતાના સનયમો અને ધારા ધોરણો) FinalAns.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ.
જિાબ

40 છોકરીઓ િીઠ એક 50 છોકરીઓ િીઠ એક 30 છોકરીઓ િીઠ એક િાળામાૂં ઓછામાૂં
સિચક્ષકા
સિચક્ષકા
સિચક્ષકા
ઓછી એક સિચક્ષકા

60

ગ્રાન્ટ ઇન એઇર્-1964' ના સનયમ-22 મુિબ િાળામાૂં છોકરીઓની સૂંખ્યાના કેટલા પ્રમાણમાૂં મદહલા
સિચક્ષકા હોવી િોઇએ ?

61

ગ્રાન્ટ ઇન એઇર્ કોર્-1964' ના ક્યા સનયમ મુિબ મૂંિ સવદ્યાથીઓના ખાસ સિક્ષણની િોગવાઇ થયેલ છે ? સનયમ-36

સનયમ-37

સનયમ-38

સનયમ-39

D

62

ગુિરાત માઘ્યસમક અને ઉચ્ચ.માઘ્યસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1972' ની કઈ કલમના આધારે બોર્ડ ના
અઘ્યક્ષને ખાસ બેઠક બોલાવવાન સત્તા છે ?

કલમ-15 (1)

કલમ-56

કલમ-15 (2)

કલમ-16 (1)

C

63

ુ લન રચના કરવામાૂં આવેલ છે ?
'ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1972' ની કઈ કલમથી ટ્રીબ્યન

કલમ-36(1)

કલમ-38(1)

કલમ-37(1)

કલમ-39(1)

D

64

ુ લની રચના અંગેની િોગવાઈ કઈ
ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1972' અંતગડત ટ્રીબ્યન
કલમમાૂં િિાડવવામાૂં આવેલ છે ?

કલમ-39(2)

કલમ-39(3)

કલમ-38(2)

કલમ-36-1(ક)

B

65

માઘ્યસમક સિક્ષણ એટલે...

ધોરણ 6 થી 10 નુૂં
સિક્ષણ

ધોરણ 9 થી 10 નુૂં
સિક્ષણ

ધોરણ 9 થી 12 નુૂં
સિક્ષણ

C

66

બોર્ડ ની આવક અને ખચડના બજેટના અંિાિો તૈયાર કરીને નાણાૂંકીય વષડની કેટલી સમયાવસધ પહેલાૂં
રાજ્ય સરકારને સાિર કરવા િરૂરી છે ?

ધોરણ 8 થી 10 નુૂં
સિક્ષણ
આઠ માસ

બે માસ

છ માસ

ત્રણ માસ

છોકરીઓ માટે માઘ્યસમક િાળામાૂં ઓછામાૂં ઓછી કેટલા ટકા છોકરીઓ હોય ?

100%

70%

80%

બોર્ડ ના પરીક્ષા સચચવની રજા મૂંજુર કરવાની સત્તા કોની પાસે છે ?

સચચવ

અઘ્યક્ષ

નાયબ અઘ્યક્ષ

50%
અગ્ર સચચવ સિક્ષણ
સવભાગ

કલમ-45

કલમ-43

કલમ-44

કલમ-41

B

અસધસનયમ-47

અસધસનયમ-49

અસધસનયમ-48

અસધસનયમ-50

C

જેમાૂં 70%
સવદ્યાથીનીઓ હોય
તેવી િાળા

જેમાૂં 80%
સવદ્યાથીનીઓ હોય
તેવી િાળા

જેમાૂં 100%
સવદ્યાથીનીઓ હોય
તેવી િાળા

જેમાૂં 90%
સવદ્યાથીનીઓ હોય
તેવી િાળા

સવસનયમ-32

સવસનયમ-35

સવસનયમ-33

સવસનયમ-38

A

સનયમ-4.1(ઘ)

સનયમ-4.1(ન)

સનયમ-4.2(છ)

સનયમ-4.1(થ)

D

8(1)(4)

8(1)(3)

7(1)(3)

8(1)(5)

A

સવસનયમ-26

સવસનયમ-28

સવસનયમ-27

સવસનયમ-29

B

1974, સવસનયમ-31

1974, સવસનયમ-30

1964, સવસનયમ-35

1972, સવસનયમ-50

સવસનયમ-25

સવસનયમ-26

સવસનયમ-27

સવસનયમ-28

સવસનયમ-11

સવસનયમ-12

સવસનયમ-13

સવસનયમ-14

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ અસધસનયમ-1972' ની કઈ કલમથી બોર્ડ ના અમુક િસ્તાવેિોની સવગતો પ્રગટ
કરવાની િોગવાઈ છે ?
'ગુિરાત માઘ્ય. અને ઉચ્ચ.માઘ્ય. સિક્ષણ અસધસનયમ-1972' અંતગડત ક્યા અસધસનયમ હેઠળ રાજ્ય
સરકાર બોર્ડ ને આિે િ આપવાની સત્તા છે ?
છોકરીઓ માટે ની માઘ્યસમક િાળા એટલે?
'ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' નાૂં ક્યા સવસનયમ હેઠળ અઘ્યાપકીય સ્ટાફ ખાનગી ટયુિન
કરી િકે નહીં ?
'ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' અનુસાર બોર્ે રજીસ્ટર કરે લ િાળાઓની યાિી સવભાગને િર
વષે આપવાની િોગવાઈ ક્યા સનયમમાૂં છે ?
'ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' અંતગડત પરીક્ષા સસમસતમાૂં સવસનયમ-8(1) (3) માૂં
ઉલ્લેખાયેલા હોય તે સસવાયના બોર્ડ ના સભ્યોમાૂંથી બોર્ે સનમવાનાૂં ચાર સભ્યોની સનયુકતી કઈ કલમના
આધારે કરવામાૂં આવે છે ?
'ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ સવસનસયમો-1974' નાૂં ક્યા સવસનયમ હેઠળ સિક્ષકોના કામના કલાકો નકકી
થયેલ છે ?
ગ્રાન્ટેર્ માધ્યસમક િાળાનો કમડચારી રજા હક્ક તરીકે માગી િકે નહીં. તેવ ુ ક્યા સનયમ અને ક્યા
સવસનયમમાૂં સ ૂચવેલ છે ?
ગુિરાત માધ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974 નાૂં ક્યા સવસનયમમાૂં રજીસ્ટર થયેલી ખાનગી િાળાના હેર્
માસ્ટરો, સિક્ષકો અને ચબન િૈક્ષચણક સ્ટાફનાૂં સભ્યનુૂં વતડન તથા સિસ્ત અંગે િોગવાઇ કરવામાૂં આવેલ છે
?
િાળા રજીસ્ટરમાૂં િન્મ તારીખ, નામ સવગેરેમાૂં ફેરફાર કરવા અંગેની િોગવાઇ માધ્યસમક સિક્ષણ
સવસનયમ-1974 નાૂં ક્યા સવસનયમમાૂં કરવામાૂં આવેલ છે ?

A

D
B
B

A

B
C
B

પેપર - 3 (સિક્ષણ ખાતાના સનયમો અને ધારા ધોરણો) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં
79
80
81
82

પ્રશ્ન
ગુિરાત માધ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' ના ક્યા સવસનયમ હેઠળ િન્મ તારીખમાૂં ફેરફાર કરી િકાય ?
ગુિરાત માધ્યસમક સવસનયમો-1974' અનુસાર ક્યો સવસનયમ સવદ્યાથીઓની સ્વાસ્થય અને િારીદરક
સુખાકારી માટે નો છે ?
માધ્યસમક િાળાના આચાયડની લાયકાત 'ગુિરાત માધ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' ના ક્યા સવસનયમ
હેઠળ સનયત થયેલ છે ?
હાલ પ્રખરતા િોધ કસોટી નીચેના પૈકી કઇ સૂંસ્થા દ્વારા લેવામાૂં આવે છે ?

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

સવસનયમ-124 (ક)

સવસનયમ-125 (ક)

સવસનયમ-126 (ક)

સવસનયમ-123 (ક)

A

સવસનયમ-15

સવસનયમ-16

સવસનયમ-17

સવસનયમ-18

B

સવસનયમ-20 (4)

સવસનયમ-20 (3)

સવસનયમ-20 (2)

સવસનયમ-20 (1)

D

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ

ગુિરાત માધ્યસમક
અને ઉચ્ચતર
પાઠયપુસ્તક મૂંર્ળ
માધ્યસમક સિક્ષણ બોર્ડ

સનયામકશ્રી, પ્રાથસમક
સિક્ષણ

રામનવમી

ગાૂંધી જ્યૂંસત

સવશ્વ યોગ દિવસ

આચાયડશ્રી

કારકૂન

સૂંચાલક મૂંર્ળ

ઓછામાૂં ઓછાૂં બે
ચભન્ન અભ્યાસક્રમ
આપતી હાઇસ્કૂલ

ઓછામાૂં ઓછાૂં ત્રણ
ચભન્ન અભ્યાસક્રમ
આપતી હાઇસ્કૂલ

અનેક ચભન્ન
અભ્યાસક્રમ આપતી
હાઇસ્કૂલ

70
સૌને સિક્ષણ - સૌને
આરોગ્ય કાયડક્રમ

66
સવદ્યાથી આરોગ્ય
અચભયાન

84

સામાન્ય રીતે િાળાઓએ વષડ િરસમયાન પાળવાની જાહેર રજાઓમાૂં નીચેના પૈકી ક્યા દિવસનો સમાવેિ
પ્રજાસત્તાક દિન
થતો નથી ?
વગડ સિક્ષક
િાળાનાૂં સવદ્યાથી હાિરી પત્રક કોનાૂં કબજામાૂં હોવા િોઇએ ?

85

સવસવધલક્ષી હાઇસ્કૂલ એટલે............

ઓછામાૂં ઓછા પાૂંચ
ચભન્ન અભ્યાસક્રમ
આપતી હાઇસ્કૂલ

86

િરે ક વગડમાૂં વધુમાૂં વધુ કેટલા સવદ્યાથીઓ િાળાએ લેવા િોઇએ ?

50

87

ગુિરાત સરકાર દ્વારા સવદ્યાથીઓના આરોગ્ય ચકાસણી માટે િાળાઓમાૂં ક્યો કાયડક્રમ યોજાય છે ?

83

88
89
90
91
92
93
94
95

માન્ય પ્રાથસમક િાળામાૂં પહેલા અને બીજા ધોરણના સવદ્યાથીઓને િરરોિ કેટલા કલાકનુૂં સિક્ષણ આપવુૂં
િોઇએ ?
જે સવસ્તારમાૂં ફરજિયાત સિક્ષણ િાખલ કરવામાૂં આવેલ છે તે િાળામાૂં ધોરણ-૧ થી ૪ માૂં કેટલી ફી
લેવામાૂં આવે છે ?
5 માૂં ધોરણમાૂં રાિસ્થાન રાજ્યની િાળામાૂં અભ્યાસ કરતો સવદ્યાથી પ્રવેિ લેવા ગુિરાત રાજ્યની
િાળામાૂં આવે છે . તો આ સવદ્યાથીના િાળા છોર્યાના પ્રમાણપત્રમાૂં કઇ બાબતની ખરાઇ કરવી ખાસ
આવશ્યક છે ?

60
િાળા આરોગ્ય
િાળા સ્વાસ્થય કાયડક્રમ
ચકાસણી કાયડક્રમ

B
D
B

B
B
B

ઓછામાૂં ઓછ ૨ કલાક ઓછામાૂં ઓછ ૩ કલાક વધુમાૂં વધુ ૩ કલાક

વધુમાૂં વધુ ૨ કલાક

B

શ ૂન્ય

રૂ.25

રૂ.50

રૂ.75

A

િન્મતારીખ િબ્િોમાૂં
લખેલી હોવી િોઇએ.

પ્રમાણપત્ર સનયત
નમ ૂનાનુૂં હોવુ િોઇએ.

રાિસ્થાન રાજ્યના
સૂંબસૂં ધત અસધકારીની
સાચી સહી

આચાયડની સહી

15 દિવસ

20 દિવસ

25 દિવસ

B

કેળવણી સનરીક્ષક

સ્કૂલબોર્ડ

D

સનયામકશ્રી પ્રાથસમક
સિક્ષણ

ગુિરાત સરકાર

D

નાિાર ઠરી હોય તો,
સિક્ષણ સવભાગ

નૈસતક અધઃપતનમાૂં
િોસષત તો, સિક્ષણ
સવભાગ

નૈસતક અધઃપતનમાૂં
િોસષત તો,
નામ.હાઈકોટડ ના ચીફ
િસ્ટીસ

A

કલમ-20

કલમ-21

કલમ-25

C

ફરજિયાત સિક્ષણ સવસ્તારની કોઇ િાળામાૂં સવદ્યાથી કેટલા દિવસ કરતાૂં વધારે ગેરહાિર રહે તો તેન ુ ૂં નામ
7 દિવસ
રજીસ્ટરમાૂંથી કાઢી નાખવામાૂં આવે છે ?
બાજુ ની િાળાના
િો કોઈ િાળા કાયમ માટે બૂંધ થઇ જાય તો િાળાનુ ૂં સામાન્ય રજીસ્ટર કોના હસ્તક રાખવામાૂં આવે છે ?
આચાયડ
અગ્ર સચચવશ્રી સિક્ષણ
ગુિરાત રાજ્ય િૈક્ષચણક સૂંસ્થા સેવા દટ્રબ્યુનલના સભ્યની સનમણકૂં ૂ કોણ કરે છે ?
સવભાગ
ગુિરાત િૈક્ષચણક સૂંસ્થા સેવા દટ્રબ્ય ૂનલના સભ્યની સનમણકૂં ૂ , તેના હોદ્દાની મુદ્દત પુરી થાય તે પહેલા કેવા
સૂંિોગોમાૂં અને કોણ સમાપ્ત કરી િકે ?

પ્રોવિ.
જિાબ

વિકલ્પ - A

નાિાર ઠરી હોય તો,
ગુિરાત સરકાર

દટ્રબ્ય ૂનલના તમામ સભ્યો ભારતના ફોિિારી અસધસનયમની કઈ કલમના અથડ મુિબ રાજ્ય સેવક ગણાિે
કલમ-19
?

તાલુકા પ્રાથસમક
સિક્ષણાસધકારી
હાઇકોટડ ના ચીફ
િસ્ટીસ

C

પેપર - 3 (સિક્ષણ ખાતાના સનયમો અને ધારા ધોરણો)Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

96

પ્રાથસમક િાળાઓમાૂં િૈક્ષચણક/ભૌસતક સુસવધાઓ તેમિ સવડગ્રાહી મુલ્યાૂંકન માટે રાજ્ય સરકારે ક્યા
વષડથી ક્યો કાયડક્રમ અમલમાૂં મ ૂકેલ છે ?

2002 - િાળા પ્રવેિ
ઉત્સવ

2005 - િાળા આરોગ્ય
2009 - ગુણોત્સવ
કાયડક્રમ

2003 - કમડયોગી
તાલીમ

97

પ્રાથસમક િાળા એટલે..........

ધો.1 થી 5 સુધીનુૂં
સિક્ષણ આપતી િાળા

ધો.1 થી 8 સુધીનુૂં
સિક્ષણ આપતી િાળા

ધો.6 થી 8 સુધીનુૂં
સિક્ષણ આપતી િાળા

કોઇપણ ધોરણ સુધીનુૂં
પ્રાથસમક સિક્ષણ
આપતી િાળા

િાળા રજીસ્ટ્રેિનનુૂં પ્રમાણપત્ર ક્યા નમ ૂનામાૂં આપવામાૂં આવે છે ?

નમ ૂનો-1

નમ ૂનો-3

નમ ૂનો-2

નમ ૂનો-4

સવસનયમ-12(12)

સવસનયમ-12(6)

સવસનયમ-12(11)

સવસનયમ-21

સવસનયમ-22

સવસનયમ-25

98
99
100

સામાન્ય િાળામાૂંથી વ્યવસાસયક િાળા અને વ્યાવસાસયક િાળામાૂંથી સામાન્ય િાળામાૂં સ્થળાૂંતર કરવા
સવસનયમ-12(9)(ક)
માૂંગતા સવદ્યાથીને 'ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' અંતગડત ક્યા સવસનયમની િોગવાઈને
ઘ્યાને લઈને ગ્રાહય રાખી િકાય?
'ગુિરાત માઘ્યસમક સિક્ષણ સવસનયમો-1974' અંતગડત માઘ્યસમક િાળાના કમડચારી (સિક્ષક) માટે પ્રોબેિન
સવસનયમ-23
સમય ક્યા સવસનયમ આધારીત નકકી કરવામાૂં આવે છે ?

પ્રોવિ.
જિાબ
C

D
B
B
C

પેપર -૪ (પ્રકીર્ણ )Final Ans.Key(Published Dt :31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

1

ગુજરાતમાાં માધ્યમમક મિક્ષકોની તાલીમ સાથે નીચે પૈકી કઇ સાંસ્થાની જવાબદારી છે ?

SSA

2

STTI નુાં પુરાં નામ જણાવો.

State Teacher Training Institute

3

SCE ના સાંદર્ભમાાં નીચે પૈકી કયુ ાં મવધાન સાચુ ાં છે ?

પ્રથમ સત્રમાાં FA-3 મ ૂલયાાંકન
થાય છે .

4

નીચે પૈકી કયો કાયદો/મનયમ સાંગ્રહ/મવમનયમો માધ્યમમક મિક્ષણ સાથે સાંકળાયેલ નથી ? RTE-2009

Grant in Aid Code

5

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ભ દ્વારા યોજાતી નીચેની પરીક્ષાઓ પૈકી કઈ પરીક્ષા તેના હેત ુ અને
ઉપલબ્ધધમાાં અન્ય ત્રણથી જુ દી પર્ે છે ?

પ્રાથમમક - માધ્યમમક મિષ્યવ ૃમિ
પરીક્ષા

6

રાજ્યની માધ્યમમક િાળાઓ માટે NCERT મારફત યોજાતા ગલણત-મવજ્ઞાન પ્રદિભનનુાં
રાજ્ય કક્ષાએ કઇ સાંસ્થા મારફત અમલીકરણ થાય છે ?

ગુજરાત િૈક્ષલણક સાંિોધન અને
તાલીમ પરીષદ, ગાાંધીનગર

7

રાજ્યમાાં સને 2010 થી િર કરે લ ‘ગુજરાત ઓપન સ્કૂલ’ એ કયા સ્તરના મિક્ષણ માટેની પ્રાથમમક અને ઉચ્ચ પ્રાથમમક
મિક્ષણ
સ્વાયત સાંસ્થા છે ?

8

રાઇટ ટુ ઇન્ફમેિન એક્ટની કલમ 5(1) હેઠળ ક્યા અમધકારીની મનમણકાં ૂ થાય છે ?

રાજ્યના મુખ્ય માહહતી કમમશ્નર

9

રાઇટ ટુ એજ્યકેિન એક્ટ–2009' ક્યા વયના જૂથના બાળકો માટે છે ?

રાષ્રીય ર્ારતીય મમલલટરી
રાષ્રીય પ્રમતર્ા િોધ કસોટી
કોલેજ પ્રવેિ પરીક્ષા
ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર
મનયામકશ્રી, િાળાઓની કચેરી,
માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ભ ,
ગાાંધીનગર
ગાાંધીનગર
માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર
પ ૂવભ પ્રાથમમક મિક્ષણ
માધ્યમમક મિક્ષણ
રાજ્યના મદદનીિ માહહતી
રાજ્ય માહહતી કમમશ્નર
અમધકારી

6 થી 14 વષભ

વિકલ્પ - D

RMSA

GIET

RUSA

Secondary Teaching Training
Institute
બીજા સત્રમાાં FA-2 મ ૂલયાાંકન
થાય છે .

Secondary Teachers’ Training
Institute
પ્રથમ સત્રના અંતે SA-1
મ ૂલયાાંકન થાય છે .
ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર
માધ્યમમક મિક્ષણ અમધમનયમ

State Teacher Training
Institution
બીજા સત્રના અંતે SA-1 અને SA2 મ ૂલયાાંકન થાય છે .
ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર
માધ્યમમક મિક્ષણ મવમનયમો
નેિનલ મીન્સ કમ મેરીટ
સ્કોલરિીપ યોજના

પ્રોવિ.
જિાબ
B
C
C
A
B

મનયામકશ્રી, પ્રાથમમક મિક્ષણની
કચેરી, ગાાંધીનગર

A

સ્નાતક કક્ષાના મિક્ષણ

C

રાજ્યના જાહેર અમધકારી

D

6 થી 11 વષભ

14 થી 18 વષભ

6 થી 18 વષભ

A

અભ્યાસક્રમ પ્રમાણપત્ર

માધ્યમ પ્રમાણપત્ર

નમ ૂનો કકક નુ ાં પ્રમાણપત્ર

A

મનયમ-18

મનયમ-19

મનયમ-17

મનયમ-20

D

આચાયભ

િાળા વ્યવસ્થાપન સમમમત

TPEO

DPEO

B

TAT નુાં પ ૂરાં નામ શુાં છે ?

Teacher Ability Test

Teacher Advancement Test

Teacher Advice Test

Teacher Aptitude Test

વગભ ખાંર્ની રોજબરોજની સમસ્યાઓનાાં કામચલાઉ ઉકેલ એટલે.....

પ્રાયોલગક સાંિોધન

ગુણાત્મક સાંિોધન

સમસ્યા ઉકેલ સાંિોધન

હક્રયાત્મક સાંિોધન

SEB

STTI

GCERT

GSHSEB

NCPCR મુખ્યત્વે કોના અમધકાર અને ન્યાય માટે કામ કરે છે ?

મિક્ષકો

યુવાનો

િાળાઓ

બાળકો

RMSA યોજના ક્યા મવર્ાગને લાગુ પર્ે છે ?

પ્રાથમમક

માધ્યમમક

ઉચ્ચ માધ્યમમક

ઉચ્ચ મિક્ષણ

D
D
B
A
D
B

19

કાયભક્રમ/યોજના અને તેનો સાંબમાં ધત મવર્ાગ અનુસાર નીચે પૈકીનો ક્યો મવકલપ યોગ્ય
નથી ?

ખેલ મહાકુ ાંર્ - યુવક સેવા અને
સાાંસ્કૃમતક મવર્ાગ

િાળા આરોગ્ય ચકાસણી કાયભક્રમ વનબાંધ ુ કલયાણ યોજના - મિક્ષણ મવર્ાગ
આહદજામત મવકાસ મવર્ાગ

20

િાળા વ્યવસ્થાપન સમમમતમાાં મહહલા સભ્યોની સાંખ્યા કેટલી હોય ?

ચાર

પાાંચ

છ

0.1

10
11
12
13
14
15
16
17
18

21
22
23

RTE-2009 ની કલમ કલમ–18 અન્વયે ક્યુ પ્રમાણપત્ર દરે ક િાળાએ મેળવવુાં જોઇએ ? માન્યતા પ્રમાણપત્ર
મિક્ષકો અથવા મવદ્યાસહાયકોએ બજાવવાની ફરજો અંગેની જોગવાઇ આર.ટી..ઇ.
રલસના ક્યા મનયમમાાં છે ?
આર.ટી.ઇ.રલસ અનુસાર મિક્ષકો અથવા મવદ્યાસહાયકોની ફહરયાદોનુાં મનવારણ કરનારુાં
પ્રથમ સ્તર કયુ ાં છે ?

માધ્યમમક મિક્ષણ અને પરીક્ષણ' સામામયકનુાં પ્રકાિન કોણ કરે છે ?
હાલ TAT પરીક્ષાનુાં સાંચાલન કોણ કરે છે ?

ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમમક
આચાયભ સાંઘ

RTE-2009 અંતગભત પ્રાથમમક િાળાઓમાાં કેટલા ટકા સુધી મિક્ષકોની જગ્યા ખાલી
0.05
રાખી િકાય ?
RTE-2009 ની કલમ–33 હેઠળ રચાયેલ રાષ્રીય સલાહકાર સમમમત કેટલા સભ્યોની
9
બનિે ?
RTE-2009 ની જોગવાઇ મુજબ ધોરણ-1 થી 5 ની પ્રાથમમક િાળા વષભમાાં કેટલા હદવસ
200 હદવસ
ચાલવી જોઇએ ?

ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચ
માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ભ

ગુજરાત કાઉન્સીલ ફોર
એજ્યુકેિન રેનીંગ

ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમમક મિક્ષક
સાંઘ

સાગર ખેડૂ સવાાં ગી મવકાસ
યોજના - સામાન્ય વહીવટી
મવર્ાગ

B

સાત

C

0.2

0.5

B

7

10

15

D

220 હદવસ

240 હદવસ

180 હદવસ

A

પેપર -૪ (પ્રકીર્ણ ) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં
24
25
26
27
28
29
30
31

પ્રશ્ન
RTE ACT-2009 ના આરાં ર્ પહેલાાં લઘુલાયકાત ધરાવતા મિક્ષકોએ કેટલા સમયમાાં
પ ૂણભ લાયકાત મેળવી લેવી પર્ે ?
RTE-2009' માાં બાળકને સજા/ત્રાસ આપનાર સામે 'મિસ્ત મવષયક' મવષયક પગલાઓ
લેવા અંગેની જોગવાઇ કઇ કલમ અંતગભત કરવામાાં આવેલ છે ?

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ.
જિાબ

બે વષભ

ત્રણ વષભ

પાાંચ વષભ

છ વષભ

C

કલમ-17 (1)

કલમ-16

કલમ-17 (2)

કલમ-18

C

RTE RULES-2012' અનુસાર પ ૂવભ પ્રાથમમક અને પ્રાથમમક મિક્ષણ માટે રાજ્ય કક્ષાએ
રચાતી રાજ્ય સલાહકાર પહરષદમાાં હોદ્દાની રએ અધ્યક્ષ તરીકે કોણ હોય છે ?

મુખ્યમાંત્રીશ્રી

પ્રાથમમક મિક્ષકોનો હવાલો
સાંર્ાળતા માંત્રીશ્રી

અમધક મુખ્ય સલચવશ્રી/અગ્ર
સલચવશ્રી મિક્ષણ

સરકાર દ્વારા મનયુક્ત થયેલ
કેળવણીકાર

B

SMC ના કુ લ સભ્યો પૈકી કેટલા સભ્યો મવદ્યાથીના વાલી હોય છે ?

9

10

11

8

માધ્યમમક િાળાઓને મનર્ાવ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કોણ કરે છે ?

માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ભ

મનયામક િાળાઓ

મનયામક GCERT

RMSA

'RTE-2009' અંતગભત ધો.6 થી 8 માાં મિક્ષક મવદ્યાથીનુ ાં પ્રમાણ શુાં છે ?

1:40

1:35

1:30

આ પૈકી કોઇ નહીં

DISE નુાં પ ૂરાં નામ શુાં છે ?

District Industrial Situation
Element

District Innovation Status
Enviourment

District Information System For District Information for School
Education
in Education

SVS એટલે.....

School Village System

School Virtual Standard

Shala Vikas Sankul

School Visual System

32

RTE ACT નુ પ ૂરુાં નામ શુ ાં છે ?

RIGHT TO EDUCATION ACT2012

RIGHT OF CHILDREN TO FREE &
RIGHT TO EDUCATION ACTCOMPULSURY EDUCATION
2009
ACT-2009

33
34

NER એટલે શુ ાં ?

NET ENROLLMENT RATIO

NEW ENROLLMENT RATIO

NATIONAL ENROLLMENT RATIO NEVER ENROLLMENT RATIO

NCF એટલે...

નેિનલ કરીક્યુલમ ફ્રેમવકભ

નેિનલ કાઉન્સીલ ફોર ફ્રેમ વકભ

નેિનલ સેન્ટર ફોર ફુર્

નેિનલ કાઉન્સીલ ઓફ ફેકલટીસ

A
A

35

CCE એટલે...

CONTINUOUS AND
COMPREHENSIVE AND
COMPREHENSIVE EVALUATION CONTINUOUS EVALUATION

CONTINUOUS AND
CUMULATIVE EVALUATION

CUMULATIVE AND
CONTINUOUS EVALUATION

A

36

NCTE એટલે...

નેિનલ સટીફીકેટ ફોર ટીચીંગ
એજ્યુકેિન

નેિનલ કાઉન્સીલ ઓફ ટીચર
એજ્યુકેિન

નેિનલ કાઉન્સીલ ફોર ટીચર
એક્ઝામીિનેિન

નેિનલ સટીફીકેટ ફોર ટીચર
એજ્યુકેિન

B

37

પ્રાથમમક િાળાઓમાાં HTAT ની ર્રતીની જોગવાઇ ક્યા ઠરાવથી કરવામાાં આવી ?

18/01/2012

23/05/2012

11/04/2013

16/05/2015

A

38

સ્પેશ્યલ એજ્યુકેિનમાાં બી.એર્. કરે લ ઉમેદવાર પ્રાથમમક િાળાના ર્ાષા મિક્ષક તરીકે
50%
ઉમેદવારી કરવા માગતા હોય તો બી.એ. ન્ય ૂનિમ કેટલા ટકા સાથે પાસ હોવા જોઇએ ?

45%

60%

35%

A

5%

10%

15%

50%

B

ગલણત

પોલીટીકલ

ફીઝીક્સ, કેમીસ્રી, બાયોલોજી

સામાન્ય જ્ઞાન - ર્ારતનુ ાં બાંધારણ

D

100 પ્રશ્નો

120 પ્રશ્નો

150 પ્રશ્નો

200 પ્રશ્નો

C

GUJCET

NIIT

JEE

NEET

D

NTSE

NMMS

RIMC

EIDG

C

ધોરણ-6 થી 8 માાં મિક્ષક બનવા માટે કઇ પરીક્ષા પાસ કરવી જોઇએ ?

TAT-1

TET-1

TAT-2

TET-2

રાજ્ય સલાહકાર પહરષદમાાં અધ્યક્ષ હોદ્દાની રએ કોણ છે ?

મા.શ્રી ભ ૂપેન્રમસિંહ ચ ૂર્ાસમા

મા.શ્રી નાનુર્ાઇ વાનાણી

મા.શ્રીમતી વસુબેન મત્રવેદી

શ્રી સુજીત ગુલાટી

ગુજરાતનો સાક્ષરતા દર વધારવા ક્યો કાયભક્રમ આપવામાાં આવ્યો છે ?

ગુણોત્સવ

પ્રવેિોત્સવ

SSA

RMSA

D
A
B

39
40
41
42
43
44
45
46

મવદ્યાસહાયકની ર્રતીના તા. 27/4/11 ના ઠરાવ અનુસાર ધો.-1 થી 5 માાં
એચ.એસ.સી. મવજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે પાસ કેટલા ટકા ઉમેદવાર લેવા જોઇએ ?
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ભ દ્વારા લેવામાાં આવતી NTSE પરીક્ષામાાં નીચેના પૈકી ક્યા મવષયના
પ્રશ્નોનો સમાવેિ થતો નથી ?
HTAT ની પરીક્ષામાાં કુ લ કેટલા પ્રશ્નોનો સમાવેિ કરે લ છે ?

ધો-12 મવજ્ઞાન પ્રવાહના મવદ્યાથીએ મેર્ીકલમાાં પ્રવેિ માટે કઇ પરીક્ષા પાસ કરવી
અમનવાયભ છે ?
ર્ારતીય મમલલટરી કોલેજ-દહેરાદુ ન ખાતે પ્રવેિ મેળવવા માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ભ દ્વારા
કઇ પરીક્ષાનુાં આયોજન થાય છે ?

RIGHT OF CHILDREN TO FREE &
COMPULSARY EDUCATION ACT2012

A
B
B
C
C
B

પેપર -૪ (પ્રકીર્ણ ) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
47

મનરક્ષરોને સાક્ષર કરવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા ક્યો કાયભક્રમ ચલાવાય છે ?

વાાંચે ગુજરાત

િાળા પ્રવેિોત્સવ

સરસ્વતી યાત્રા

ગુણોત્સવ

પ્રોવિ.
જિાબ
C

48

સેન્સસ-2011 ના પ્રમસધ્ધ થયેલ આંકર્ા અનુસાર ર્ારતનો સાક્ષરતા દર કેટલો છે ?

82.14%

87.20%

85.31%

74.04%

D

49
50
51
52

રાજ્યમાાં સાક્ષરતાનુ ાં પ્રમાણ વધારવા કઇ કચેરી કાયભરત છે ?

મનયામક િાળાઓની કચેરી

મનયામક મનરાં તર મિક્ષણ

મનયામક GCERT

જી.સી.ઇ.આર.ટી. દ્વારા ક્યુ મેગેજજન પ્રમસધ્ધ કરવામાાં આવે છે ?

પ્રત્યાયન

બાલમવશ્વ

પ્રાથમમક મિક્ષણ મનયામકની
કચેરી
જીવનસાંદેિ

જીવનમિક્ષણ

ગુજરાત રાજ્ય િાળા પાઠયપુસ્તક માંર્ળ ક્યુ સામામયક પ્રગટ કરે છે ?

બાલ મિક્ષણ

બાલ મવશ્વ

બાલ સ ૃષ્ષ્ટ

બાલ સાંસ્કાર

બાલમવશ્વ' સામમયક કોણ પ્રકામિત કરે છે ?

GCERT

ગુજરાત રાજ્ય પાઠયપુસ્તક માંર્ળ લચલરન યુમનવસીટી

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ભ

B
D
C
C

એક વષભ

બે વષભ

ત્રણ વષભ

ચાર વષભ

C

તાલુકા પ્રાથમમક મિક્ષણામધકારી

આ પૈકી કોઇ નહીં

C

ગ્રાહ્ય રહેિે

પ્રમાણપત્ર કઢાવ્યાના નાણાાંકીય પ્રમાણપત્ર કઢાવ્યાના નાણાાંકીય
વષભ સહહતના ત્રણ વષભ માટે ગ્રાહ્ય વષભ સહહત બે વષભ માટે ગ્રાહ્ય
રહેિે
રહેિે

પ્રમાણપત્ર કઢાવ્યાના નાણાાંકીય
વષભ પછીના બે વષભ સુધી ગ્રાહ્ય
રહેિે

B

ત્રણ વષભ

એક વષભ

બે વષભ

આ પૈકી કોઇ નહીં

A

પ્રશ્ન નં

53

પ્રશ્ન

જે મવદ્યમાન િાળાઓ મનયત માપદાં ર્ પ ૂરી કરતી ન હોય તેઓને તે પ ૂરી કરવા કેટલી
મુદત આપી િકાય ?

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

54

પ્રાથમમક મિક્ષણની ગુણવિા સુધાર સુચાર વહીવટ માટે તાલુકા પાંચાયતમાની કેળવણી
તાલુકા મિક્ષણ અમધકારી (વગભ-1) તાલુકા કેળવણી મનરીક્ષક
મનરીક્ષક (વગભ-3) ની જગ્યાને અપગ્રેર્ કરીને વગભ-2 ની નવી જગ્યા માંજુર કરવામાાં
આવેલ. આ નવી અપગ્રેર્ કરે લ જગ્યાનુાં નામ શુ ાં છે ?

55

ગુજરાત સરકારે રાજ્ય સરકારના તમામ મવર્ાગો હેઠળની કલયાણકારી યોજનાઓ માટે
વષભ પછીના ત્રીજા વષભ સુધી
જરરી આવકના પ્રમાણપત્રોની મુદ્દત કેટલી કરવામાાં આવેલ છે ?

56

રાજ્ય સરકારના અનામત હેત ુ માટે ઉન્નત વગભમાાંથી બાકાત હોવા અંગેના પ્રમાણાત્રની
પ્રવતભમાન મુદત કેટલી છે ?

57

પ્રાથમમક િાળાઓમાાં મવદ્યાસહાયકોની ર્રતી કરવા કેન્રીયકૃ ત પસાંદગી સમમમતની
વચ્ચે રાજ્ય કક્ષાએ કરવામાાં આવે છે . જેમાાં સભ્ય સલચવ તરીકે કોણ કામ કરે છે ?

નાયબ સલચવશ્રી (પ્રા.મિ.)

નાયબ પ્રાથમમક મિક્ષણ
મનયામકશ્રી

નાયબ મનયામકશ્રી (માધ્યમમક)

આ પૈકી કોઇ નહીં

B

58

તાજેતરમાાં ગુજરાત સરકારે લબનઅનામત કક્ષાનાાં આમથિક રીતે નબળા વગો માટે ઉચ્ચ
અભ્યાસક્રમો અને રાજ્ય સરકાર હેઠળની મનમણુકાં ો માટે કેટલા ટકા જગ્યાઓ અનામત
રાખવા અંગે જોગવાઇ કરે લ છે ?

5 ટકા

10 ટકા

7 ટકા

12 ટકા

B

માધ્યમમક મિક્ષકોની ર્રતી સમમમતના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

મનયામક િાળાઓ

પ્રાથમમક મિક્ષણ મનયામક

માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ભ ના અધ્યક્ષ નાયબ સલચવ-મિક્ષણ મવર્ાગ

કોઇ મવદ્યાથી અધવચ્ચેથી િાળા છોર્ી જાય તેને શુ ાં કહેવાય ?

સ્થલગતતા

િાળા મનકાલ

અપવ્યય

ધોરણ-૧૨ પાસ કયાભ પછી જન્મ તારીખમાાં ફેરફાર કરવાની સિા કોને છે ?

યુમનવસીટીના કુ લપમત

માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ભ ના અધ્યક્ષ જજલલા મિક્ષણામધકારી

A, B, C પૈકી કોઇપણ નહીં

A
C
D

5 ટકા

10 ટકા

15 ટકા

20 ટકા

A

5%

10%

15%

20%

B

લચલરન યુમનવમસિટી

ગુજરાત ટેકનોલોજી યુમનવમસિટી

ટીચસભ યુમનવમસિટી

કામધેન ુ યુમનવમસિટી

C

શ્રી ઇ.પી.દે સાઇ

પી.એ.જલુ

શ્રી બી.કે.મત્રવેદી

શ્રી એ.જે.િાહ

B
D
B

59
60
61
62
63
64
65

પ્રમાણપત્ર કઢાવ્યાના નાણાાંકીય

ઉચ્ચ પ્રાથમમક મવર્ાગમાાં ગલણત-મવજ્ઞાન મિક્ષકની ર્રતીમાાં અનુસ્નાતકની
લાયકાતનો ગુણર્ાર કેટલો છે ?
ગુજરાત સરકાર દ્વારા આમથિક રીતે નબળા વગો માટે નોકરીમાાં કેટલા ટકા જગ્યાનો
અનામત રાખવાની જોગવાઇ કરવામાાં આવેલ ?
ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્થપાયેલ ચાર વમષિય ઇન્ટીગ્રેટેર્ બી.એર્. કોષભ ચલાવતી
યુમનવમસિટી કઇ છે ?
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ભ ના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

પહરણામ સુધારણા

66

GCERT રાજ્યમાાં પાઠયપુસ્તકો અથવા અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી અને મિક્ષકોની
કહઠનતા મ ૂલય
તાલીમ સામગ્રી નક્કી કરતી વખતે કઈ બાબતો પર મવિેષ લક્ષ આપીને તૈયાર કરે છે ?

સવભગ્રાહી મ ૂલયાાંકનના ફીર્બેક

સામાજજક - આમથિક - ર્ૌગોલલક
સ્સ્થમત

દરે ક ધોરણના અંતે દરે ક
મવષયમાાં બાળકોએ પ્રાપ્ત
કરવાના લનીગ આઉટકમ્સ

67

ગુજરાત રાજ્યમાાં RIMC માટે લેવામાાં આવતી પ્રવેિ પરીક્ષાનુ ાં સાંચાલન કોણ કરે છે ?

SEB

GTU

GSHEB

CBSE

પેપર -૪ (પ્રકીર્ણ ) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં

પ્રશ્ન

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ.
જિાબ

68

પયાભ વરણ જાગૃમત અને સાંવધભન માટે GCERT દ્વારા કઇ પ્રવ ૃમિ માટે ગ્રાન્ટ DIET
મારફત િાળાઓને ફાળવવામાાં આવે છે ?

પયાભવરણ મિક્ષણ કલબ

ઇકો કલબ

એનવાયનભમેન્ટ કલબ

પયાભ વરણ બચાવો કલમ

B

69

TAT એટલે....

Teacher Ability Test

Teacher Achievement Test

Teacher Aptitude Test

Teacher Advancement Test

C

રાજ્યમાાં મવદ્યાસહાયક ર્રતી માટે કઇ સમમમત કાયભરત છે ?

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમમક મિક્ષક
પસાંદગી સમમમત

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમમક મિક્ષણ
પસાંદગી સમમમત

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમમક મિક્ષક
ર્રતી સમમમત

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમમક મિક્ષણ
ર્રતી કાયાભ લય

STTI

GCERT

NCTE

RMSA

REPA

STTE

SCPCR

DPE

B
A
C

SEB

GIET

NCERT

A

પ્લે ગ્રુપ

બાલ માંહદર

જુ નીયર કે.જી.

A

70
71
72
73
74

રાજ્યમાાં માધ્યમમક મિક્ષકોને તાલીમ આપનાર સાંસ્થા કઇ છે ?
રાજ્ય બાળ અમધકાર સુરક્ષા આયોગનુ ાં ટુ ાંકુ નામ શુ ાં છે ?

રાજ્યમાાં પ્રારાં લર્ક મિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ અને મ ૂલયાાંકન પધ્ધમત ક્યુ સિામાંર્ળ નક્કી
GCERT
કરે છે ?
સાંકલલત બાળ મવકાસ યોજના હેઠળ પ ૂવભ પ્રાથમમક મિક્ષણ આપવા સ્થપાયેલ એકમને શુ ાં
આંગણવાર્ી
કહેવાય ?

75

રાજ્યમાાં સરકારી માધ્યમમક િાળાઓના મિક્ષણના મવસ્તરણ માટે કોણ કામ કરે છે ?

STTI

RMSA

SSA

માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ભ

B

76

રાઇટ ટુ એજ્યકેિન એક્ટ–2009' ક્યા રાજ્યને લાગુ પર્તો નથી ?

કેન્રિામસત પ્રદે િ

મલણપુર

જમ્મુકાશ્મીર

અરણાચલ પ્રદે િ

C

કલમ–8

કલમ–10

કલમ–11

કલમ–12

B

કલમ–12

કલમ–11

કલમ–13

કલમ–14

C

કલમ–15

કલમ–16

કલમ–17

કલમ–18

B

GCERT

SEB

GHSEB

STTI

A

બાળકના પ્રવેિ સમયે કોઇપણ
પ્રકારની કેપીટે િન ફી લેવા અંગે

બાળકને માનમસક / િારીહરક
ત્રાસ/સજા કરવા અંગે

મિક્ષકોએ ખાનગી ટયુિન/કોચીંગ બાળકને એક જ ધોરણમાાં રાખવા
કરવા અંગે
અંગે

A

કલમ-10

કલમ-9

કલમ-11

C

500 કલાક

800 કલાક

1000 કલાક

1200 કલાક

C

કલમ-8

કલમ-10

કલમ-11

કલમ-12

B

કલમ-11

કલમ-12

કલમ-13

કલમ-14

C

કલમ-28

કલમ-27

કલમ-17

કલમ-16

D

કલમ-21

કલમ-22

કલમ-23

કલમ-24

C

છ માસ

ત્રણ માસ

નવ માસ

બે માસ

B

એક માસ

ત્રણ માસ

છ માસ

બે માસ

C

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

માતા–મપતા અને વાલીની ફરજો RTE-2009 ની કઇ કલમમાાં મનહદિ ષ્ટ કરવામાાં આવી
છે ?
બાળકને પ્રવેિ સમયે કસોટી કે ઇન્ટરવ્યુ પર RTE-2009 ની કઇ કલમથી પ્રત પ્રમતબાંધ
મ ૂકવામાાં આવ્યો છે ?
ધોરણ–1 થી 8 માાં મવદ્યાથીને એક જ ધોરણમાાં રાખી મ ૂકવા સામે RTE–2009 ની કઇ
કલમ પ્રમતબાંધ મ ૂકે છે ?
ગુજરાતમાાં અભ્યાસક્રમ અને મ ૂલયાાંકન પધ્ધમત માટેન ુાં સિામધકારીમાંર્ળ કોને જાહેર
કરવામાાં આવ્યુ ાં છે ?
RTE-2009' અંતગભત કલમ-13(1) અંતગભત કઇ બાબત પ્રમતબાંમધત કરવામાાં આવેલ
છે ?

RTE-2009' ની કઇ કલમમાાં દરે ક બાળકને મફત અને ફરજજયાત પ્રારાં લર્ક મિક્ષણ મળી
કલમ-8
રહે તે માટે સ્થામનક સિામાંર્ળોની ફરજો મનયત કરવામાાં આવી છે ?
RTE-2009 ની જોગવાઇ મુજબ ધોરણ-6 થી 8 ની પ્રાથમમક િાળામાાં વષભમાાં ઓછામાાં
ઓછા કેટલા કલાક િૈક્ષલણક કાયભ થવુાં જોઇએ ?
માતા-મપતા અને વાલીની ફરજો RTE-2009 ની કઇ કલમમાાં મનહદિ ષ્ટ કરવામાાં આવેલ
છે ?
બાળકોને પ્રવેિ સમયે કસોટી કે ઇન્ટવ્યુભ પર પ્રમતબાંધ RTE-2009 ની કઇ કલમથી
મુકવામાાં આવેલ છે ?
RTE-2009 ની કઇ કલમ અંતગભત બાળકને એકજ ધોરણમાાં અટકાવી િકાય નહીં ?
RTE-2009 ની કઇ કલમ મુજબ લાયકાત મસવાયના મિક્ષકો દ્વારા મિક્ષણ કાયભ
કરાવવામાાં આવે તો િાળા દાં ર્ને પાત્ર બને છે ?
RTE-મનયમો 2012 અંતગભત ખાસ તાલીમની જરહરયાત હોય તેવા બાળકો માટે
તાલીમનો સમય ગાળો કેટલો રાખવો જોઇએ ?
RTE RULES-2012 ની કલમ–4 મુજબ પ્રવેિ માટે લાંબાવેલ મુદત કેટલા સમયની
હોય છે ?

પેપર -૪ (પ્રકીર્ણ ) Final Ans.Key(Published Dt : 31/07/2018)
પ્રશ્ન નં
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

પ્રશ્ન
RTE RULES-2012' અનુસાર 'િાળાએ બજાવવાની ફરજો' મવિેની જાણકારી ક્યા
મનયમમાાં જોવા મળિે ?
RTE RULES-2012' નાાં ક્યા મનયમ હેઠળ દરે ક િાળાએ ફરજજયાત પણે DISE ર્ેટા દર
વષે ર્રવાની જોગવાઇ છે ?
RTE RULES-2012' અનુસાર SMC રચના અને કાયો મવિેની જાણકારી ક્યા મનયમ
હેઠળ મળે છે ?
RTE RULES-2012' અનુસાર વગભખર્ાં માાં દરે ક બાળક માટે કેટલા ચોરસ ફુટ જગ્યા
હોવી જોઇએ ?
RTE RULES-2012' અનુસાર ધોરણ-1 માાં પ્રવેિ માટે બાળકની ઉંચર કેટલી હોવી
જરરી છે ?
રાઇટ ટુ ઇન્ફમેિન એક્ટની કલમ–7(1) હેઠળ મવનાંતી મળ્યેથી કેટલા હદવસમાાં માહહતી
પ ૂરી પાર્વી જોઇએ ?
કોઇ વ્યસ્ક્તની જજિંદગી અથવા સ્વતાંત્રતા સાંબધ
ાં ી માહહતી કેટલા સમયમાાં આપવી
જોઇએ ?
વષભ–2016 માાં યોજાયેલ ગુણોત્સવ કાયભક્ર્મમાાં િાળામાાં ઉપલધધ ર્ૌમતક સુમવધા માટે
કેટલો ગુણર્ાર રાખવામાાં આવ્યો હતો ?
મવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હેઠળ જૂન–2015 માાં લાર્ાથી કન્યાને કેટલા રમપયા બોન્ર્
આપવામાાં આવ્યા હતા ?
મિક્ષણ મવર્ાગ સાંચાલલત પછાત વગભની વાંલચત કન્યાઓ માટે પ્રાથમમક મિક્ષણ મવકાસ
માટે ની મનવાસી િાળા કઇ ?
િાળા મવકાસ યોજના તૈયાર કરવાની જવાબદારી કોની છે ?

વિકલ્પ - A

વિકલ્પ - B

વિકલ્પ - C

વિકલ્પ - D

પ્રોવિ.
જિાબ

મનયમ-18

મનયમ-20

મનયમ-19

મનયમ-21

D

મનયમ-11

મનયમ-13(1)

મનયમ-14

મનયમ-15

B

મનયમ-14

મનયમ-15

મનયમ-16

મનયમ-17

C

6 ચોરસ ફુટ

8 ચોરસ ફુટ

60 ચોરસ ફુટ

આ પૈકી કોઇ નહીં

B

1લી જૂને 5 વષભ પ ૂણભ થવા જોઇએ 1લી જૂને 6 વષભ પ ૂણભ થવા જોઇએ

1લી જુ લાઇએ 5 વષભ પ ૂણભ થવા
જોઇએ

1લી જુ લાઇએ 6 વષભ પ ૂણભ થવા
જોઇએ

A

30 હદવસ

45 હદવસ

60 હદવસ

5 હદવસ

A

24 કલાક

36 કલાક

48 કલાક

72 કલાક

C

40 ટકા

60 ટકા

20 ટકા

10 ટકા

C

Rs. 1,000

Rs. 2,000

Rs. 3,000

Rs. 5,000

B

આદિભ મનવાસી િાળા

KGBV

આશ્રમ િાળા

ઉપરોક્ત ત્રણેય

B

િાળાના આચાયભ

VEC

SMC

ગ્રામ પાંચાયત

C

