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હે રવહીવટ

 લે ટન ભાષાના ‘AD’ અને ‘Ministrate’ શ દ પરથી ‘Administration’ શ દ આ યો તેનો અથ
થાય છે સેવા કરવી કે લોકોની દેખરે ખ કે કાળ રાખવી. આથી હે ર વહીવટ એટલે ‘સરકારી વહીવટ’
એવો અથ થાય.
 ‘વુડો િવ સન’ હે ર વહીવટના િપતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .

હે ર વહીવટની સૌ થમ યા યા આપવાનો યાસ હે િમ ટને કય . હે ર વહીવટની કે ટલીક યાત
યા યાઓ નીચે મુજબ છે :
*વુડો િવ સન : હે ર વહીવટ એ કાયદાનો યવિ થત અને િવગતવાર અમલ છે .
* યુથર ગુિલક : હે ર વહીવટ એ વહીવટી શા નો એવો િવભાગ છે કે જે સરકાર સાથે સંબંધ ધરાવે
છે , અને તેમાં કારોબારી, ધારાિકય અને યાય િવષયક વહીવટી ો પણ આવે છે .
*હબટ સાયમન : સામા ય રીતે હે ર વહીવટનો અથ રા ીય, રાજય અને થાિનક સરકારની
કારોબારી શાખાનાં કાય એવો થાય છે .
*ચા સ બડ : કોઇપણ િવષય એવો નથી કે જે વહીવટ કતા અગ યનો હોય. છતાંય તેની સવ સામા ય
યા યા નીચે મુજબ છે :
” હે ર વહીવટ એટલે રા યની નીિત અને યેયનો અમલ કરવાના ઉ ે ય થી સભાનતા પૂવક હાથ
ધરવામાં આવતી સામુ હક અને બૌિ ક વૃિતઓનું અ યયન કરતું શા .”
 ઇિતહાસ તરફ િ કરીએ તો િવશાળ રોમન સા ા યની યવ થા માટે સ ાટ ‘ઓગ ટસ’ ની િસિવલ
સેવા, ઇ.સ.પૂવ ૨૦૦ વષ પહે લા ચીનના ‘હાનવંશ’ ના સમયે િસિવલ સેવા માટે પધા મક
પરી ાઓનું અિ ત વ તથા રા ય વહીવટ માટે અંદાજપ ની યવ થા એ રા ય વહીવટની વૃિત
કે ટલી યવિ થત રહી તેનો યાલ આવે છે . આ ઉપરાંત કૉ ફુિસયસના લખાણો, એસે રયનમી
તિ તઓ, એ ર ટોટલનો ંથ ‘પોિલ ટ સ’, મે યાવેલીનો ંથ ‘ધી િ સ’, માં રાજય વહીવટની
વૃિતનાં વણનો વા મળે છે . આ સવમાં કૌ ટ યનો ંથ ‘અથશા ’ એ હે ર વહીવટની સૌથી
િવ તૃત સમજ આપે છે .
 આજના સમયમાં જે પે હે ર વહીવટ છે તેની શ આત ૧૮ મી સદીમાં જમની તથા ઓ ટે િલયામાં
“કે મેરાવાદી” િવચારકોએ સરકારી વૃિતઓના સંચાલન માટે અ યાસો શ કય . તેમાં ‘ યોજ િઝંક
અ ણી િચંતક હતો.
 આ દશામાં વધૂ સઘન ય ન અમે રકાના ‘હે િમ ટને’ ૧૭૮૭ માં કય . તેણે ‘ધ ફે ડરાિલ ટ’ માં રાજય
વહીવટનો અથ અને અ યાસ ે અંગે િનબંધ લ યો. આ બાબતે ‘વુડો િવ સન’ સૌથી યાત
બ યા.
 અમે રકન વહીવટ શા ી ‘ યુથર ગુિલકે ’ સંચાલકીય
ી િબંદુને સમ વવા અમે રકન
‘POSDCORB’ નો િસ ધાંત આ યો જે નીચે મુજબ છે .
P – Planning (આયોજન)
O – Organization (સંગઠન)
S – Staffing (કમચારી ગણ)
D – Direction (માગદશન)
C Coordination (સંકલન)
O
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R – Reporting (અહે વાલ)
B – Budgeting (અંદાજપ )
હે ી ફે યોલ
૧)આયોજન, ૨)સંગઠન, ૩)આદેશ, ૪)સંકલન, ૫)અંકુશ
ો. િવલોબી
૧) સમા ય વહીવટ – કાય િવભાજન, સંચાલન, િનયં ણ
૨) સંગઠન
૩) કમચારીઓનું સંગઠન
૪) સાધનો અને પૂરવઠો
૫) નાણાંકીય સહાય
‘ યુથર ગુિલક’ નાં િસ ધાંતમાં ખામી તરફ આંગળી િચંધતા વહીવટ શા ી ‘ યુઇસ મે રયમ’ જણાવે
છે કે , તેમાં િવષય વ તુંના ાનનો સમાવેશ થતો નથી.
ઇ-ગવન સ : રા ય વહીવટ માટે ક યુટર, ઇ-મેલ, િવ ડયો કો ફરંસ, મોબાઇલ વગેરે જેવા ઇલેિ ટક
મા યમો થકી વહીવટ કરવામાં આવે તેને ‘ઇ-ગવન સ’ કહે છે .







રા ય વહીવટ ( હે ર) & ખાનગી વહીવટ :
 વહીવટી શા ી ‘િન ો’ના મતે લોકોના માટે કરવામાં આવતી સેવા વહીવટનું વા તિવક હદય છે .
રા ય વહીવટનો મુળભુત હે તું લોકોનું ક યાણ છે .
 રા ય વહીવટનું સંગઠન અમલદાર શાહી (Byerocracy) નાં િસ ધાંતના આધારે , યારે ખાનગી
વહીવટનું સંગઠન યાવસાિયકતાના આધારે ગોઠવાયેલું હોય છે .
 પોલ એપલ બી : ના મત મુજબ સરકારી વહીવટ પોતાના સાવજિનક વ પના લીધે િભ હોય છે તે
લોક સમી ા અને લોકમતની આધીન હોય છે .
 હબટ સાયમન : ને ન યું છે કે સામા ય યિ તઓની િ સાવજિનક વહીવટ રાજનીિતથી પ રપૂણ
અને લાલ ફતાવાદી હોય છે ; યારે ખાનગી વહીવટ રા યનીિત શુ ય અને ચૂ તીથી કામ કરવાવાળું
હોય છે .
 ડૉ.એમ.પી.શમાના મત મુજબ રા ય વહીવટ અને ખાનગી વહીવટએ વહીવટ પી િસ ાની બે
બાજુ ઓ
ં છે , પરંતુ પોતાની આગવી મહ ા અને ટે કનીકો છે જે તેમને િવિશ વ પ બ ે છે .

રા ય વહીવટનાં િવિવધ તબ ા
થમ તબ ો : ૧૮૮૭ થી ૧૯૨૬
થમ તબ ામાં રાજય વહીવટનો િવકાસ રા યશા ની એક શાખા તરીકે િવશેષ બ યો.
 F. J. ગુડનાઉ :- ‘રાજકારણ અને વહીવટ’
 L.D. વાઇટ :- ‘રાજય વહીવટનાં અ યાસની ભૂિમકા’
 બી તબ ો : ૧૯૨૭ થી ૧૯૩૭
આ સમયમાં રા ય વહીવટ એક વતં િવ ાન તરફ આગેકુચ કરી શકે તે માટે વહીવટી શા ીઓએ
કે ટલાક િસ ધાંતો આ યા.
 W.F. િવલોબી :- ‘રા ય વહીવટનાં િસ ધાંત’
 યૂથર ગુલીક અને ઉિવક :- ‘વહીવટી િવ ાન ઉપર િનબંધ’
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 યૂથર ગૂલીકે ‘POSDCORD’ નો યાલ અને મે સ વેબરે ‘અમલદારશાહી’નો આદશ યાલ
આ યો.
 ી તબ ો :- ૧૯૩૮ થી ૧૯૪૭
આ સમયગાળા દર યાન િસ ધાંતોથી આગળ વધીને યવહા રક પાસા ઉપર ભાર મુકાયો.
 ચે ટર બન ડ :- ‘કારોબારે નાં કાય ’
 હબટ સાયમન :- ‘વહીવટી વતન’
 રોબટ ડે લ :- ‘રા ય વહીવટનું િવ ાન અને સમ યાઓ’
 ચોથો તબ ો : ૧૯૪૮ થી ૧૯૭૦
આ તબ ામાં નવીન રા ય વહીવટની િવચારણા શ થઇ. આ બાબતે ૧૯૫૬ માં “ઍડમીની ટે ટીવ
સાય સ વાટરલી” નામનું મેગેઝીન શ થયુ.ં
 પાંચમો તબ ો : ૧૯૭૧ પછી
આ સમયગાળામાં રા ય વહીવટનો એક વતં શા તરીકે િવકાસ થયો. રા ય શા બાબતે ૧૯૬૮
માં “િમ ો ુક” સંમેલન યો યુ.ં
 યોજ ેડ રક શૉ :- ‘નવીન રા ય વહીવટ”

કારોબારી
 રા ય કારોબારીનો સમ દોર જેનાં હાથમાં હોય તેને કારોબારી કહે છે .
મુ ય કારોબારીનાં કાર :
 સામ ય રીતે કારોબારી ને બે કારમાં વહચી શકાય.
૧) સંસદીય કારોબારી ૨) મુિખય કારોબારી
૧) સંસદીય કારોબારી :બે વ પ જણાય છે . ૧) નામમા ની કારોબારી, ૨)વા તિવક કારોબારી. િ ટનમાં રા -રાણી કે
ભારતનાં રા પિત નામ મા ની કારોબારી છે . યારે , િ ટન કે ભારતના વડા ધાન અને ધાનમંડળ
વા તિવક કારોબારી છે . અહ , મુ ય કારોબારી ની રચના ધારાસભા માંથી થાય છે .
૨) મુખીય કારોબારી :
 મુખ પ િતમાં મુ ય કારોબારી મુખ એટલે કે ેિસડે ટ અથવા રા પિત છે . તે ચો સ સમય
માટે ચુટં ાય છે અને મં ીમંડળની રચના કરે છે . પરંતુ, મં ીઓ ધારાસભાના સ યો નથી. મુખ તથા
તેનું મં ીમંડળ ધારાસભાને જવાબદાર ગણાતું નથી.
 મુખ ધારાસભાનું િવસજન કરી શકતા નથી. અમે રકા આ કારની શાસન પ િતનું ે ઉ.દા.
છે .
 કારોબારીના અ ય કારમાં બહુજન કારોબારી છે . આવો િવિશ
કાર મા િ વ ઝરલડમાં છે . અહ
કારોબારી સાત(૭) સ યોની પ રષદની બનેલી છે , તે પોતાના માંથી એકને મુખ અને એકને
ઉપ મુખ ૧ વષ માટે ચુટં ે છે , અને તમામ સ યો સમાન ગણાય છે .

સંગઠનનાં અિભગમો અને િસ ાંતો
મનુ ય સામા ક ાણી છે . તેથી મનુ યને સંગઠનમાં રહે વું ગમે છે . કાળ મે સંગઠનના જુ દા-જુ દા કારો
અને અિભગમોનો ઉ વ થયેલો છે .
1. વૈ ાિનક સંચાલન :- હે ી ટોવને ૧૮૮૬ માં અમે રકન સોસાયટી ઓફ િમકે િનકલ એ િનયરમાં
વૈ ાિનક સંચાલનનું ત વ ાન સમ વતો િનબંધ રજૂ કય હતો. યારબાદ િવ સલો ટૅ લરે િમકોની
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કામ કરવાની ગિત અને સમયનાં અ યાસો ારા િમકોની કાયશિ ત માપવા બાબતે વૈ ાિનક ઢબે
ય ન કય .
2. અમલદારશાહી વાદ :- અમલદારશાહી માટે અં ે માં વપરાતો ‘ યુરો ે સી’ શ દ ચ ભાષામાંથી
આ યો. ચમાં તેનો મતલબ ‘ડે ક’(ટે બલ) પરથી ચાલતી સરકાર છે . યુરો ે સી શ દનો સૌ થમ
ઉપયોગ ૧૮ મી સદીમં ચ અથશા ી િવ સે ડ ડી. ગાનએ કય હતો. અમલદારશાહી ઉપર સૌથી
મોટું દાન જમન સમાજશા ી મે સવેબરનું ગણાય છે . તેણે આદશ કારની અમલદારશાહીનાં
લ ણો આપેલા. યારબાદ એફ.એમ.માકસ અમલદારશાહીનાં ચાર કાર ગણા યા છે .
 વાલી કાર : તેમાં શા ો પર અપાયેલ આધારો પર નાગ રકોમાંથી કમચારીઓની ભરતી થતી.
Ex. ચીન, રિશયા
 ાિતગત કાર : તેમાં ઉ ચવગ કે વણનાં લોકોને નાગ રક સેવામાં ભરતી કરાતા. Ex., ાચીન
ભારતનાં ા ણો, િ યો.
 પેટોનેજ કાર : આ કારમાં રાજકીય કૃ પા પા ોને નાગ રક સેવામાં લેવાતા. Ex. િ ટન, યુ.એસ.
 લાયકાત કાર : આજે દુિનયામાં મોટાભાગના દેશોમાં લાયકાત આધા રત પધા મક પરી ાઓ
ારા નાગ રકોને લોકસેવામાં ભરતી કરાય છે .
 યાંિ ક વાદ : યાંિ કવાદ એ સંગઠનનો પરંપરગત અિભગમ છે . તેમાં સંગઠનનાં કમચારીઓના
થાન, અિધકાર અને ફર િનિ ત કરવાં તથા કમચારીઓ ઉપર િનરી ણ અને િનયં ણની
ણાલીઓનો સમાવેશ થાય છે .
 માનવ સંશાધન િસ ાંત : ઇ ટન મેયોએ સંગઠનનાં હે તુની િસિ માટે સહકારને વાભાિવક રીતે
ો સા હત કરવા ઉપર ભાર મુ યો. આ િસ ાંત માણે સંચાલને માનવ પ રિ થિતને યાનમાં
લેવી ઇએ. કમચારીને ેરણા તથા દશા આપવી ઇએ.
 વતનવાદી અિભગમ : વતનવાદી અિભગમને િવકસાવવાનું માન હબટ સાયમનને ફાળે ય છે .
આ અિભગમ યિ તનાં વતન ઉપર ભાર આપે છે . અને તે માનિસક પ રબળને મહ વનું ગણે છે .
 થા અિભગમ : ૧૯૨૦ નાં દાયકામાં ન બટાલા ફીએ થાના યાલને જ મ આપેલો. થાના
યેક ભાગો આંત રક રીતે પર પર આંતર યા કરે છે . થાના એક ભાગમાં પ રવતન આવે તો
અ ય ભાગોમાં પણ પ રવતન આવે છે . આધુિનક રા ય વહીવટનાં મોટા સંગઠનોનાં અ યાસમાં
થા અિભગમ ઉપયોગી છે .
 સંકલનનો િસ ાંત : સંકલનનો િસ ાંતએ સંગઠન અને સંચાલન માટે પાયાનો િસ ાંત છે . િવિભ
ભાગોનું પર પર અનુકૂલન, ભાગીદારીઓની ગિતિવિધઓ તથા પ રબળોનું અનુકૂલન એ જ સંકલન
છે . સંકલનનાં બે મહ વનાં પાસા છે .
A) રચના મક
B) કાયા મક
 ભારતમાં મુ ય કારોબારીને તેનાં કાય માં મદદ પ થવા ધાનમંડળ તેમજ સિચવાલય, ધાનમંડળ
સિમિતઓ અને સલાહકાર સં થાઓ છે .
લાઇન, સિચવા મક અને સહાયક એકમો
રા ય વહીવટના મહ વનાં યાલોમાં લાઇન, સિચવા મક અને સહાયક એકમોનો સમાવેશ થાય
છે . એક સમય અથમાં ણેય એકમો િસંધુ ખીણની સં કૃ િત સમયે પણ હાજર હતો. પરંતુ, તેઓનાં શાિ ય
યાલ ૧૮ મી સદીમાં ફે ડરીકન આગેવાની નીચે િશયન લ કરમાં િવક યો. યાંથી યુરોિપયન લ કરોમાં
અને છે ે અમે રકન લ કરોમાં આ એકમોનો િ વકાર થયો. આ ણેય એકમો આજે મુ ય કારોબારીના
વધતા જતાં કાય માં સહાયક બની છે .
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1. લાઇન : લ કરી વહીવટમાં યુ નાં મેદાનમાં દુ મનને સીધો સીધો મુકાબલો કામ કરવાનું કામ જે
એકમ કરે છે તેને ‘લાઇન’ એકમ કહે છે . નાગ રક વહીવટી સંગઠનમાં સોપાિનક મમાં ગોઠવાયેલા
જે એકમો આદેશ આપે છે તથા આદેશ માણે કામગીરી બ વે છે તેને લાઇન એકમ કહે છે .
 કોઇપણ દેશનું વહીવટી તં જે મોટા િવભાગો કે ખાતાઓમાં િવભા ત હોય તે લાઇન એકમો
છે . ખાતઓ ઉપરાંત િનયામકો, પંચો અને હે ર કોપ રે શનમાં પણ ‘લાઇન’ એકમો છે .
2. સહાયક એકમ :યુ નાં મેદાનમાં લડતાં સૈિનકોને ખોરાક, દા તરી સારવાર, શ ો પુરા પાડવાનો
અને મા હતી પુરી પાડવાનું કામ સહાયક એકમો કરે છે . તેવી જ રીતે રા ય વહીવટમાં લાઇન
એકમોને તેના મુળ ક ાથિમક કાય માં મદદ કરવાનું કાય સહાયક એકમો કરે છે .
 સહાયક એકમોનાં કાય લોકોને સામા ય રીતે પશતા ન હોવાથી સંગઠનની બહાર તેઓ ઓછા
ણીતા હોય છે . તેમનો ભાવ સંગઠનની બહાર જણાતો નથી. મ ય થ ખરીદ િવભાગ અને
િસિવલ સેવા પંચ તેના ઉ.દા. છે .
3. સિચવા મક ટાફ : લ કીરી સંગઠનમાં લાઇન એકમોને સલાહ સુચન આપનાર અને યુહરચના
ગોઠવનાર સિચવા મક એકમો છે . તેજ રીતે મુ ય કારોબારીને કે સંગઠનના વડાને િવચારવામાં કે
િનણય લેવામાં મદદ આપવાનું કે સલાહ આપવાનું જે એકમો કરે છે તેને સિચવા મક એકમો કહે છે .
ખાતુ કે િવભાગ
સોપાનીક તં ની રચનામાં મુ ય કારોબારી પછીનું થાન ખાતનું હોય છે . મુ ય કારોબારી વ પે
રાજકીય હોય છે , પરંતુ ખાતુ વ પે વહીવટી હોય છે . ખાતુએ વહીવટનું પરંપરાગત એકમ છે . સરકારના
િવિવધ િવભાગો કાય િવભાજન અને કાય સંકલનની મૂળભુત યાના એકમો છે .
ખાતાના કાર : મુ ય પે ખાતાઓના ચાર કાર પાડવામાં આ ય છે .
1. કદની િ એ :
ખાતાની કદની િ એ મોટા ખાતા અને નાના ખાતા એવા પેટા કાર પાડી શકાય. ભારત સરકારના
રે લવે, સંર ણ, તાર-ટપાલ વગેરે મોટા ખાતના ઉ.દા. છે . યારે રા ય તરે સમાજક યાણ ખાતુ,
સંસદીય િવભાગ વગેરે નાના ખાતાના ઉ.દા. છે .
2. માળખાની
ીએ :તં કે માળખાની િ એ ખાતાના એકતં ી અને સમવાયતં ી એવા કાર પાડી
શકાય. એક તં ખાતુ એક જ હે તુની િ એ રચાયેલું હોય છે . સંર ણ અને િશ ણ ખાતાને આ
કારમાં ગણી શકાય.
યારે સમવાયતં ખાતુ એવું ખાતુ છે જેમાં અનેક િવધ કાય તથા અનેકિવધ પેટાિવભાગો ડાયેલા
હોય. ભારતમાં ગૃહ ખાતુ આ કારનું ખાતુ છે . તેમાં િસિવલસેવા, કાયદો અને યવ થા જેવા ઘણા પેટા
િવભાગોનો સમાવેશ થાય છે .
3. કાયના વ પની િ એ :
કાયરત ખાતું અને દેખરે ખ ખાતુ.ં
4. ભૌગોિલક દેશની િ એ :
કે ટલાક ખાતાઓ િવશાળ ભૌગોિલક િવ તારમાં િવ તરે લા જણાય છે . યારે કે ટલાક ખાતાઓ મુ ય
કાયાલયમાં જ સમાય ય છે .
હે ર કોપ રે શન

હે ર કોપ રે શન એ સરકારી સાહસ છે જેની થાપના એ કોઇ િવશેષ યાપારને ચલાવવા અથવા
નાણાંકીય ઉ ે શને ા કરવા કે , રા ય અથવા થાિનક કાયદા ારા થાય છે . ભારતમાં કોપ રે શન
નો ારંભ વતં તા પછી “દામોદરવેલી કોપ રે શન” અને “ઇ ડ ટીયલ ફાઇના સ કોપ .” થી ૧૯૪૮
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માં થાપનાથી ારંભ થયો.
ભારતમાં લોકસભાની ૧૯૬૩ માં રચાયેલી હે ર સાહસ સમીતી ભારતમાં હે ર કોપ રે શનના સુધારણા
માટે ભલામણો કરે છે .
બોડ
 યારે સતા અને સતાિધકાર એક જ યિ તને િવભાગમાં સોપાય યાર તે યુરો થા બને છે . પરંતુ,
યારે સતા અને સતાિધકાર બે કે તેથી વધુ યિ તને સોપાય યારે બોડ થા કહે વાય. ભારતમાં રે લવે
બોડ, મહે સૂલ બોડ, આંત રક ઉધોગો, યાપાર, વાહન યવહાર વગેરે માટે બોડ થા વા મળે છે .
પંચ અથવા કિમશન
 પંચ એ એવું સંગઠન છે જે વ િવવેકથી કાય કરે છે . છતાં તે ધાનની સતાથી વતં હોય છે . તેની
રોજ બરોજની કામગીરી ઉપર કારોબારીનો કોઇ અંકુશ હોતો નથી. તેનાં સ યોની િનમણૂક ચો સ
સમય માટે થાય છે અને તેમને થાન પરથી દૂર કરવાં હોય તો ચો સ
યા હાથ ધરવી પડે છે .
કમચારીઓની પસંદગી, સતાના િતિનધાનની રચના, અથતં ના કે ટલાક પાસાં માટે ના િનયમ ઘડતર
જેવી બાબતોમાં યાં કારોબારીનાં િનયં ણથી વતં સંગઠનની જ ર હોય યાં પંચની રચના ઉપયોગી
થાય છે .
ભારતમાં ણ કારનાં પંચો વા મળે છે .
1. જેમની રચના બંધારણીય ગવાય માણે થાય છે . જેમ કે , ચુંટણીપંચ, UPSC, GPSC વગેરે.
2. એવા પંચો કે જેમની રચના સંસદના કાયદા ારા થાય. જેમે કે , નીતીપંચ, અનુદાન પંચ,
અ શિ ત પંચ વગેરે.
3. એવા પંચોનો સમાવેશ થાય છે કે જેમની રચના કારોબારીના િનણયથી થઇ હોય પરંતુ તેના માટે
કોઇ કાયદો સા રત થયો ન હોય, જેમ કે , િવિવધ કારના તપાસપંચ આ કારમાં સમાવેશ
થાય.
સંદેશા યવહાર (સંચાર અથવા કો યુિનકે શન)
સંદેશા યવહારએ રા ય વહીવટનું પાયાનું શાસન છે . આજે િવ ના તમામ દેશોમાં મા હતી, કાશન અને
લોક સંપક મહ વના બ યા છે .
સંદેશા યવહારના કાર : રા ય વહીવટમાં ણ કાર પડે છે .
1) ઊ વ સંદેશા યવહાર :- િન ન તરે થી ઉપર જતા સંદેશા
2) ની ન સંદેશા યવહાર :- ઉપરથી નીચે જતા સંદેશા
3) સમાંતર સંદેશા યવહાર :- એક િવભાગ માંથી બી િવભાગમાં જતા સંદેશા
 અ ાહમ મોસલોનો જ રયાતનાં કો ટ મનો િસ ાંત :- તેના મતે મનુ યએ જ રયાતો ધરાવતું ાણી
છે . અને ભા યેજ તે સપૂણ સંતોષની િ થિતએ પહ ચે છે . જેવી એક ઇ છા સંતોષાય છે , એટલે બી
ઇ છા તેનું થાન લે છે .
 ફે ડ રક હજબગનો પ રબળનો િસ ાંત :- તેનાં મતે તમામ લોકોની આવ યકતાઓ બે કારની છે .
1) તકલીફથી બચવું, 2) મનોવૈ ાિનક રીતે િવકાસ કરવો.
હજબગ આ િસ ાંતમાં કાયસંતોષ અને કાયઅસંતોષનાં પાંચ પાંચ મજબુત પ રબળો શો યા હતાં.
કમચારી વહીવટ :
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 િસિવલ સેવા ૧૮૫૩ નાં ચાટર એ ટમાં સંપણ
ુ પણે પધા મક પરી ાઓ ારા િસિવલ સેવકોની
ભરતી થાનો િ ટને વીકાર કય . ૧૮૫૪ માં રચાયેલી નોથકોટ ટે વેલીયન સિમિતએ તેના અહે વાલમાં
સૌ થમ ‘િસિવલસેવા’ શ દ વાપરી ‘િસિવલ સેવાપંચ’ જેવી તટ થ સં થા માટે ભલામણ કરી. ૧૮૮૩
માં અમે રકાએ પે ડ ટનનો ધારો પસાર કરી િસિવલ સેવકો માટે પધા મક પરી ા દાખલ કરી.
આધુિનક લાયકાત આધા રત િસિવલ સેવામાં કમચારીઓની ભરતી માટે બે કારની પ િતનો ઉપયોગ
થાય છે .
1) ય ભરતી, 2) આંતરીક ભરતી.
 િસિવલ સેવકોની ભરતી માટે કસોટી : િસિવલ સેવકોની પસંદગી માટે તેમની યો યતા ચકાસવા
મુ ય વે છ કારની કસોટી લેવાય છે . 1)લેિખત કસોટી, 2)મૌિખક કસોટી, 3)કાયકૌશલ કસોટી,
4)શૈ િણક લાયકાતો અને અનુભવોનું મૂ યાંકન, 5) મનોવૈ ાિનક કસોટી, 6) શારી રક કસોટી.
 તાલીમ : િસિવલ સેવકોની કાય મતા િવકસે તે માટે તેમને યો ય તાલીમ અપાય તે જ રી છે . તાલીમનાં
મુ ય બે કાર છે .
1) ઔપચા રક તાલીમ : પોતાની ફરજ યે પૂરતી ગંભીરતા કે ળવાય તે માટે ધોરણસરની તાલીમ
અપાય તે ઔપચા રક તાલીમ છે . ઔપચા રક તાલીમનાં પેટા કાર છે . 1)પૂવ સેવા તાલીમ, 2)સઘન
તાલીમ, 3)સેવાકાલીન તાલીમ, 4)અનુતાલીમ.
2)અનૌપચા રક તાલીમ : અનૌપચા રક તાલીમનાં જૂ ના કમચારીઓ પાસે અથવા ઉપરી કમચારીઓ
પાસે જે તાલીમ મળે તેને ‘અનઔપચા રક’ તાલીમ કહે છે .
 મૂ યાંકન : તાલીમનાં અંતે લેિખત કે મૌિખક કસોટી ારા મૂ યાંકન કરવામાં આવે છે .
 કાય મતાં મૂ યાંકન [પફ મ સ એ ોઇઝલ] :- કાય મતા મૂ યાંકન માટે પરંપરાગત દિ કોણ માણે
ઉ ચ અિધકારી ારા કમચારીઓની વાિષક ખાનગી ન ધ(કોિ ફડે િ શયલ રોલ C.R.) કતા હોય છે .
કમચારીઓની કામગીરી માટે જુ દા-જુ દા દેશોમાં જુ દી-જુ દી પ િત િવકસાવવામાં આવી છે .
 નાણાકીય વહીવટ : નાણાિકય વહીવટ નાં બે પાસાં હોય છે . માળખું અને
યા. નાણાિકય વહીવટનાં
માળખામાં નાળાખાતું, હસાબ તથા ઓ ડટનો સમાવેશ થાય. યારે નાણાિકય વહીવટની
યામાં
અંદાજપ ઘડતર અને અમલનો સમાવેશ થાય.
 અંદાજપ : રા યની નાણાિકય યવ થાને ચો સ વ પ આપનાર અંદાજપ માટે અં ે માં
વપરાતો શ દ ‘બજેટ’, ચ ભાષાનાં ‘બૉઝેટ’ પરથી ઉપરી આ યો છે . બૉઝેટ નો અથ ‘ચામડાની
થેલી’ થાય. ૧૭૩૩ માં િ ટશ વડા ધાન રોબટ વૉલપોલ ચામડાની થેલીમાં આવક- વકનો અંદાજ
આમ સભા સમ લાવેલા. યારે કોઇએ પેલી થેલીને યાનમાં લઇને યંગમાં ‘નાણા ધાને પોતાનું
બૉઝેટ ખો યુ’ં તેમ ક .ુ તે સમયથી અંદાજપ માટે ‘બજેટ’ શ દ વપરાવા લા યો. ભારતમાં બજેટને
‘વાિષક નાણાિકય િનવેદન’ કહે છે . અંદાજપ એવી નાણાકીય યોજના છે કે જેમાં ગતવષનાં નાણાિકય
અનુભવનું ટૂં કમાં વણન હોય છે . તથા આગામી વષની યોજના આપવામાં આવી હોય છે . નાણાખાતું
નીચેના ખાતાઓમાંથી મેળવેલ તમામ અંદા ની કરકસરમાં દિ કોણથી ચકાસણી કરી ડસે બર
માસમાં અંદાજપ તૈયાર કરે છે .
યુઆરી માસમાં કે િબનેટની સંમતી મેળવીને ે ુઆરી મ હનાનાં
છે ા દવસે સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે રજૂ થાય છે . આ સમયે નાણા ધાન પોતાનાં વચનમાં ચાલુ અને
આગામી નાણાકીય વષનું િચ રજુ ં કરે છે . સંસદમાં અંદાજપ રજૂ થયા પછી એકાદ અઠવા ડયા પછી
પીકરે ન ી કરે લી તારીખે અંદાજપ પર સામા ય ચચા થાય છે . અહ પૂછાતા
ોના ઉતર
નાણા ધાન આપે છે . યારબાદ મતદાન થાય છે . આ સમયે િવરોધપ અંદાજપ માં માંગેલી રકમમાં
કાપ મુકતી દરખા ત મુકે શકે છે . ઓ આવી દરખા ત પસાર થઇ ય તો સરકારે રા નામું આપવું પડે .
 લોકસભામાં ખાતાકીય માંગણીઓ મંજુર થયા પછી પીકરનાં માણપ સાથે રા યસભામાં
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મોકલાય છે . રા યસભા આ ખરડા ઉપર ચચા કરી શકે છે . પણ તેને રોકી શકતી નથી. આ ખરડા અંગે
જ ર જણાય તો ભલામણો સાથે તે ૧૪ દવસમાં લોકસભાને પરત મોકલે છે . પરંતુ લોકસભા તે
ભલામણો વીકારવા બંધાયેલી નથી. બંને ગૃહમાંથી ખરડો પસાર થયેલ રા પિતની સહી માટે મોકલાય
છે . તેમની સહી થતાં આ ખરડો ‘નાણાિવિનયોગ કાયદાનું’ સવ પ ધારણ કરે છે . આ કાયદાથી
સરકારને સંિચતનીધી માંથી રકમ ઉપાડવાની મંજૂરી મળે છે .
ભારતમાં હે ર હસાબ : ભારતમાં હે ર વહીવટનાં હસાબ માટે હસાબ પ ર ણ િવભાગ નામનાં
ખાતાની રચના થયેલી છે . આ ખાતાનાં વડાને ‘કે ગ(CAG)’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .તેમને મદદ
કરવા ભારત સંઘના દરે ક રા યમાં મુ ય હસાબ અિધકારી(Account General)0 હોય છે .
હસાબ તપાસણી(ઑ ડટ) :-ભારતમાં આધુિનક વ પનાં હસાબ તપાસ િવભાગની રચના ઇ ટ
ઇિ ડયા કંપનીના શાસનમાં ઇ.સ.૧૭૫૩ માં થઇ હતી. ૧૯૧૯ નાં મો ટે યું ચે સફડ સુધારા સાથે આ
િવભાગને વતં થાન મ .ું ૧૯૩૫ ના અિધિનયમથી તેનું ે િવ તારવામાં આ યુ.ં ૧૯૫૦ માં
એકાઉ ટંટનાં હો ાને બંધારણમાં થાન આપીને તેમનાં હો ાને ‘કં ટોલર ઍ ડ ઑ ડટર જનરલ’ તરીકે
ઓળખવાનું શ થયુ.
વહીવટી પંચ( ટ યુનલ) : ભારતમાં કે
તરનાં ણ મુ ય વહીવટી પંચો છે .
1) આવકવેરા પૂનઃ િવચારણા પંચ
2) રે લવે વહીવટી પંચ
3) કે ીય વહીવટી પંચ
લોકપાલ અને લોકાયુ ત :- ૧૯૬૩ માં ‘કે ીય અ વેષણ યૂરો’ અને ૧૯૬૪ માં “કે ીય સતકતા”
પંચ નો જ મ થયો. યારબાદ લોકાયુ તની િનમ ંક કરવાનું માન સૌ થમ ૧૯૭૩ માં રાજ થાને
મેળ યુ.ં યારબાદ અ ય રા યો ડાયા. લોકાયુ તની િનમણૂક રા યનાં રા યપાલ, વડી અદાલતનાં
મુ ય યાયાધીશ અને િવરોધપ નાં નેતા સાથે ચચા-િવચારણા કરીને મુ ય ધાનની સલાહથી કરે છે .

સુ-શાસન માટે નાં િવ બકના સુચનો :
 સૌ થમ ૧૯૮૯ માં િવ બકે પોતાના અહે વાલમાં જણા યુ કે હે ર ે નું મા વહીવટી નહી પરંતુ,
સંચાલન, ઉ રદાિય વ, િવકાસ માટે કાનુની માળખું અને ણકારી માટે ખુ ાપ ં એ આવ યક બાબત
છે .
 િવ બકે સુ-શાસન માટે થોડી સુચનાઓ આપેલી છે .
 સંગઠન રચવાની વતં તા અને િવિવધ ધાિમક, સામા ક, આિથક, સાં કૃ િતક અને ધંધાકીય સમુહો
ારા શાસનમાં સ ય ભાગીદારી.
 કાયદાના શાસનના આધારે કાનુની માળખું થાપવું અને માનવ હકોનાં ર ણ માટે યાયતં નું વતં
હોવું.
 સામા ક યાય ળવવો તથા શોષણ િવ સ ાનો દુ પયોગ િવ સુર ા આપવી.
 સરકાર અને નાગ રક સમાજ વ ચે સહકાર જળવવો.
 ભારતીય કં પની ધારાની કલમ : 617.
સરકારી કંપનીનો આશય એવી કંપનીઓ છે કે જેમાં ઓછામાં ઓછી મુડીનો 51% ભાગ સરકાર પાસે
હોય. Ex: ટીલ ઓથો રટી ઓફ ઇિ ડયા, કોલ ઇિ ડયા, ભારત હે વી ઇલેિ ટક િલ.
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 પદ મ વગ કરણ :
પદ મ વગ કરણ એ યિ તગત પદિ થતીનું વગ કરણ છે . આ ણાલીમાં વગ કરણ વગનું ન હ પરંતુ
કમચારીઓનું હોય છે . દરે ક કમચારીને એક િનિ ત વગમાં રાખવામાં આવે છે . ભારતમાં રક સનદી
સેવાના િનયમો ૧૯૩૦ પર આધારીત છે .
 દરે ક કમચારીના પગાર ધોરણ નીચે જણાવેલ િસ ાંતોને અનુસરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે .
1) દેશની આિથક િ થિત, 2) વનિનવાહ ખચ અને ભાવ સપાટી, 3)સમાન કાય માટે સમાન વેતન,
4) વતતો બ ર દર, 5) સરકારની નીિત.
 વેતન વહીવટી બાબતો તપાસવા માટે અ યાર સુધીમાં સાત(7) પગારપંચની િનમણૂક થઇ છે .
પગાર પંચ
વષ
અય
થમ પગાર પંચ
ીિનવાસ વદાચાયર
1946-47
બીજુ ં પગાર પંચ
જગ ાથ દાસ
1957-59
ીજુ ં પગાર પંચ
રઘુવીર દયાલ
1970-73
ચોથું પગાર પંચ
P. N. િસંઘલ
1983-86
પાંચમુ પગાર પંચ
ર નાવેલ પાં ડયન
1994-97
છ ુ ં પગાર પંચ
બી.એન.કૃ નન
2006-08
સાતમું પગાર પંચ
અશોકકુ માર માથુર
2016
 કમચારીને આપવામાં આવતા નીયત કરે લા પગાર ઊપરાંતનાં ભ થા :
 મ ઘવારી ભ થું – D.A(Dearness Allowance)
 મકાન ભાડા ભ થું – H.R.A.
 શહે રી ભ થું – City Allowance.
 વાસ ભ થું – T.A.(Travelling Allowance)( જે કાયમી વાસ કરતા હોય તેને PTA મળે)
 દૈિનક ભ થું – D.A.(Daily Allowance)
 વાસ રાહત રજ – L.T.C.(Leave Travel Consession)
 મે ડકલ ભ થુ.ં
 વાહન ભ થું – Conveyance allowance.
 ગણવેશ ભ થું – Uniform Allowance.
 બાળકોનાં િશ ણ સંબંધી ભ થું – Children Education allowance
 પશનનાં કારો :
 સુપર એ યુએશન : વૃ ધાવ થા ના કારણે
 િનવૃતી પશન
 વળતર યો ય પશન
 રહે િમયત પશન
 અયો ય પશન
 િત પશન
 કુ ટું બ પશન
 સામા ય સહાયકારક િનધીઓ :
1) ભિવ ય નીિધ : જનરલ કોિ ટ યુટરી ોિવડ ટ ફંડ
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ભિવ ય નીિધ કમચારીને િનવૃતી વખતે એકી સાથે આપવામાં આવે છે .
2) ે યુટી :
કમચારીને િનવૃતી વખતે એકી સાથે આપવામાં આવે છે .
3) ર નું રોકડમાં પાંતર :
સેવા િનવૃત કમચારી પોતાની જમા હક ર ૩૦૦ હાલમાં નું સુધીનું રોકડમાં પાંતર થાય છે .
4) િવમાનો લાભ :
કે સરકારની કમચારી સામુ હક િવમા યોજના – ૧૯૮૦ મુજબ સેવા દર યાન કમચારીનું મૃ યુ થાય
તો િવમા સુર ા આપવામાં આવે છે .
 િશ ાઓ
 હળવી િશ ા
1) ઠપકો આપવો
2) પગાર વધારો અટકાવવો
3)બઢતી અટકાવવી
4) આિથક નુકસાન વસુલ કરવું
 મોટી િશ ઓ
1) ઉતરતા કે લમાં અપકષ
2) ફર યાત િનવૃિત
3) નોકરીમાંથી દૂર કરવો(પદ )
4) કાયમ માટે છુટો કરવો(Dismiss)
ભારતમાં વહીવટી સુધારાઓ
તેને ણ ભાગમાં વહચી શકાય :
1. ૧૮૫૩ – ૧૯૫૪ : ભારતમાં ડે લહાઉસીનાં સમયથી નાગ રક સેવામાં ખુ ી પધા મક પરી ાનો આરંભ
થયો. યારબાદ વ હવટી સુધારા માટે ઘણા બધાં પંચોની મા હતી નીચે મુજબ છે .
 એચીસન પંચ : ૧૮૮૬ – ૮૭
 મેટફડ અહે વાલ : ૧૯૧૮
 લી-પંચ : ૧૯૨૩-૨૪
 િવલર સમીતી : ૧૯૩૬
 સિચવાલય પુનગઠન સિમિત : ૧૯૪૭ :- અ ય - િગરીજશંકર બાજપેયી
 કરકસર સિમિત : ૧૯૪૮ :- અ ય :- ક તુરભાઇ લાલભાઇ
 સરકારી તં ની કાયકુ શળતામાં વધારાનું બાબતનું પંચ – ૧૯૫૨ :- અ ય :-R.A.
ગોપાલ વામી
2. ૧૯૫૪ – ૧૯૬૪ : િવિશ પુનઃગઠન એકમ : ૧૯૫૨ તેમાં કમચારીઓની જ રયાતની સિમ ા
કરવાની તથા કાયકુ શળતા લાવવાની ભલામણ કરવાની હતી.
 “સંતનામ સિમિત” – ૧૯૬૨ -૬૪ :ાચાર િનવારણ માટે ની આ સિમિતએ કે ીય તકે દારી
પંચની થાપનાની ભલામણ કરી.
3. ૧૯૬૪ – ૧૯૭૩ : વહીવટી સુધારણા પંચ :
૫
યુઆરી, ૧૯૬૬ માં મોરાર દેસાઇની અ ય તામાં થાપાયેલા આ પંચે જુ દા-જુ દા ૨૦
અહે વાલો આ યા અને કુ લ ૫૭૮ ભલામણો કરી.
 તેની મુ ય ગવાઇઓ નીચેની બાબતની છે .
* ભારત સરકારની તં યવ થા અને તેની કાય પ િતઓ
* તમામ ક ાએ આયોજન માટે ની તં
* કે -રા ય સંબંધો
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* નાણાકીય વહીવટી તં
* કાિમક વહીવટી તં .
* આિથક વહીવટી તં .
* રા યક ાનું વહીવટી તં .
* િજ ાક ાનું વહીવટી તં .
* નાગ રકોની ફ રયાદ િનવારણની સમ યાઓ
* લોકપાલની ભલામણ
* લોકાયુ તની ભલામણ
4. ૧૯૭૩ પછી અ યાર સુધી :
 તીય વહીવટી સુધારણા પંચ : અ ય :- િવર પા મોયલી.

હે ર વહીવટ વનલાઇનર
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

‘ હે ર વહીવટએ હે ર કાયદાનો સંપૂણ અને પ િતસરનો અમલ છે ’
– આ યા યા કોણે આપી?
િન ો એ ડ િન ોએ હે ર વહીવટના કે ટલાં અગ યનાં લ ણો
બતા યા છે ?
‘વહીવટી યા સાવિ ક છે ’- આ િવધાન કોનું છે ?
‘વહીવટ એ સરકારનો આધાર છે . કોઇ સરકાર વહીવટ વગર રહી શકે
નહી’ આ વા ય કોનું છે ?
‘ધ ડાયનાિમ સ ઓફ પ લીક એડિમિન ટે શન’ પુ તક કોણે લ યું
છે ?
‘ધ ટડી ઓફ એડિમિન ટે શન’ િનબંધ ૧૮૮૭ માં કોણે કાિશત
કય ?
‘પોિલ ટ સ ઓફ એડિમિન ટે શન’ ારા ૧૯૦૦ માં કોનું પુ તક
કાિશત થયુ?ં
૧૯૪૮ માં ‘ધી એડિમિન ટે ટવ ટે ટ’ પુ તક કોણે લ યું છે ?
ભારતમાં ૧૯૩૦ માં રાજનીિત િવ ાનના અ યાસ મમા ‘ હે ર
વહીવટ’ નું એક અિનવાય પેપર ડનાર થમ િવ િવધાલય યુ?ં
ભારતમાં ૧૯૩૭ માં ‘િવ
હે ર વહીવટ’ ઉપર એક ડ લોમા
અ યાસ મ શ કરવાવાળી થમ િવ િવધાલય કઇ?
ભારતમાં ‘ હે ર વહીવટ’ નાં થમ ોફે સર?
૧૯૫૪ માં હે ર વહીવટ ઉપર પોલ એપ બી અહે વાલ(૧૯૫૩) ની
ભલામણથી Indian Institute of Public administration
IIPA ની થાપના યાં કરવામાં આવી?
૧૯૬૦ ના દાયકામાં યો યેલ િમ ોવ ુક સંમેલનમાં શેનો જ મ થયો
હોવાનું મનાય છે ?
એક િવધાશાખા તરીકે હે ર વહીવટની કાય ે ની મુંઝવણને કોણે
LOCUS અને FOCUS તરીકે રજુ કરી?
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New Public Administration પુ તક કોણે લખેલ છે ?
‘લોક પસંદગી અિભગમ’ િવચારધાર ના ખર સમથક?
િવ બકે ‘સુશાસન’ અને ‘િવકાસ’ નામનો અહે વાલ યારે બહાર
પા ો?
‘કાયલ ી કાયદ તા’ ની પ િત કોણે આપી?
વહીવટનાં કાય અંગેનું POCCC સુ કોણે આ યું?
સંગઠનમાં કામની વહચણી અંગે 4P-ફોમુલા કોણે આપી?
નોકરશાહી/અમલદારશાહી શ દ સૌ થમ કોણે આ યો?
અમલદારશાહીનો યવિ થત અ યાસ યા જમન સમાજશા ીએ
કય ?
ચો સ કાય પુ ં કરવાના ઉ ે શથી ઉપરી અિધકારીએ હાથ નીચેના
માણસને સ પેલી સતા એટલે ?
જે િનણયો નવા, િવલ ણ છે તેના માટે કોઇ તૈયાર પ િત ઉપલ ધ
નથી હોતી, આવા િનણયો એટલે ?
બી ઓને અનુકરણ કરવા માટે ભાિવત કરવાની મતા એટલે ?
નેતાગીરીની કઇ સૈલીમાં નીિત અને િનણયની સ ા કે િ ત નેતા પાસે
હોય છે ?
લોકશાહી નેતાગીરી અ ય યાં નામે ઓળખાય છે ?
યા િસ ાંતને ‘મહાન માણસનાં િસ ાંત’ તરીકે પણ ઓળખવામાં
આવે છે ?(નેતાગીરીનો એવો િસ ાંત જેના અનુસાર નેતા જ મથી
સ યેલ કે ટલા લ ણો-ગુણો ધરાવે છે જે તેમને નેતા બનાવે છે .)
બે કે તેથી વધુ યિ તઓ વ ચે સમજણની આપ-લે અમલમાં
મૂકવાની યા એટલે?
કોઇ િવિશ સમયમાં યિ ત અથવા સમુહ ારા દિશત
આ મિવ ાસ, ઉ સાહ તથા દઢતા વગેરેની મા ા એટલે?
સંસદીય મુ ય વહીવટમાં વડા ધાન અને ધાનમંડળ કોને જવાબદાર
છે ?
જે કારોબારી સંસદીય અને મુખશાહી પ ધિતના કે ટલાક મૂળભૂત
િસ ધાંતોનું િમ ણ ધરાવે છે . આ કારની કારોબારીને શું કહે છે ?
ઉ ચ પદવી ધરાવતા અિધકારીઓ તરફથી નીચલી પાયરી તરફ
આદેશોનો વાહ એટલે?
ભારતીય કંપની ધારાની કઇ કલમ હે ઠળ સરકારી કંપનીની યા યા
આપેલ છે ?
સરકારી કંપની નું સજન કઇ રીતે થાય છે ?
એવા કયાલયો કે જેને કોઇ વહીવટી કાય કરતાં પહે લાં મુ યમથકની
મંજૂરી લેવી પડે છે અને મુ ય મથકના િનયં ણ અને િનદશન હે ઠળ
હોય છે . તેને શું કહે છે ?
એક પ ધિત જેમાં મુ ય કાયાલય અને ે ીય કાયાલય વ ચે મ ય થ
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યોજ ેડ ર સન
િવ સે ટ ઓ ટોમ
૧૯૯૩
એફ.ડબ યુ ટે લર
હે નરી ફે યોલ
યુથર ગુિલક
િવંસે ટ ગાન
મે સ વેબર
સ ા સ પણી
(delegation)
િબનકાય િમત િનણયો
નેતાગીરી
સરમુખ યારશાહી
ભાગીદારીયુ ત શૈલી
લા િણકતાનો િસ ાંત

મા હતીસંસાર
મનોબળ
સંસદ
સં થાકીય કારોબારી
રૈ િખક સહાયકો
૬૧૭
કારોબારીના ઠરાવથી
ે ીય એજ સી

એકમ પ િત
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કે અથવા ાદેિશક કયાલય હોય, બ ે વ ચે ય મા હતી સંચાર
થતો ન હોય પરંતુ મ ય થ કે ધારા થતો હોય?
મુ ય કાયાલયથી આદેશ સીધા ે ીય કાયાલય સુધી સરે છે . વ ચે
કોઇ મ ય થ કાયાલય હોતા નથી. આ પેટન કઇ?
મુ ય કાયાલય તથા ાદેિશક કાયાલય પાસે પાસે એક જ ભવનમાં હોય
છે અને ે ીય એજ સીઓ કે ીય કાયાલયથી દૂર હોય છે – આ પેટન
કઇ?
ાદેિશક કાયાલય, મુ ય કાયાલયથી ઘ ં જ દૂર આવેલું હોય છે અને
ાદેિશક કાયાલય અને ે ીય કાયાલય વ ચેનું અંતર ખુબ જ ઓછું
હોય છે . આ પેટનને શું કહે છે ?
કઇ નોકરશાહીમાં લોકસેવકોની પસંદગી ખુ ી િતયોગીતા અને
મે રટના આધારે કરવામાં આવે છે ?
ભારતામાં પાંચમાં પગારપંચે દેશમાં હાલની વતમાન સમુહ
પ િત(rank class) ને બદલે યું વગ કરણ અપનાવવાની ભલામણ
કરી?
હોદો ભરવા માટે યો ય અને પા તા ધરાવતાં ઉમેદવારોને આકષવા
એટલે?
ભરતી યાનો ખરો મ
ભારતમાં ભરતી થા યાં દેશનાં મોડે લ પર આધારીત છે ?
તાલીમની એક ટે કનીક જેમાં ચાર-પાંચના ુપ બનાવી ઇનડે થ ટડી
કરવામાં આવે છે . આ ટે કિનક કઇ?
કઇ તાલીમની ટે કિનક ને ટી- ુપ તાલીમ કહે વામાં આવે છે ?
ભારતમાં તાલીમ માટે ની સં થા લાલબહાદૂર શા ી રા ીય એકે ડમી
ઇ.સ.૧૯૫૯ માં યાં થાપવામાં આવી?
રા ીય પોિલસ એકે ડમી(સરદાર પટે લ) યાં આવેલી છે ?
૧૯૫૮ માં ભારતીય ામીણ િવકાસ સં થાની થાપના કયાં કરવામાં
આવી?
ભારતમાં કઇ તાલીમ સં થાની થાપના અને િવકાસ િ ટનની તાલીમ
સં થાને યાને લઇ થયેલ છે ?
કોઇ ચો સ સંગઠનમાં યિ ત ારા કરવામાં આવતાં કાય અને
હો ાની પરંપરા એટલે?
કારિકદ િવકાસનો યો ય મવાર

13

બધી આંગળીઓ
ટૂં કા હાથ અને લાંબી
આંગળીઓ
લાંબા હાથ અને ટૂ કી
આંગળીઓ
યો યતા અમલદારશાહી
કાયા મક વગ કરણ

ભરતી

યા

હે રાત, પરી ા,
પસંદગી, િનમણૂક
િ ટન
િસ ડીકે ટ ટે કનીક
સે સીટીવીટી ટઇિનંગ
મસૂરી
હૈ દરાબાદ
હૈ દરાબાદ
ભારતીય વહીવટી ટાફ
કોલેજ, હૈ દરાબાદ
કાર કદ િવકાસ

ઘડતર, િવકાસ,
પ રપ વ, ઘટતો/પડતી
જે ામાિણકતાથી કામ કરે છે તેને બદલો આપવાનો અને િબનકાય મ કામગીરી મૂ યાંકન
અને અ મને બાકાત કરવાનો ઉ ે ય એટલે?
કાય મતા મૂ યાંકન
PROBST/ ાફીક પ િત શેનાં માપનમાં વપરાય છે ?
બઢતી
પરો કારની ભરતી એટલે?
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બઢતી આપતી વખતે સેવામાં અમુક વષ ઓછામાં ઓછા ન ી કરવામાં
આવે છે અને યારબાદ સૌથી વધારે લાયક ઉમેદવારને પસંદગી
કરવામાં આવે છે . બઢતીનો આ િસ ાંત યો?
ભારતમાં બઢતીનો વરીયતાનો િસ ાંત સવ થમ ઇ ટ ઇિ ડયા કંપની
ારા યારે િવકસાવવામાં આ યો?
ભારતમાં બઢતીનો યો યતા(ગુણવતા) ના િસ ાંતને યારે અને યા
કાયદાથી મંજુરી આપવામાં આવી?
કમચારી યાં નોકરી કરતો હોય તે વડા મથકથી ફરજ કામ અંગે બહાર
ય યારે પોતાનો િનવાહ કરવા માટે તે જે સવ સામા ય ખચ કરે છે
તેને પહ ચી વળવા માટે આપવામાં આવતાં ભ થાને શું કહે વાય છે ?
સરકારી નોકરીમાં કમચારીને ગાંડપણ/માનિસક િબમારી કે કાયમી
અ મતાને કારણે નોકરીમાંથી દૂર કરી જે પશન આપવામાં આવે છે તેને
શું કહે છે ?
બંધારણ ના યા અનુ છે દ હે ઠળ સનદી સેવક જે તે રા યમાં રા યપાલ
અને કે માં રા પિતની મંજૂરી હોય યાં સુધી હો ો ધારણ કરી શકે
તેવી ગવાય છે ?
માિલક-કમચારીના સંબંધોમાં સુલેહ લાવવા બી પગારપંચની
ભલામણને આધારે ૧૯૬૬ થી શેની થાપના કરવામાં આવી?
કોઇપણ લાભની અપે ાએ સરકારી કમચારી પગલું ભરે કે પગલું
ભરવાની બેદરકારી રાખે તે
ાચાર છે - આવું કઇ સિમિત એ ક ુ?
ભારતમાં
ાચાર િનવારણને લગતો કાયદો યારે ઘડવામાં આ યો?
ાચાર િનવારણ કાયદા, ૧૯૪૭ માં સુધારો કરી નવો કાયદો યા
વષ ઘડવામાં આ યો?
કે ીય તપાસ પંચની થાપના કઇ સિમિતને ભલામણને આધારે
કરવામાં આવી?
કે ીય તકે દારી પંચ(CVC) ની થાપના યારે કરવામાં આવી?
કે ીય તપાસ પંચ(CBI) ની થાપના ભારતમાં કઇ રીતે થઇ?
કઇ સિમિતએ િવશેષ (Specialist) પર ભાર મુકવાને બદલે
સામ ય ને મહ વ આ યું?
લોકસેવાનું િબનરાજકીય પ એટલે?
IAS તાલીમ સં થા મસૂરી પહે લા યાં હતી?
કે ીય તકે દારી પંચે
ાચાર તરીકે ઓળખાતી કે ટલી રીત આપેલી
છે ?
‘બજેટ એ વહીવટનું અિભ અને અિનવાય ઓ ર છે ’ આ િવધાન
કોણે ક ું હતુ?ં
ભારતમાં રે લવે બજેટને સામ ય બજેટથી યારે અલગ કરવામાં આ યું
હતુ?ં
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વરીયતા અને
ગુણવ ાનો િસ ાંત
૧૬૬૯
ભારતીય િસિવલ સેવા –
૧૮૬૧
દૈિનક ભ થુ

અયો યતા પશન

અનુ. ૩૧૦

સંયુ ત સલાહકારી તં
સંથનામ સિમિત
૧૯૪૭
૧૯૮૮
સંથનામ સિમિત
૧૯૬૪
કે િબનેટ
ઠરાવથી(૧૯૬૩)
મેકોલે સિમિત
તટ થતા
નવી દ હી
૨૭
િવલોબી
૧૯૨૧
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ભારતમાં રે લવે બજેટને સામ ય બજેટથી યારે અલગ કઇ સિમિતની
ભલામણને આધારે કરવામાં આ યું હતુ?
ભારતમાં અંદાજપ ીય હે તુ માટે નાણાંિકય વષનો સમયગાળો યો
લેવામાં આવે છે ?
અંદાજપ માટે ની અંદા ત ખચ મા હતીને યા ભાગમાં વહચવામાં
આવે છે ?

83
84

કોઇપણ ખાતાના નવા વધારાના ખચની કોઇપણ દરખા ત તેણે
બજેટમાં સમાવવી હોય તો તેણે આ પહે લાં યા િવભાગની મંજુરી લેવી
પડે ?
કોઇ નવી બાબત અંદાજપ માં સમાવવા બાબતે કોઇ એક િવભાગ અને
નાણાં િવભાગ વ ચે મતભેદ થાય યારે અંિતમ િનણય કોનો મા ય
રહે શે?
યા અનુ છે દ મુજબ રા પિતની ભલામણ િસવાય ાંટ માટે ની
માગણી મુકી શકાય નહી?
બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ કાયદાકીય સતા વેના ન તો કોઇ ડર
લગાવી શકાય ન તો એકઠો કરી શકાય?
અનુદાન( ાંટ) ની માંગણી પર મતદાન યાં થાય છે ?
સંસદમાં બજેટ રજુ કયા બાદના તબ ાનો યો ય મ યો છે ?

85
86
87
88

સામા ય બજેટમાં સામા ય રીતે કે ટલી માંગણીઓ હોય છે ?
રે લવે બજેટમાં સામા ય રીતે કે ટલી માંગણીઓ હોય છે ?
બજેટ માંગણી માટે મતદાન અંગે કે ટલાં દવસ ફળવવામાં આવે છે ?
કાપકુ પ ઠરાવ યારે પસાર કરવામાં આવે છે ?

89

કે ટલા કારના કાપકુ પ ઠરાવ હોય છે ?

90

ટોકન કાપકુ પમાં ખચની રકમમાં કે ટલો ઘટાડો કરવાની દરખા ત
કરવામાં આવે છે ?
માંગ માટે મતદાન અંિતમ દવસે બાકી રહે લ તમામ માંગણીઓ અ ય
ારા મતદાન માટે એકી સાથે તુત કરવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?
ભારતમાં એકિ ત ભંડોળમાંથી નાણાં ઉપાડવાં યું િબલ પસાર કરવું
પડે છે ?

80

81
82

91
92

93

સરકારની કરવેરા નાખવાની દરખા ત જે ખરડામાં ભેગી કરવામાં આવે
છે તે િબલને શું કહે છે ?
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એકવથ સિમિત
૧ લી એિ લ થી ૩૧
માચ
ચાલુ ખચાઓ, ચાલુ
યોજનાઓ, નવી
યોજનાઓ
નાણાં િવભાગ

કે િબનેટ

૧૧૩
૨૬૫
લોકસભા
બજટે રજુ આત, સામા ય
ચચા, ાંટ માટે
મતદાન, ફાળવણી
િબલ,નાણાંિબલ
૧૦૯
૩૨
૨૬
ાંટની માંગણી માટે
મતદાન સમયે
ણ(અસામા યનીિત,
આિથક, ટોકન)
૧ થી ૧૦૦ સુધી
િગલોટીન
ફાળવણી િબલ
(Appropriation
Bill)
ફાઇના સ
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બજેટના અમલની સંપૂણ જવાબદારી કોની હોય છે ?
લોકસભાએ કારોબારીને આપેલો Blank Cheque કોને કહે છે ?
શૂ ય આધા રત બજેટનો િવકાસ કોણે કય ?
અમે રકામાં શૂ ય આધા રત બજેટનો અમલ યાં રા પિતએ કય ?
ભારતમાં શૂ ય આધા રત બજેટની શ આત યારથી થઇ?
ભારતમાં શૂ ય આધા રત બજેટ સૌ થમ યાં િવભાગમાં લાગુ
પાડવામાં આ યુ?
સરકારના િવભાગો અને ખાતઓ ારા પગાર, વાહન યવહાર,
આકિ મક ખચાઓ વગેરે ારા ખચનું વગ કરણ કરવાની પ િતને શું
કહે છે ?
કામગીરી અંદાજપ નો જ મ યાં દેશમાં થયો હતો?
ભારતમાં કામગીરી અંદાજપ અપનાવવાની સૌ થમ ભલામણ કઇ
સિમિતએ કરી?
ભારતમાં કઇ સિમિતના ભલામણને આધારે ૧૯૬૮ માં કામગીરી
અંદાજપ નો અમલ કરવામાં આ યો?
ભારતમાં હસાબનું વ પ બંધારણનાં અનુ. ૧૫૦ માં જણા યા મુજબ
કોણ ન ી કરે છે ?
ઓ ડટ િવષયનો બંધારણનાં અનુ. ૨૪૬ મુજબ કઇ યાદીમા%
સમાવેશ થયેલ છે ?
સુખમોય ચ વત સિમિત(૧૯૮૨-૮૫) ની ભલામણને આધારે
ભારતમાં યા કારની ખાધને યાનમાં લેવામાં આવે છે ?
કે સરકારને ભારતીય રઝવ બક ારા આપવામાં આવેલા ઋણમાં
થયેલ કુ લ વધારોએ કઇ ખાધ છે ?
સરકારની આવક ખચ અને ઋણ અંગેની નીતીને શું કહે છે ?
નાણાંકીય નીિત(Monetary Policy) કોણ બહાર પાડે છે ?
સરકાર જે ઋણ/દેવું બકો,જનતા અથવા અ ય નાણાિકય સં થાઓ
પાસેથે ઉધાર લી છે તેને શું કહે વાય?

16
નાણાં િવભાગ
શાખ મત
પીટર. એ પૈહર
મી કાટર
૧૯૮૩
િવ ાન ટે નોલો
ૃિ મુલક અંદાજપ ક

અમે રકા
અંદાજ સિમિત
વહીવટી સુધારણા પંચ
C.A.G.
સંઘ યાદી
રાજકોષીય ખાધ
મુ ીકૃ ત ખાધ
રાજકોષીય ખાધ
RBI
હે ર દેવું

112 સરકાર દર વષ દેવું પરત કરવા એક અલગ ભંડોળનું િનમાણ કરે છે . આ પ િતને શુ કહે છે ?
િસક ગ ફંડ
૨૬ નવે બર, ૧૯૪૭
113 ભારતમાં સૌ થમ બજેટ યારે રજુ કરવામાં આ યુ?ં
(R.K
Shanmukham
Shetty)
લોડ એ ટન
કર છે અને સંપૂણ સતા સંપણ
ૂ
કરે
114 કોના મત મુજબ ‘સતા
છે ’?
115 Zero Hour ની થા ભારતીય સંસદીય પ િતમાં યારથી અમલમાં ૧૯૬૨
આવેલ છે ?
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116 સભા મોકુ ફીની દરખા ત વીકારાય તે માટે લઘુતમ કે ટલાં સ યોના
સમથનની જ રયાત રહે છે ?
હે ર હસાબ સિમિતિન થાપના સૌ થમ યા અિધિનયમ હે ઠળ
117
થઇ?
118 કઇ સિમિતને ‘સતત સરકારની સિમિત’ પણ કહે છે ?
119 નોકરશાહીની કાય ણાલી ઉપર મુ ય કારોબારીનું િનયં ણ એટલે?
120 યારે વહીવટીતં અિધકાર િવના કે પોતાના અિધકાર ે ની
ભૌગોિલક સીમાઓની બહાર કાય કરે યારે તેને શું કહે છે ?
121 યારે વહીવટીતં કોઇ કાયદાને ખોટી યા યા કરે યારે તેને શું
કહે વાય છે ?
122 ૧૯૫૧ માં ‘ હે ર વહીવટ’ પર અહે વાલ કોણે રજુ કય ?
123 Citizen Charter (નાગરીક અિધકારપ ના િપતા) કોને કહે વામાં
આવે છે ?
124 ભારતમાં લોકપાલ અને લોકાયુ તની થાપનાની સૌ થમ ભલામણ
કોણે કરી?
125 અમલદારશાહીને વધુ પડતી મળેલ સ ાને કોણે ‘નવી તાનાશાહી’
કહે લ છે ?
126 બંધારણનો કાયદો પુ તક કોનું છે ?
127 તુલના મક હે ર વહીવટના િપતા કોને ગણવામાં આવે છે ?
128 The Ecology of Public Administration પુ તક કોણે લ યું
હતુ?
129 િવકાસ વહીવટનાં િપતા કોને ગણવામાં આવે છે ?
130 વહીવટી યાય પંચાયતો કે વી સં થા છે ?
131 ભારતમાં કે ીય યાયપંચ ધારા ૧૯૮૫ માં શેની રચનાની ગવાય
છે ?
132
133
134
135
136

137

૫૦
ભારત સરકારનો કાયદો,
૧૯૧૯
અંદાજ સિમિત
કારોબારી િનયં ણ
અિધકાર ે નો અભાવ
કાયદાની ભુલ
એ.ડી.ગોરવાલા
જહોન મેજર
થમ વહીવટી સુધારણા
પંચ(મોરાર દેસાઇ)
લોડૅ એટન
ડાયસી
ેડ રી ઝ
F.W. ર ઝ

યોજ ાંટ
અધ યાિયક
કે વહીવટી પંચ, રા ય
વહીવટી પંચ અને
સંયુ ત વહીવટી પંચ
ભારતમાં કે ીય વહીવટી પંચ (cat)ને કોના જેવી સ ાઓ અને થાન વડી અદાલત
મળેલ છે ?
સવ ચ અદાલત
CAT નાં િનણય િવ અપીલ ફ ત યાં થઇ શકે છે ?
કે સરકાર
CAT નાં અ ય ની િનમ ંક કોણ કરે છે ?
વૈધાિનક સ ાસ પણી
ધારાસભાએ કાનુન/િનયમ ઘડવાની કારોબારીને સુ ત કરે લી સતા
એટલે?
આનુષંિગક વૈધાિનક
યારે ધારાસભા કે ટલીક હકીકતો અને સં ગોને આધારે કોઇ મુ ય
કાયદો ઘડે અને જ રી આનુષંિગક બાબતો માટે િનયમો ઘડવાની સતા સતા સ પણી
વહીવટી એજ સી એટલે કે અમલદારશાહીને સ પે તેને શું કહે છે ?
પૂરક વૈધાિનક સતા
કે ટલીક વાર ધારાસભા મા પરે ખા મક કાયદો ઘડે છે . જેની હે ઠળ
સ પણી
જ રી િનયમો કે ધારાધોરણો િસવાય બાકીનું બધું અમલદારશાહી પર
છોડી દેવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?
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138 કાયદો ઘડાઇ ગયા પછી તેની તેમની સમજુ તી આપવાનું / અથઘટન
કરવાનું કામ અમલદારશાહીને સ પવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?
139 ભારતમાં વહીવટી પંચોની થાપના બંધારણના યા અનુ છે દ હે ઠળ
કરવામાં આવી છે ?
140 કે ીય વહીવટી પંચ ધારા-૧૯૮૫ માં ભારત સરકારે યારે સુધારો
કય ?
141 નીિત અને ............ એ રાજનીિતના બે જુ ડવા બાળકો છે , જેને
એકબી થી અલગ કરી શકાય નહી.
142 ભારતમાં રા ીય િવકાસ પ રષદનાં અ ય કોણ હોય છે ?
143 ભારતમાં રા ીય િવકાસ પ રષદની થાપનાં યારે થઇ?
144 ભારતમાં પંચવષ ય યોજનાને અંિતમ વ પે મંજૂરી કોણ આપે છે ?
145 નીિતિનમાણ એ ............. નો સાર છે ?
146 રા ીય િવકાસ પ રષદની થાપના કઇ રીતે થઇ?
147 ભારતમાં ‘રોલ ગ લાન’ વ પે નીિત ઘડતરનું આયોજન કરવામાં
યાં વડા ધાનનો ફાળો હતો?
148 કે અને રા યો વ ચે નીિત ઘડતર માટે ના આયોજન માટે બંધારણ
માં િવષયોને કે ટલા ભાગમાં વહચવામાં આવેલ છે ?
હે ર નીિતનો મુ ય ઉદેશ શું છે ?
149
150 ભારતમાં મુ ય કારોબારી કોણ છે ?
151 પોટા(Prevention of Terrorism) યારે પસાર થયો?
152 સુિ મ કોટની જેમ હાઇકોટને પણ અમુક કે સોમાં રટ રી કરવાની
સતા આપવામાં આવે છે ?
153 યા સુધારા મુજબ ૧૯૨૬ માં હે ર સેવા આયોગની થાપના કરવામાં
આવી હતી?
154 ભારત સરકારે લઘુમતીના હતોના ર ણ અને સુર ા માટે એક
િબનસાં દાિયક પરંપરા ળવી રાખવા માટે લઘુમતી પંચની થાપના
કરી?
155 થમ આંતરરા ીય પ રષદની થાપના યારે કરવામાં આવી?
156 Indian Military Academy યાં આવેલી છે ?
157 Institute of national Integration યાં આવેલી છે ?
158 ચૂંટણીમાં ઇલે ટોિન સ મશીનનો સૌ થમ ઉપયોગ યારે થયો?
કે રળમાં ઉપચુંટણીમાં અને સમ રા યમાં થમ ઉપયોગ – ગોવા
159 ૧૯૪૮ માં કરકસર સિમિતની રચના કોના વડપણ હે ઠળ થઈ?

18
અથ ઘટના મક વૈધાિનક
સતા સ પણી
અનુ. ૩૨૩-A
૨૦૦૫
વહીવટ
વડા ધાન
૧૯૫૨
રા ીય િવકાસ પ રષદ
હે ર વહીવટ
કે િબનેટના ઠરાવથી
મોરાર દેસાઇ
ણ
હે રહીત
રા પિત
25 Oct, 2001
અનુ. ૨૨૬
૧૯૧૯, મોલ-િમ ટો
સુધારા
યુ. ૧૯૭૮

૧૦-૧૦-૧૯૯૦
દહે રાદુન
પૂણે

ક તુરભાઈ લાલભાઈ

હે ર વહીવટ – (િથયરી)
 વુડો િવ સનનાં મતે ‘ હે ર વહીવટ એ હે ર કાયદાનો સંપૂણ અને પ િતસરનો અમલ છે . કાયદાનો
યેક ખાસ અમલ વહીવટી યા છે .’
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 ડી.વા ડોના મતે ‘ હે ર વહીવટ એ રા યોની બાબતમાં લાગુ પાડવામાં આવેલી ય થાની કળા અને
િવ ાન છે .’
 એચ.સાયમનના મતે ‘કે , રા ય અને થાિનક સરકારોની વહીવટી શાખાઓની વૃિત ઓ એટલે
હે ર વહીવટ.’
 ડી.વા ડોના મતે ‘ હે ર અને ખાનગી વહીવટએ એક જ વંશની બે િભ
િતઓ છે .’

હે ર વહીવટનો જ મ : એક િવધાશાખા પે સૌ થમ ૧૮૧૨ માં હે િમ ટનનાં ‘ધ ફે ડરાિલ ટ’ માં
લખાયો. યારબાદ અમે રકન ભૂતપૂવ રા પિત વુડો િવ સને વહીવટી અ યાસ નામનો લેખ
પોિલ ટ સ સાય સ વાટરલી નામના મેહેઝીનમાં ૧૮૮૭ માં લ યો. આ સાથે જ હે ર વહીવટનો
જ મ થયો.
 ઇ.સ.૧૯૩૭ માં ગુિલક અને ઉિવક ારા કાિશત ‘Paper on the Science of
Administration’ એ િશ િસ ાંતને િશખર પર પહ ચાડી દીધો.
 ગુિલકનાં દસ િસ ાંતો :
1. કાયિવભાજન (Division of work)
2. સંગઠનનો આધારો (Basis of Departmental Organization)
3. ેણી તુપ ારા સંકલન (Coordination through hierarchy)
4. Deliberate Coordination
5. સિમિત ારા સંકલન (Coordination Through Committee)
6. િવકે ીકરણ (Decentralized)
7. આદેશની એકતા (Unity of command)
8. કમચારી વગ અને હરોળ (Staff and Line)
9. િતિનિધ મંડળ (Delegation)
10. િનયં ણનો ગાળો (Span of Control)
 ગુિલકે POSDCORB સુ ારા વહીવટના સાત ત વો નીચે મુજબ દશાવેલ છે .
P – Planning (આયોજન)
O – Organization (સંગઠન)
S – Staffing (કમચારી ગણ)
D – Direction (માગદશન)
C Coordination (સંકલન)
O
R – Reporting (અહે વાલ)
B – Budgeting (અંદાજપ )
 સતાનો િસ ાંત – વચ વનો િસ ાંત :
વેબરનો અમલદાર શાહીનો િસ ાંત તેના વચ વના િસ ાંતનો જ ભાગ છે . તેમણે સતાનાં ણ ાકારો
ગ યાં1. કાનુની વચ વ – તક આધા રત e.g. અમલદારશાહી
2. ણાિલગત વચ વ – e.g. રા શાહી, લાયકાતનું ઓછું મહ વ
3. સંમોહક / િવભૂિતમાન વચ વ – અસાધારણ ગુણો ધરાવતા નેતા
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 અમલદારશાહી : (Bureaurocracy).
અમલદારશાહી શ દનો સૌ થમ વે સે ટ ડી ગોન ઇ.સ.૧૭૪૬ માં ઉ ેખ કય . ે ચ ભાષામાં યુરો
એટલે પાટલી.
લ ણો : ણ
ે ી વ પ, મ િવભાજન, િનયમો, કાય મતા, લેિખત દ તાવેજ, કારિકદ થા,
નાણાંિકય વેતન, અવૈયિ ત તા, કાય િવશેષ તા
 કોઇ પણ યવ થાનાં પાંચ મૂળભૂત અંગ હોય છે .
1. ઇનપુટ, 2. યા, 3. આઉટપુટ, 4. પયાવરણ, 5.ફીડબેક
 ડમોડ અને ડમોકના મતે ‘સંગઠન એવું પાયાનું ઓ ર છે . જેના ારા વહીવટી
યાને ચાલુ
હાલતમાં રાખી શકાય.’
 એલ.ડી. હાઇટના મત મુજબ સંગઠનના મુ ય ણ અંગો છે .
1. સંયુ ત સાહસ, 2.સામા ય યેય, 3. યિ ત
 ચે ટરબન ડ સંગઠનના મુ ય ણ ત વો ગણા યા છે .
1.સેવા કરવાની ઇ છા, 2.સામા ય યેય, 3.મા હતી સંચાર
 લુથર ગુિલકના મત મુજબ સંગઠનના મુ ય ચાર આધાર છે . જેને 4P તરીકે ઓળખાવામાં આવે છે .
1. Purpose : યેય
2. Process : યા
3. Person : યિ ત
4. Place : થળ
 હે ી ફે યોલના મતે ‘સ ાએ આદેશો આપવાનો અિધકાર અને આ ાપાલન મેળવવાની શિ ત છે .’
 સ ાના ણ ાિ થાનો છે .
1.કાયદો(Law), 2. ણાિલકા(Tradition), 3.સ ા સ પણી(Delegation)
 સ ાના અંકુશો(મયાદાઓ)
1.સ ાની સાંકળ, 2.ધારાિકય અંકુશો, 3.બંધારણ સલામતીઓ
4.અદાલતો, 5.વતમાન પ અને િમ ડયા
 વહીવટ યામાં જવાબદારીના ણ કારો છે :
1) રાજિકય, 2) સં થાિકય, 3) યાવસાિયક
 સે લર અને હ સન : કોઇ કાયના િવિવધ ભાગો વ ચે આંતર સંબંધો થાપવાનાં કાયને સંકલન તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે .
 સરકારી કંપની : ભારતીય કંપની ધારાની કલમ ૬૧૭ મુજબ સરકારી કંપનીનો આશય એવી કંપનીનો
છે , જેમાં ઓછામા ઓછી મુડીનો ૫૧% ભાગ કે ીય સરકાર અથવા રા ય સરકાર પાસે હોય. તેમાં
કંપનીના અમુક કમચારી જે િવભાગોમાંથી આવે છે તેને બાદ કરતાં બાકીના કમચારી સનદી સેવક
હોતાં નથી.

હે ર વહીવટનું મુ ય ત વ કમચારી છે . હમન ફનર કમચારી વહીવટને Manpower
Management કમચારી સંચાલન વગેરે નામોથી પણ ઓળખાય છે .
 નોકરશાહી(અમલદારશાહી) નાં કારો :
1) વાલીપણા નોકરશાહી
2) િતગત અમલદારશાહી
3) સંર ણ અમલદારશાહી
4) યો યતા અમલદારશાહી
 ભરતીએ સનદી સેવાઓમાં વેશવાનું થમ િબંદુ છે તે મજબુત હે ર સેવાની ચાવી છે .
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શ દ Bougette ‘બૉઝેટ’ પરથી ઊતરી આ યો છે . જેનો અથ

‘પાકીટ’ અથવા ‘પાઉચ’ થાય છે .
 હસાબી તપાસણી (ઑ ડટ) : લે ટન શ દ Audire પરથી Audit શ દ ઊતરી આ યો છે . હસાબી
ન ધોનું પરી ણ એટલે ઓ ડટ.
 ભારતમાં ઓ ડટ થા : કલમ ૨૪૬ અનુ છે દ ઑ ડટ સંઘયાદીમાં અને ભારતમાં બંધારણની ૧૪૮
હે ઠળ ક ટોલર અને CAG નામનું વતં હો ો ધરાવતુ પદ ઊભુ કરે લ જેની િનમ ક રા પિત ારા
થાય છે .

હે ર વહીવટ : અથ અને કાય ે
1

‘સાવજિનક લ યાંકો પૂણ કરવા માટે સહકાર સાધતાં જૂ થોની વૃિતઓ’
એટલે હે ર વહીવટ એવી યા યા કોણે આપી?
‘ હે ર વહીવટએ કાયદાનો િવગતવાર અને પ િતસરનો અમલ છે .
કાયદાનો કોઇ પણ િનિ ત િવિનયોગએ વહીવટનું કૃ ય છે .
‘સરકારની વહીવટી શાખાની વૃિતઓ એટલે જ હે ર વહીવટ’ એવું કોણે
ક ુ છે ?
“વહીવટ એક એવા કારનો સહકારી યાસ છે જેમાં ચા તરની
તાિકકતા હોય છે .”
“ હે ર વહીવટ એ આધુિનક સમ યાનું હાદ છે .”
POSDCORB શ દ કોણે આ યો?

2
3
4
5
6

હબટ સાયમન
વુડો િવ સન
ડબ યુ.એફ.િવલો બી
ડી.વા ડો
એલ.ડી. હાઇટ
ગુિલક અને ઉિવક

હે ર વહીવટમાં સરકારની વહીવટી પાંખ મહ વની છે એવું કોણે ક ું છે ?
7
8 રાજકારણ અને વહીવટ વ ચે તફાવત છે એમ સૌ થમ કોણે ક ?ું
9 ‘ધ િ સ’ પુ તકના રચિયતા?
10 કાય મતા અને કરકસરએ હે ર વહીવટનાં મુ ય સૂ ો છે . આ િવધાન કોનું
છે ?
હે ર વહીવટમાં શું થવુ ઇએ અને શું ના થવું ઇએ એવું યા
11
અિભગમમાં િવચારવામાં આવે છે ?
હે ર વહીવટમાં હે ર સતાધીશોનાં કાય , સ ાઓ અને મયાદાઓ ઉપર
12
યા અિભગમમાં યાન આપવામાં આવે છે ?
13 ‘ આપણી સ યતા િન ફળ ય તો તેનું મુ ય કારણ વહીવટી તં ટુ ટી
પડવાનું હશે’ – આ િવધાન કોણે ક ું છે ?
14 “કાયદાનો અમલ કરવા માટે સરકાર જે કંઇ કાય કરે છે તે હે ર વહીવટ કરે
છે ”- આ િવધાન કોણે ક ું છે ?
હે ર વહીવટના અ યાસમાં સૌથી જુ નો અિભગમ યો?
15

રોબટ લુમ
વુડો િવ સન
મે કયાવેલી
િલયોનાડ હાઇટ

16

કાયદાકીય
ગવાઇઓ
હો ો

હે ર વહીવટમાં શાના કારણે જડતા આવે છે ?

17 જહે ર વહીવટમાં અંકુશને મોટે ભાગે શાની સાથે સંબંધ છે ?
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હે રવહીવટ

હે ર વહીવટ માટે અિનિ તતાનો સમયગાળો યો કહે વાય છે ?
18
19 કોના પુ તક ‘Principle of Public Administration’ થી હે ર
વહીવટના બી તબ ાની શ આત થઇ?
હે ર વ તુંઓની પસંદગી અંગેનો મરિજયાત િવિનમયનો િસ ાંત કોણે
20
આ યો છે ?
હે ર વ તુઓના િક સામાં ‘ ા થઇ શકે તેવા ે પરમ સુખ’ નો યાલ
21
કોણે આ યો હતો?
હે ર વહીવટ માટે ઉદારીકરણના યુગમાં સૌથી મોટો પડકાર યો ઉભો થયો
22
છે ?

22
૧૯૨૭-૩૭
W.F.િવલો બી
એ રક િલંડહોલ
પોલ સે યુઅલસન
બ રના પ રબળો
સામે રા યની
ભુિમકાને પણ મજબુત
બનાવવી

 ઉદારીકરણના યુગમાં હે ર વહીવટની ભૂિમકા :
 લોકોને ઉ પાદન માટે વતં તા આપવી
 ઉ પાદન ઉપરના અંકુશો દુર કરવા
 વેપાર આડે ના અવરોધો દૂર કરવા અને હ રફાઇ ઉભી કરવી.

હે ર વહીવટની પ િતમાં મહ વનાં મુ ાઓ :
 હે ર ખાનગી ભાગીદારી
 સતાનું િવકે ીકરણ
 ખાનગી કંપનીઓને કો ટા ટ

સરકારી પંચો
 ભારતમાં સરકારી પંચની રચના કે વી રીતે થાય છે ?
 બંધારણ ારા
 િવધાનસભા અને સંસદના કાયદા ારા
 સરકારના ઠરાવ ારા
 ભારતનાં બંધારણ ારા રચાતા પંચના સંદભમાં :
 તેમના સ યોની િનમ ક રા પિત કરે છે .
 તેમના ારા િનિ ત કાયવાહી િસવાય હો ા પરથી હટાવી શકાય નહી.
 તેમના અહે વાલ સંસદના દરે ક ગૃહ સમ મુકવામાં આવે છે .
 સરકાર શાના માટે પંચની રચના કરે છે ?

ાચારની તપાસ કરવા
 કોઇક ઘટનાની તપાસ કરવા
 કોઇક ે નું િનયમન કરવા માટે
 સરકાર ારા િનમાતા પંચનું કાય કે વું હોય છે ?
 વહીવટી
 અદાલતી
 અધ અદાલતી
 સરકાર ારા રચાતા બોડ(સિમિત/સં થા)થી શો લાભ થાય છે ?
 યાં વહીવટની પ િતઓમાં િન ણાતોની જ ર હોય યાં તે ઉપયોગી થાય છે .
 સરકારની નીિતઓ ઘડવામાં તે ઉપયોગી થાય છે .
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 સરકારની યો નાઓ અને કાય મોનો અમલ કરવામાં તે ઉપયોગ થાય છે .
 તે યો ય ઉકે લો શોધી કાઢે છે .
સરકાર ારા રચાતા બોડ ારા કઇ સમ યા ઊભી થાય છે ?
 સરકારી િવભાગ અને બોડ વ ચે જવાબદારીઓ અંગે ગુચવાડો
 બોડની અંદર સ યો વ ચે જવાબદારી વહચાયેલી હોય છે તેથી જવાબદારી ન ી કરવાનું મુ કે લ
બને છે .
 ઘણીવાર સરકારી િવભાગ અને બોડ વ ચે સંકલનના અભાવે કાય માં િવલંબ થાય છે .
 વહીવટી ખચમાં વધારો થાય છે .
 િનણયો કરવામાં િવલંબ થાય છે .
 ઘણીવાર િનણયો રાજકીય હોવાના કારણે યવસાયી રીતે બો સ કામ કરતા નથી.
સરકાર સલાહકાર સિમિતની રચના શા માટે કરે છે ?
 િન ણાંતોની સલાહ લેવા માટે
 નાગ રકો સાથે સંવાદ કરવા માટે
 િનણયોમાં લોકભાગીદારી વધારવા માટે
 તેનાથી સરકારી િવભાગો લોકોનાં સંપકમાં રહે છે .
 તેનાથી સરકારી અિધકારીઓને તળ વા તિવકતાની ખબર પડે છે .
 િવિવધ સરકારી યોજનાઓ અને કાય મોના અમલમાં લોકો સામેલ થાય છે .
 તેનાથી સરકારને િન ણાતોના ાનનો લાભ મળે છે .
સરકારની સલાહકાર સિમિતઓની રચના શાને આધારે થાય છે ?  સરકારી ઠરાવ
સરકારી ે ીય કચેરીઓ :
 તેમણે મહ વની બાબતોમાં સરકારના મુ ય કાયાલયની દેખરે ખ હે ઠળ કામ કરવાનું હોય છે .
 એ ઘણી વાર અનેક તરે કામ કરે છે .
 વહીવટી િવ તાર મુજબ તેની રચના થાય છે .
સરકારનો ે ીય વહીવટી િવ તાર યાં પરીબળને આધારે ન ી થાય છે ?
 ઐિતહાિસક, ભૌગોિલક, રાજકીય, કાનુની, સાં કૃ િતક અને નાણાકીય
સરકારની ે ીય કચેરીઓના મુ ય કાયાલય સાથેના સંબંધોમાં યાં ત વો મહ વનાં બને છે ?
વહીવટી િનયં ણ, કાયગત િનયં ણ, મુ ય કાયાલયની કાયરીિત અને પ િત, ે ીય કચેરીમાં
િવિવધ તરે ેણીગત સંબધ
ં ો
TRAI ની થાપના યારે થઇ?  ૧૯૯૨
TRAI ભારત સરકારને ટે િલકોમ ે ે શાને િવશે ભલામણ કરે છે ?
 પે ટમ, પરવાના, ટે િલકોમની સાવિ ક પહ ચ, મોબાઇલ નંબરની પોટિબિલ ટ,
એફ.એમ.રે ડયો, મા યમોની માિલકી, કો યુિનટી રે ડયો, લેટફોમ સેવાઓ, ડરે ટ ટુ હોમ
ડાણ(DTH)
TRAI ધારામાં યારે સુધારા કરાયા?  ૨૦૧૧
SEBI ની થાપના કરતો કાયદો યારે ઘડાયો?  ૧૯૯૨
સેબીની થાપના યાં હે તુસર કરવામાં આવી છે ?
 મીનગીરીઓમા રોકાણ કરનારાઓનાં હતોનું ર ણ કરવુ.ં
 મીનગીરી બ રનો િવકાસ કરવો.
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 મીનગીરી બ ર સાથે સંબંિધત તમામ બાબતોનુ િનયમન કરવું
 મીનગીરી બ રનું િનયમન કરવું
સેબીની સંચાલક બોડમાં કે ટલા સ યો હોય છે ?  ૯
સેબી કોના કામકાજનુ િનયમન કરે છે ?
 ઇ યુના બકર , પેટાદલાલ
 મચ ટ બકર, શેર દલાલ
 અંડર રાઇટર, રોકાણ સલાહકારો
 િવદેશી સં થાિકય રોકાણકારો
 યુ યુઅલ ફંડો
 વે ચર કે િપટલ ફંડો
 ે ડટ રે ટંગ એજ સીઓ
વીજ િનયમનકારી પંચ(ERC) (કે ીય) ની થાપના યા કાયદા હે ઠળ કરવામાં આવી?  વીજ
િનયમનકારી પંચ ધારો-૧૯૯૮
હાલ વીજ િનયમનકારી પંચ યા કાયદા હે ઠળ કામ કરે છે ?  વીજળીધારો, ૨૦૦૩
વીજળી ધારા -૨૦૦૩ ની કઇ કલમ હે ઠળ કે ીય વીજ િનયમનકારી પંચની થાપના કરાઇ હતી?
 કલમ ૭૬
ગુજરાત વીજ િનયમનકારી પંચ(GERC) ની થાપના યારે થઇ?  ૧૯૯૮
રા યોના વીજ િનયમનકારી પંચમાં અ ય સ હત કે ટલા સ યો હોય છે ?  ૩
કે ીય વીજ િનયમનકારી પંચમાં અ ય સ હત કે ટલા સ યો હોય છે ?  5
ગુજરાત વીજ િનયમનકારી પંચમાં ાહકો કોને ફ રયાદ કરી શકે છે ?  વીજ લોકપાલ
PFRDA – Pension Fund Regulatory and Development Authority
PFRDA ની થાપના કરતો કાયદો યારે ઘડવામાં આ યો?  ૨૦૧૩
PFRDA ારા રા ીય પશન યોજના (NPS) યારે શ કરવામાં આવી?  ૨૦૧૪
IRDA માં અ ય ઉપરાંત કે ટલાં સ યો હોય છે ?  ૯
IRDA ની થાપના કરનારો કાયદો યારે થયો?  ૧૯૯૯
રઝવ બકની થાપના કરતો કાયદો યારે થયો?  ૧૯૩૪
રઝવ બકના બોડમાં કે ટલા સ યો હોય છે ?  ૧૯
યા બે મુ ય કાયદા હે ઠળ RBI નાણાં બ ર ઉપર િનયમનનું કાય કરે છે ?
 RBI ધારો – ૧૯૩૪
 બ કં ગ િનયમન ધારો – ૧૯૪૯
સહકારી બકો RBI ના િનયમન હે ઠળ યારે આવી?  ૧૯૬૬
ચુકવણી યવ થા ( Payment System) ઉપર િનયમન રાખવાની સતા RBI ને યારે મળી? 
૨૦૦૩
CCI (ભારતીય પધા પંચ) ની થાપના યારે થઇ?  ૨૦૦૩
ભારતીય પધા ધારો યારે ઘડાયો? – ૨૦૦૨ (૨૦૦૭ માં સુધારો)
ભારતમાં સામા ય રીતે હે ર-ખાનગી ભાગીદારી યાં ે માટે અિ ત વમાં આવી છે ? 
માળખાગત સવલતો
હે ર-ખાનગી ભાગીદારીના ોજે ટસમાં વધારો થયો છે તેનું કારણ શું છે ?
 સરકારને હે ર સેવાઓમાં નફો થતો નથી અને એ સેવાઓની માંગ વધતી ય છે .
ગુજરાતમાં હે ર-ખાનગી ભાગીદારી યા કાયદા હે ઠળ કરવામાં આવે છે ?
ગુજરાત માળખાગત િવકાસ ધારો – ૧૯૯૯
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હે ર-ખાનગી ભાગીદારી માટે ભારતમાં સૌ થમ કાયદો યાં રા યમાં ઘડાયો?  ગુજરાત
હે ર-ખાનગી ભાગીદારી માટે જે કરાર ખાનગી કંપની સાથે કરવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?
 ક સેશન એ ીમે ટ
 ગુજરાત માળખાગત િવકાસ ધારો ૧૯૯૯ શાની ગવાઇ કરે છે ?
 માળખાગત િવકાસ માટે હે ર-ખાનગી ભાગીદારી



વહીવટી તં
1

ભારતના બંધારણમાં રા યપાલ માટે યાં ભાગમાં ગવાઇ કરવામાં ભાગ ૬
આવી છે ?
બંધારણની કઇ કલમ હે ઠળ કે ીય ધાન મંડળની સલાહ મુજબ કલમ ૧૫૫
રા યપાલની િનમ ક રા પિત કરે છે ?
બંધારણની કઇ કલમને આધારે કે સરકાર રા યપાલની બદલી કરે કલમ ૧૫૬
છે અથવા તે તેમને પદ
કરે છે ?
‘રા યપાલની મુ ય કામગીરી રા ય સરકારનાં ગૌરવ, િ થરતા તેમજ કનૈયાલાલ મુનશી
તેની સામૂ હક જવાબદારીનું ર ણ કરવાની છે ’ – આ િવધાન કોનું
છે ?
રા યપાલ
િવધાનસભાની બેઠક બોલાવવાની સતા કોની પાસે છે ?
અનુસૂિચ – ૩
બંધારણની કઇ કલમ હે ઠળ મુ યમં ી હો ાના શપથ લે છે ?
રા યનું મં ીમંડળ :
1. મં ીમંડળ રા યની િવધાનસભાને સામૂ હક રીતે જવાબદાર હોય છે .
2. કોઇ ધાન િવધાનસ ય તરીકે બંધારણની અનુસૂિચ 10 અનુસાર ગેરલાયક ઠરે તો તે એ જ
દવસથી ધાન તરીકે પણ ગેરલાયક ઠરે છે .
3. કોઇ પણ ધાને બંધારણની અનુસૂિચ 3 મુજબ શપથ લેવાના હોય છે .
4. જે ધાન સતત છ મ હના સુધી િવધાનસ ય ના હોય તે છ મ હના બાદ ધાનપદે રહી શકે
નહી.
5. રા યનું મં ીમંડળ રા યપાલનું વચન તૈયાર કરે છે .
િવધાનસ યોની સં યા રા યમાં ૮૦ થી ૨૦૦ ની હોય તો તીય િવધાનસભાની સ ય
વહીવટી સુધારા પંચે તેના ૧૫ માં અહે વાલમાં રા યના મં ીમંડળની સં યાના 12%
(Normally 15% હોય)
સ ય સં યા કે ટલી રાખવાની ભલામણ કરી છે ?

2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13

‘બંધારણીય રીતે ધાન તેમના સિચવ ારા લેવાયેલા પગલાં માટે
જવાબદાર છે ’ – આ િવધાન કોનું છે ?
ભારતમાં કે ના મુ ય સિચવનો હો ો યારે ઊભો કય ?
ભારતમાં કે ના મુ ય સિચવ નો હો ો કોણે ઊભો કય ?
યારથી ભારતનાં તમામ રા યોમાં સૌથી વ ર મુલકી અિધકારી
મુ ય સિચવ બને છે ?
કોની ભલામણથી રા યના મુ ય સિચવનો હો ો ભારત સરકારના
સિચવના હો ાની સમક બ યો?
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ચાગલા પંચ
૧૭૯૯
લોડ વેલે લી
૧૯૭૩ થી
ભારતનું વહીવટી સુધારણા
પંચ
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www.anamikaacademy.org for more details OR Call : 9979997945 (ગ-૨) ,8000040575
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15
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હે રવહીવટ

કે સરકાર અને અ ય રા ય સરકારો વ ચેના સંદેશા યવહારમાં
મુ ય ચેનલ તરીકે કોણ કામ કરે છે ?
યારે રા યમાં રા પિત શાસન લદાય યારે રા યપાલના મુ ય
સલાહકાર તરીકે કોણ કામ કરે છે ?
યો અિભગમ પરંપરાગત લાઇન અને ટાફ યવસાયને અનુ પ છે ?
ગુજરાતમાં સૌ થમ કલે ટર મે યુઅલ યારે બહાર પાડવામાં આ યું?

26
મુ ય સિચવ
મુ ય સિચવ
‘જમ
ે છે તેમ અિભગમ’
૨૦૦૮

18
19

કલે ટર સીધી રીતે ગુજરાત સરકારના યા િવભાગ હે ઠળ કામ કરે છે ? મહે સૂલ
કલે ટરની નીચે યા અિધકારી કામ કરે છે ?
 િજ ા પુરવઠા અિધકારી
 િનવાસી અિધક કલે ટર  ના.કલે ટર (જ.સુ.)
 ાંત ઓ ફસર
 નાયબ કલે ટર (મ.ભો.યો.)  નાયબ િનવાસી કલે ટર

20
21

િજ ામાં રા યનાં સતાવાર એજટં કોણ હોય છે ?
િજ ા આયોજન મંડળના અ ય કોણ હોય છે ?

કલે ટર
જે તે િજ ાના ભારી મં ી

22

કલે ટરના મહે સુલ કાયની માિસક સમી ા કોણ કરે છે ?

રે વ યુ ઇ પે ટર કિમશનર

23

કલે ટરની િનમ ક રા ય સરકાર શાના હે ઠળ કરે છે ?

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

જમીન મહે સૂલ ધારો,
૧૮૭૯
લોકસભાની ચુંટણી વખતે િજ ાના મુ ય ચૂંટણી અિધકારી તરીકે કલે ટર
કોણ ફરજ બ વે છે ?
૧૧૨
૨૦૧૨ માં ગુજરાત માં વહીવટ માટે કે ટલા ાંત હતા?
િનવાસી અિધક કલે ટર
ગુજરાતમાં િચટનીશ સીધા કોના હે ઠળ કામ કરે છે ?
ાંત કલે ટર
ગુજરાતમાં મામલતદાર સીધા કોના હે ઠળ કામ કરે છે ?
કલે ટર
િજ ા તકે દારી સિમિતના અ ય કોણ હોય છે ?
િજ ા કલે ટર
આવ યક ચીજવ તુ ધારો ૧૯૫૫ નો અમલ કોણ કરે છે ?
મામલતદાર
મનોરંજન વેરાની વસૂ લાત કોણ કરે છે ?
જમીન મહે સૂલ ધારો,
ાંત ઓ ફસરની િનમણૂક શાના હે ઠળ થાય છે ?
૧૮૭૯
િજ ામાં સબ ડિવઝનલ ઓ ફસર તરીકે ની સતા કોની પાસે હોય છે ? ાંત ઓ ફસર
ાંત ઓ ફસર
સબ ડિવઝનલ મે ટે ટ તરીકે ની જવાબદારી કોણ િનભાવે છે ?
૩૦ થી ૪૦
િજ ા આયોજન સિમિતમાં કે ટલા સ યો હોય છે ?
૧૯૮૦
ગુજરાતમાં િજ ા આયોજન મંડળની રચના યારથી થઇ?
જન
યા રા યમાં તાલુકા પંચાયતની રચના મર યાત છે ?
ે ી વ તી ૨૦ લાખથી
ઓછી હોય
73 મો બંધારણીય સુધારો અનુસૂિચત િવ તારોને લાગુ પાડવા ૧૯૯૬
માટે નો કાયદો સંસદે યારે ઘ ો?
૨૪૩ થી ૨૪૩(ઓ)
૭૩ માં બંધારણીય સુધારા હે ઠળ ભાગ-૯ માં કઇ કલમો છે ?
ભારતનાં બંધારણમાં પંચાયતોનો ઉ ેખ બંધારણના આરંભથી શામાં રા યનીિતના માગદશક

Page No.

26

Main Branch
Sub Branch
Visit

:
:
:

Anamika Academy, Basement, Pramukh Apartment, G-2 Circle, Sec-6-B, Gandhinagar
Basement, Gh-6 Circle Corner, LAL Bhuvan Complex, Sector-22, Gandhinagar
www.anamikaacademy.org for more details OR Call : 9979997945 (ગ-૨) ,8000040575
(ઘ-૬)

ANAMIKA ACADEMY

Page No.

નીિત અને

Mo. 8000-0405-75

40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56

િસ ાંતો(કલમ -૪૦)
કરવામાં આ યો હતો?
ભારતમાં આધુિનક થાિનક વરા યની સં થાઓનો પાયો કોણે લોડ રપન
ના યો?
ામપંચાયતોના કાય ે ને
૧૯૦૭ના રોયલ કિમશને શાની ભલામણ કરી હતી?
િવ તૃત બનાવવું
ા ય િવ તારોમાં તરીય પંચાયતોની ભલામણ કઇ સિમિતએ કરી અશોક મહે તા સિમિત
હતી?
પંચાયતો માટે ની મતદાર યાદીમાં નામની ન ધણી માટે યો કાયદો લોક િતિનિધ વ ધારો
લાગુ પડે છે ?
પંચાયતી રાજને મજબૂત કરવા માટે કોના સમયગાળા દર યાન ૬૪ રા વ ગાંધી
મો બંધારણીય સુધારો સંસદમાં રજુ કય હતો?
હે ર વહીવટ એટલે શુ?
 હે ર વહીવટ અથાત રા ય વહીવટ એ રા યના યેયો અને સરકારી નીિતઓને પ રપૂણ કરવાં
માટે કાયદેસર રીતે યવિ થ ઢબે અને સભાનતા પૂવક હાથ ધરાવતી વૃિતઓનો અ યાસ કરતું
શા .
Public Administration શ દમાં Administration શ દ કઇ ભાષાનો બનેલો છે ?
લે ટન ભાષાના બે શ દ Ad અને Ministiar જેનો અથ સેવા કરવી/કાય પાર પાડવા.
યા િવ ાનના મતાનુસાર હે ર વહીવટમાં કારોબારી ઉપરાંત યુથર ગુિલક
ધારાકીય અને યાિયક શાખાનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે ?
યા િવ ાનના મતાનુસાર હે ર વહીવટની સેવાનો યાપ ખુબ જ વુડો િવ સન(અમે રકી
મુખ)
િવ તરે લો છે ?
યા િવ ાનના મતાનુસાર હે ર વહીવટ એ સરકારી નીિતઓનું એલ.ડી. હાઇટ
અમલ કરના ં શા છે ?
સૌ થમ હે ર વહીવટની યા યા કોણે આપી હતી?
1787, હે િમ ટને પોતાના
પુ તક ‘સમવાયવાદી’માં
‘વહીવટનો અ યાસ’ િનબંધ કોણે અને યારે લ યો?
 1887 માં ‘પોિલટીકલ સાય સ વાટલી’ નામના મેગેિઝનમાં અમે રકાના મુખ વુડો
િવ સનને આ સાથી જ હે ર વહીવટનો અલગ શાખા તરીકે િવકાસ થયો
જહોન િપનફર, માશલ
યાં િવ ાનનો હે ર વહીવટનાં િવશાળ દિ િબંદુમાં માને છે ?
ડમોક, યુથર ગુિલક
યાં િવ ાનનો હે ર વહીવટનાં સંકુિચત દિ િબંદુમાં માને છે ?(મા હબટ સાયમન,
L.D. હાઇટ
કારોબારી શાખા)
યાં િવ ાનનો હે ર વહીવટને મા સંચાલન સાથે સંકળાયેલું માને યુથર ગુિલક
છે ?
યાં િવ ાનનો હે ર વહીવટનો સમ વયકારી દિ કોણને અનુસરે જહોન િપનફર, વોકર
છે ?
હે ર વહીવટના અ યાસનું મહ વ જણાવો?
1) લોક ક યાણ ે ,ે 2) રા ય અને સમાજને િ થરતા આપે છે , 3) લોકશાહી ે ,ે 4) એક
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િવષય તરીકે
હે ર વહીવટ અને ખાનગી વહીવટ યાં મુ ાઓ પર અલગ પડે છે ?
1. સંગઠન, 2.મૂળભૂત યેય, 3.કાયનું વ પ, 4.જવાબદારીની દિ એ, 5. કાય મતાની
દિ એ,
6. સમાનતાપૂણ યવહારની દિ એ, 7.નાણાિકય અંકુશની દિ એ, 8. ઇ રાશાહી હ રફાઇ
હે ર અને ખાનગી એમ બંને વહીવટને સમાન ગણનારા િવ ાનો યાં હે ી ફે યોલ, મેરી ફોલેટ,
એલ. ઊિવક
યાં છે ?
હે ર અને ખાનગી એમ બંને વહીવટને સમાન ગણનારા િવ ાનો યાં હબટ સાયમન, પોલ
એપ બી, િશયા ટે બ
યાં છે ?
હે ર વહીવટનો અલગ શાખા તરીકે ઉદભવની શ આત યારે થયેલી ૧૮૮૭ માં વુડોિવ સનનાં
વહીવટનો અ યાસ
માનવામાં આવે છે ?
િનબંધથી
‘રાજકારણ અને વહીવટ’ પુ તક કોનું છે ?
ઇ.સ.1900,
એફ.જ.ે ગુડનાઉ
‘રાજકારણ’ એ રા યની ઇ છાની િત યા છે અને વહીવટ એ એફ.જ.ે ગુડનાઇ
ઇ છાનો અમલ છે ’ શ દો કોના છે ?
હે ર વહીવટને રા યશા થી અલગ કરવાનો સૌ થમ યાસ યા 1926, ‘ હે ર વહીવટની
િવ ાને યા પુ તક ારા કય ?
ભુિમકા’, L.J. હાઇટ
In principle of Public Administration ( હે ર વહીવટનો 1927, W.F.વીલોબી
િસ ાંત) પુ તક કોનું છે ?
POSDCORB નો િસ ાંત કોણે અને યાં પુ તકમાં રજુ કય ?
 1937, યુથર ગુિલક અને ઉવ કે ‘વહીવટી િવ ાન ઉપર લેખ’ પુ તકમાં
મે સવેબરે
‘નોકરશાહીનો આદશ કાર’ યાલ કોણે આ યો
હે ર વહીવટના ઉદિવકાસમાં યાં કાય મે ભાગ ભજ યો? ઝવે ટના ‘ યૂડીલ’ કાય મ
‘કારોબારીના કાય ’ પુ તકના રચિયતા કોણ છે ?
1936, રો ટર બનાડ
એફ.એમ.મા સ, ‘ હે ર
મૂ યરહીત વહીવટનો આધાર સૌ થમ કોણે રજુ ં કય ?
વહીવટનાં ત વો’ પુ તકમાં
યા િવ ાને વહીવટી િસ ાતોને ‘વહીવટી કહે વતો’ તરીકે 1946, હબટ સાયમન
ઓળખાવી?
હે ર વહીવટને અલગ િવ ાન તરીકે િવકસાવવામાં સમ યા છે એવું 1947, ‘ હે ર વહીવટનું
યા િવ ાને યાં પુ તકમાં જણા યું?
િવ ાન-3’, રોબટ દહલ
‘વહીવટી રા ય : અમે રકન હે ર વહીવટના રાજકીય િસ ાંતોનો 1948, ડવાઇડ વા ડો
અ યાસ’ પુ તક કોનું છે ?
યાં િવ ાને હે ર વહીવટને લોકશાહી અને મુ ય આધા રત થા ડવાઇડ વા ડો
ગણવાનો િવરોધ કય છે ?
નવીન હે ર વહીવટ શા માટે ની ચળવળની શ આત યારથી 1967,અમે રકામાં
મીનો ોક ખાતે ૩૩
થઇ?
િવ ાનોની િમટ ગમાં
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NPM શું છે ?
 New Public Management જેમાં ખાનગી ે ની સંચાલનની ટે કિનકોનો ઉપયોગ લેવાનું
િવચારાયું છે .
NPM ની મુ ય બાબતો જણાવો.
 1. કાય મતા, અસરકારકતા અને સેવાની ગુણવતા ઉપર ભાર આપવો.
 2. િવકે ીકરણ સંચાલન જે ાહકને અપે ા માણે સેવા ગોઠવી શકે .
 3. કમચારી માટે ઉપયોગી એવી નવી કાિમક સંચાલન નીિતનો અમલ કરવો.
ઉદારવાદી આિથક નીિત,
લોકપસંદગીના િસ ાંતમાં કઇ બાબતો મુ ય છે ?
ખાનગીકરણ, વૈ ીકરણ
લોકપસંદગીના િસ ાંતનું સમથન કરનારા િવ ાનો યા યા છે ?
િમ ટન ફીડમેન, જે સ બુચમેન, ગોડન તુલોક, િલિલયમ િન કમેન
યા િવ ાનના મતે લોક પસંદગીનો િસ ાંત સુશાસનની(ગુડ િવ સેટ ઓ ટમ
ગવન સ) ની સૈ ાંિતક ભૂિમકા પૂરી પાડે છે ?
‘અમે રકન હે ર વહીવટ’ અને ‘સંયુ ત ગણતં નો રાજકીય િવ સેટ ઓ ટમ
િસ ાંત’ પુ તક કોના છે ?
સરકારની પુનઃ શોધ નો યાલ કોણે આ યો?
ડે િવડ ઓ બાન & ટે ડ
ગે બર
સં ાંિતકાલીન સરકારની િવચારણા યારથી શ થઇ?
 1994, કે નેડાના કે રલોટમ ખાતેથી હે ર વહીવટ અને સંચાલનની ઉ ચ તરીય કોમન વે થના
સંમેલનથી
કઇ સં થાએ ‘સરકારની પુનઃ શોધ’ બાબતનું સમથન કયુ?
1991, િવ બકે
સુશાસન શ દનો સૌ થમ ઉપાયોગ યારે થયો?
ઇ.સ.1628 અને
,ઇ.સ.1721માં તેનો
ચો સ અથ કરવામાં
આ યો.
લુટોના ‘આદશ રા યમાં,
સુશાસનનું િચંતન યા ીક દાશિનકમાં વા મળે છે ?
સોના ‘જનરલ િવલમાં’
યાં ભારતીય શા ોમાં સુશાસનનો િવચાર રજુ કરવામાં આ યો છે ?
 યજુ વેદ, ગીતા, મહાભારત(શાંિતપવ), મનુ મૃિત, કૌ ટ યનાં અથશા માં, મહા મા ગાંધીના
રામરા યમાં
કઇ સં થાઓના અહે વાલોમાં સુશાસન માટે અગ યની બાબતો કહે વામાં આવી છે ?
 1) 1992, િવ બકના અહે વાલમાં, 2) 2002 માં ‘માનવ િવકાસ’ ના અહે વાલમાં
સરકારની પુનઃ શોધ માટે ના 10 િસ ાંતો જણાવો.
 1) ેરણાદાયી સરકાર, 2)સામુદાિયક ભાવનાઓને દઢ બનાવનાર, 3) હ રફાઇને ઉતેજન
આપનાર, 4)ચો સ યેય અને િનયમાનુસાર કાય, 5) પ રણામલ ી, 6) સાહિસક, 7)
પૂવાનુમાિનત, 8) ાહકલ ી, 9) બ રલ ી, 10) િવકે ીત
ભારતમાં કે અને રા યમાં સ ય સં યાના 15% ધાનમંડળ યારે 2004, સરકારની પુનઃ
શોધ
કરવામાં આ યો? તે યાં િવચારનું પ રણામ છે ?
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73 અને 74 મો બંધારણીય સુધારો તથા ીઓને 33% અનામત સરકારની પુનઃ શોધ
યા િવચારનું પ રણામ છે ?
ચા સ ટે લરે નાગ રક સમાજને કે વો ક ો છે ?
 અચો સ સીમાઓ ધરાવનાર, ઉદામવાદી, િબનસાં દાિયક, મેટોટોિપકલ એકમ
‘નાગ રક સમાજ હજુ પણ પ રવત ત થઇ ર ુ છે ? આ િવધાન કોનું હે બરમાસ અને ફે રવટ
છે ?
‘હજુ ીઓને નાગ રક સમાજમાં ઇએ એવું થાન નથી મળતું’ આ અનુરાધા ચીનોય
િવધાન કોનું છે ?
રા ય,
ા અને થાિનક યવ થાતં
રા યોનો સંઘ/સંઘ રા ય
ભારતના બંધારણે ભારતને યાં નામથી ઓળખવેલ છે ?
7મો બંધારણીય
સુધારો,1956
બે ેણી.(1)રા ય,
ભારતમાં રા યોની કે ટલી ેણી છે ? કઇ કઇ?
(2)સંઘ રા ય ે
ભારતમાં રા યક ાએ વહીવટીતં ની થાપના કોણે, યારે અને યાં ઇ ટ ઇિ ડયા
રા યોથી થઇ?
કં પનીએ,1773 માં
મ ાસ, કલકતા અને મુબ
ં ઇ
યાં બંધારણીય સુધારાથી રા યોનું પુનગઠન થયું છે ?

બંધારણના યાં ભાગમાં અને કઇ અનુસૂિચમાં રા ય વહીવટતં ની ભાગ-6, અનુ. 153 થી
ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
237
બંધારણે રા ય યાદીના કે ટલા િવષયો અને સંયુ ત યાદીના કે ટલા રા યયાદી – ૬૧, સંયુ ત
યાદી-૫૨
િવષયો પર રા યને કાયદો ઘડવાની વતં તા આપી છે ?
રા યપાલની બંધારણીય ગવાઇ િવશે જણાવો.
 Art 153 – દરે ક રા ય માટે એક રા યપાલની ગવાઇ પરંતુ યારે ક બે અથવા વધું રા યો
માટે એક જ યિ ત રા યપાલ તરીકે ફરજ બ વે.
 Art 155 – રા પિત ારા રા યપાલની િનમ ંક (કે નેડાના બંધારણ માંથી
રા યના વહીવટી – બંધારણીય વડાં કોણ છે ?
 રા યપાલ. રા યપાલની બેવડી ભૂિમકા (1) કે સરકારના િતિનિધ, (2) રા યનાં
બંધારણીય વડાં
રા યપાલની િનમ ંક કોણ કે ટલા સમયગાળા માટે કરે છે ?
 Art 155 – રા પિત કરે છે . સામા ય રીતે રા ય બહારનો અને મુ યમં ી સલાહથી.
 Art 156 – સામ ય રીતે પાંચ વષ પણ રા પિતની ઇ છા સુધી.
રા યપાલની િનમ ંક અંગન
ે ી શરતો જણાવો.
 Art 157 – (1) ભારતનો નાગ રક, (2) ઓછામાં ઓછી 35 વષની મર, (3) લાભનું પદ
ન હોય, (4) પગાર, ભ થા અને અ ય લાભો સંસદ ન ી કરે છે .
રા યપાલના કાય અને સ ાઓ જણાવો.
(1) કારોબારી : મુ યમં ી, મં ી પ રષદ, એડવોકે ટ જનરલ, ચુંટણી કિમશનર, રા ય ચુંટણીપંચ,
નાણાપંચ, રા ય હે ર સેવા આયોગ, િવધાન પ રષદના 1/6 સ યો, તમામ વહીવટ તેમના નામે
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(2) ધારાકીય : ધારાસભાનો ભાગ, ધારાસભાની બેઠક બોલાવવી/મુલતવી/બરખા ત, કોઇપણ
ખરડો તેમની સહી પછી જ કાયદો, વટહુકમ, યેક વષ/નવી ધારસભાની થમ બેઠકનો,
નાણાપંચ અને CAG નાં અહે વાલને રજુ ં કરવાં.
(3) નાણાકીય : બજેટ રજુ ં કરવુ,ં નાણા ખરડો તેમની મંજુરીથી રજુ ,ં આકિ મક િનિધનાં સંર ણ,
નાણાંપંચની િનમ ંક
(4) યાય િવષયક : હાઇકોટના યાયાધીશની િનમ ંકમાં રા પિત બાદ, હાઇકોટના મુ ય
યાયધીશની સલાહથી િજ ા યાયાધીશની િનમ ંક, રા યમાં અ ય માફી પણ મૃ યુ કે લ કરી
સ માં નહી.
મુ યમં ી
રા યનાં વા તિવક વડાં કોણ?
મુ યમં ી – રા યનાં
રા ય સરકારના વડાં કોણ છે ?
વહીવટી તં ના સુકાની
મુ યમં ી
સંઘમાં રા યનું િતિનિધ વ કોણ કરે છે ?
મુ યમં ી અને મં ીઓની િનમ કં અંગે બંધારણીય ગવાઇ જણાવો.
 Art 163 – મં ીપ રષદ રા યપાલની સલાહ માટે
 Art 163 – રા યપાલ ારા િનમ ંક – (1) યિ તગત – રા યપાલ, (2) સામુ હક –
ધારાસભા
ધારાસભા
મં ીઓના પગાર ભ થા કોણ ન ી કરે છે ?
મુ યમં ીની સતા અને કાય જણાવો.
 1) ધાનમંડળમાં કે િબનેટનાં વડાં, તેમની સલાહથી ધાનોની િનમ ંક, ખાતાની વહચણી,
કે િબનેટની બેઠકની અ ય તા, િનરી ણ/િનયં ણ, 2)ધારાસભા માટે ગૃહનાં નેતા, બેઠક
બોલાવવા/ થિગત રાખવા સલાહ, 3) રા યપાલનાં સંબંધમાં રા યપાલની બંધારણીય સ ાનો
વા તિવક યોગ, રા યપાલને મા હતગાર, રા યપાલના ઉ ે શને િવચારણામાં લે છે , ઍડવોકે ટ
જનરલ, રા ય ચુટં ણી કિમ ર, હે ર સેવા પંચ, નાણાંપચ
ં િનમ ંકમાં સલાહ આપે છે .
રા યનાં પાટનગરમાં
મોટે ભાગે રા યનું સિચવાલય યાં હોય છે ?

111
112 રા યની કારોબારી સ ા કોની પાસે છે ?
113 યાં અધારે સિચવાલયનાં િવભાગમાં વધ-ઘટ થાય છે ?

રા યપાલ (Art -154)
રા યનો િવ તાર, વ તી
અને િવકાસ

114 સિચવાલયનાં કાય જણાવો.
 મુ ય કામ સલાહકારી, રા ય યાદીમાં જણાવેલા, સંયુ ત યાદી ઉપર રા યે ઘડે લા કાયદાને
અમલમાં મુકવાનુ,ં ધાનમંડળને નીિત ઘડતર અને િનણયમાં મદદ કરે છે , ખાતાકીય ોના
ઉકે લ માટે ત યઓનું િવ ષ
ે ણ કરી િવક પો સુચવે છે , િવિવધ ખાતાની કામગીરીની વૃિતઓનું
િનરી ણ અને િનયં ણ કરે છે , આયોજન અને નાણાંિકય કાય માટે િનણય લેવામાં સહાયભૂત,
કે રા યના સંબંધોમાં સંચાર યવ થા તરીકે કાય કરે છે . કાિમક વહીવટ માટે નીિત ઘડે છે .
મુ ય સિચવ
115 રા યના વહીવટી વડાં કોણ છે ?
1799, લોડ વેલે લી,
116 કે ક ાએ મુ ય સિચવનું પદ યારે િનમાણ પા યુ?ં
વતં તા પછી રા ય
ક ાએ
મુ ય સિચવ
117 સિચવાલયના વહીવટી વડાં કોણ છે ?
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118 મુ ય સિચવનાં કાય જણાવો.
 મુ યમં ીના સલાહકાર,
 નીિતઘડતર અને િનણયો લેવા માટે જ રી ત યો, આંકડાઓ અને િવક પો પુરાં પાડી
બંધબારણે ચચા કરે છે .
 રા યમાં શાંિત અને સલામતી માટે રા યનાં વહીવટીતં , પોલીસતં ઉપર િનરી ણ અને
િનયં ણ રાખે છે .
 સિચવાલય, ધાનોના ખાતા અને સમ રા યના વહીવટી તં નું િનરી ણ, સંકલન અને
િનયં ણ કરે છે .
 રા યમાં સરકારી િનમણંકો, બદલીઓ, બઢતીઓ, તપાસ માટે જ રી આદેશ આપે છે .
 રા પિતશાસન સમયે રા યપાલના સલાહકાર બનીને વહીવટીતં ને માગદશન, રે ણા અને
િનયં ણ પુરા પાડે છે .
િનયામક ીની કચેરીનું
119 રા યમાં સિચવાલય પછી કોની કચેરીનું નામ આવે છે ?
લાઇન એકમ
120 િનયામક ીની કચેરી યાં કારનું એકમ છે ?
121 સિચવાલય અને િનયામક ીની કચેરી વ ચે શો તફાવત છે ?
 સિચવાલય નીિતઘડતરનું કામ કરે છે . િનણયો લેવડાવવા – લેવાનું કામ કરે છે . યારે
 િનયામક ીની કચેરી નીિતનો – િનણયોનો અમલ કરાવવાનું કાય કરે છે .
વહીવટી ખાતા
122 િનયામક ીની કચેરી બી યાં નામે ઓળખાય છે ?
123 િનયામક ીની કચેરીનાં મુ ય કાય ણાવો.
 તે સિચવાલય અને ે ીય કચેરીઓ વ ચે સેતું પ છે .  ે ીય કચેરી ારા થતી
અમલીકરણની કામગીરી અંગે સુચના, માગદશન અને દેખરે ખની કાયવાહી કરી તેનું િવ ેષણ કરી
સરકાર ીને નીિત ઘડતરમાં સલાહ અને મા હતી પૂરી પાડે છે .  ધાનોને ખાતાકીય ટે કનીકલ
સલાહ આપવી.  ખાતાનું અંદાજપ તૈયાર કરવું
 અનુદાનની ફળવણી કરવી.  ગૌણ કમચારીઓ ઉપર િનરી ણ તથા િનયં ણ,
િશ તભંગનાં પગલા.  ખાતાકીય તાલીમનું આયોજન  કમચારીઓને બઢતી અને બદલી માટે
ભલામણ જેવા અનેક કાય .
124 ભારતમાં સૌ થમ િજ ા વહીવટીતં નો ઉ ેખ યાં ાચીન ંથમાં મનુ મૃિત
થયેલો વા મળે છે ?
125 મૌયસામા યમાં િજ ા વહીવટીતં ના મુ ય મહે સુલ અિધકારીને યા રાજુ કા
નામે ઓળખવામાં આવતા?
126 મુઘલકાળમાં િજ ા અને તેના વહીવટીકતાને યાં નામે ઓળખવામાં સરકાર – મનસબદાર
આવતા?
127 િ ટશ ઇ ટ ઇિ ડયાના સમયગાળામાં યારે અને યાં ગવનર જનરલના સમયગાળામાં કલે ટર
કાયાલયની શ આત થઇ?
 ઇ.સ.1772 માં ગવનર જનરલ વોરન હે ટ સ, યારબાદ 1787 મહે સુલ ઉપરાંત નાગ રક
યાય અને ફોજદારી, 1833 િવિલયમ બ ટક, 1880 ફે મીન કિમશન, 1935 ભારત સરકાર
અિધિનયમમાં કલે ટરના થાનને મજબુત બનાવાયું.
128 District શ દ કઇ ભાષાના શ દ પરથી આ યો છે ? તેનો અથ શું થાય છે ?
 લે ટન ભાષાના Districtus ઉપરથી જેનો અથ ‘ યાય વહીવટથી બનાવાયેલો દેશ અને
Oxford Dictionary માણે ‘એવો દેશ જે ખાસ વહીવટ ઉ ે ય માટે ન ી કરાયો હોય.
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129 ભારતનાં બંધારણમાં ‘િજ ા’ શ દનો ઉપયોગ યાં વા મળે છે ?

130
131
132

133

134
135
136
137

અનુ.-133, િજ ા
યાયાધીધોની િનમણંકના
સંબંધમાં
કલે ટર
ભારતમાં િજ ાના વહીવટી તં ના વડા યા નામે ઓળખાય છે ?
બંધારણની કઇ કલમમાં કલે ટરને તેમની સેવાકીય શરતોમાં ર ણ અનુ. 311
આપવામાં આ યું છે ?
જે ા કલેકટરનાં મુ ય કાય જણાવો.
 મહે સુલ વહીવટ, જમીન મહે સુલનું મૂ યાંકન, મહે સલ
ુ અંગેના નીચેના અિધકારીઓના િનણય
િવ અિપલ સાંભળે છે , જમીન અંગેના દ તાવે મેળવી જમીન સુધારણા અંગન
ે ા કાય , ખેત
ઉ પાદન સંબંધી આંકડા, ખેત સુધારણા કાય મનું િનરી ણ, દ તાવે બનાવે છે , ટે ઝરીસબટે ઝરી પર િનયં ણ રાખે છે .
કાયદો અને યવ થા ળવવાનું કાય, એ ઝી યુટીવ મે ટે ટની એ ફોજદારી વહીવટ માટે
જવાબદાર, પોલીસનું આંત રક સંગઠન પોલીસ અિધ ક સંભાળે છે પણ િજ ા પોલીસતં ના
કાયદો અને યવ થા ળવવા કલેકટર. પોલીસતં પર િનયં ણ, દર વષ પોલીસ કામગીરીનો
અહે વાલ, કલે ટર કચેરીને યુ. કિમશનરો પર િજ ા કલે ટરની કોઇ સ ા નથી. કે દીઓને પેરોલ
પર છોડે છે , જેલનું િનરી ણ કરે છે , કલમ – 144 દાખલ કરવાની સ ા, ઔધૌગીક વેપારી
કાયદાનો ભંગ કરનાર સામે કે સ ચલાવે છે .
િવકાસલ ી વહીવટ Development Administration પંચવષ ય યોજનાઓ, સમાજ
ક યાણ, આરો ય, હે ર બાંધકામ, પુરવઠા િવભાગ
અ ય કાય : સંસદ/ધારાસભાની ચુંટણીમાં રટન ગ ઓફીસર, દર 10 વષ યો તા તમામ
હે ર કાય મોમાં સરકારનાં િતિનિધ, સરકારના લોકસંપક અિધકારી, કુ દરતી આપિતઓ સમયે
રાહતકાય નું સંચાલન
ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજ િવષે જણાવો.
 1960, રિસકલાલ પરીખ સિમિત, િ તરીય પંચાયતી રાજ, - ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ,
1961
 01/04/1963 – 67, માલદેવ ઓડે દરા,  1964, H.L.K કપુર અને સતી શાહ, 
1964, દવ મોદી,
 1968, ડા ાભાઇ નાયક,  1969, ીરંભા શુકલ,  1970, માલદેવ ઓડે દરા, 
1972, ઝીણાભાઇ દર
 1978, રીખવદાસ શાહ
ગુજરાતમાં કઇ સિમિતની ભલામણથી તાલુકા અને િજ ા દર સિમિત, 1973 નાં
સુધારે લા અિધિનયમ
પંચાયતોની ચુંટણી ય વ પની બની?
ગુજરાતમાં કયારથી SC/ST અને મ હલાઓ માટે પંચાયતોમાં ગુજરાત પંચાયત ધારો,
અનામતની ગવાઇ છે ?
1961
ગુજરાતમાં યારે ી અનામત 20% કરવામાં આવી?
1973
રીખવદાસ શાહ સિમિતએ િ તરીય પંચાયતી રાજનું ચોથું તર કોને શહે રી થાિનક સરકાર,
બતાવેલ છે ?
Urban Local
Government (રા ય
પંચાયત પ રષદ)
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138 ભારતમાં સૌ થમ શહે રી થાિનક સરકારનો ઉ ેખ કોણે કય હતો?
 મગે થનીઝે ‘ઇિ ડકા’ પુ તકમાં મૌય સા ા યના પાટલીપુ ના વહીવટનો ઉ ેખ કય હતો.
139 િ ટીશ સમયમાં સૌ થમ નગરપાિલકાની થાપના યા કરવામાં 1687, મ ાસ
આવી હતી?
140 ગુજરાતમાં સૌ થમ યાં અિધિનયમ વડે નગરપાિલકાનું બંધારણ 1963 ના નગરપાિલકા
અિધિનયમ
ન ી કરવામાં આ યું?
141 શહે રી થાિનક સરકારના િવકાસમાં ફાળો આપનાર સિમિતઓ જણાવો.
 1) નગરશાસન નવીનીકરણ સિમિત, 1961, 2) નગરપાિલકા અનુદાન સં હતા સિમિત,
1964
142 ભારતમાં રા ીય તરે શહે રી થાિનક સરકારના િવકાસ માટે રચાયેલ સિમિતઓ જણાવો.
 1949, પી.કે .વેતલ-નાણાકીય તપાસ સિમિત  1953, જહોન મથાઇ – કરવેરા આયોગ
સિમિત,  1963, નુ ીન અહે મદ – નગરપાિલકા કમચારી તાલીમ ભવન,  1963,
એ.પી.જૈન ા ય શહે રી સંબંધ સિમિત,  1963, રફીક ઝાકરીયા – નાણાંકીય ોત અંગેની
સિમિત,  1965, નગરપાિલકા કમચારીઓની સેવાકીય શરતો અંગેની સિમિત,  1974,
ગીર પિત મુખજ – અંદાજપિ ય સુધારણા સિમિત,  1982, કે .એન.શા ા – શહે રી થાિનક
સં થાઓ અને મહાનગરપાિલકાઓ બંધારણ, સ ા અને કાયદા અંગે અ યાસ જૂ થ,  1985,
સી.એમ.કોરે - શહે રીકરણ અંગે રા ીય આયોગ,  1989, 65 મો બંધારણીય સુધારો, 
1990, સુધારે લ ખરડો,  1992, 74 મો બંધારણ સુધારો
143 યાં બંધારણેય સુધારા ારા શહે રી થાિનક વરા યની સં થાઓને 74 મો બંધારણીય
સુધારો,
બંધારણીય દર ો આપવામાં આ યો?
1992(December)
144 સમ ભારતમાં યારથી 74 મો બંધારણીય સુધારો અમલી બ યો? 1 જુ ન, 1993
નગરપાિલકા-20000 થી
145 નગરપાિલકા અને મહાનગરપાિલકામાં વ તી માણ જણાવો.
૫ લાખ,
મહાનગરપાિલકા-૫
લાખથી વધું
146 યાં બંધારણીય સુધારાથી મેટોપોિલટન આયોજન સિમિત અને 74 મો બંધારણીય સુધારો
િજ ા આયોજન સિમિતની રચના કરવામાં આવે છે ?
147 મેટોપોલીટન આયોજન સિમિત શુ?ં
 10 લાખ કે તેથી વધુ વ તીવાળા શહે રી િવ તારના િવકાસ માટે આ કારની સિમિત રચવામાં
આવે છે .
148 િજ ા આયોજન સિમિત શું છે ?
 િજ ામાં આવેલી પંચાયતો અને નગરપાિલકાઓ સંયુ ત રીતે િજ ાના િવકાસ માટે – િજ ા
આયોજન સિમિતની રચના કરે છે .
149 શહે રી થાિનક સરકારની મુ ય સમ યાઓ જણાવો.
 1).ઝડપી શહે રીકરણ, 2)નગરપાિલકાઓના કાય નો ાસ, 3)અપૂરતી નાણાંકીય સહાય,
4)નબળી વહીવટી યવ થા, 5)લોકોમાં જગ કતાનો અભાવ, 6)
ાચાર, 7) હે ર હતની
િવ ધ પ ીય હત
150 ભારતમાં વા મળતી હે ર સેવાઓ મુ ય વે કે ટલા વ પની છે ?
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 ચાર વ પની. 1)અિખલ ભારતીય સેવાઓ, 2)કે ીય સેવાઓ, 3) રા ય સેવાઓ, 4)
થાનીક સેવાઓ
યા કાયદા ારા સંસદે અિખલ ભારતીય સેવાઓની શરતો, વતન અિખલ ભારતીય સેવા
અિધિનયમ, 1951
વગેરે ન ી કરવામાં આ યા છે ?
વતમાનમાં I.A.S. તરીકે ઓળખાતી સેવા ભૂતકાળમાં યાં નામે ભારતીય સનદી સેવા
(I.C.S.)
ઓળખાતી?
બંધારણની કઇ કલમ મુજબ રા યસભા નવી અિખલ ભારતીય કલમ ૩૧૨
સેવાઓનું સજન કરી શકે છે ?
ભારત વતં થયું યારે કે ટલી અિખલ ભારતીય સેવાઓ હતી?
(1) I.A.S. (2) I.P.S.
કે સરકાર ારા જે સમ
કે ીય સેવાઓની રચના કોના ારા થાય છે ?
દેશમાં સેવા આપે છે .
કે ીય સેવાઓના થમ અને બી
ેણીના કમચારીઓની ભરતી UPSC
કોણ કરે છે ?
કે ીય સેવાઓના ી અને ચોથી ેણીના કમચારીઓની ભરતી SSC (કમચારી પસંદગી
મંડળ)
કોણ કરે છે ?
રા યોમાં રા ય સેવાઓની ભરતી કરવાં માટે શેની રચના કરવામાં રા ય હે ર સેવા આયોગ
આવે છે ?
રે વ યુ & પંચાયતી રા ય
થાનીક હે ર સેવાઓમા કોનો સમાવેશ થાય છે ?
સેવા, નગરપાિલકા,
મહાનગરપાિલકાઓ
અિખલ ભારતીય અને કે ીય હે ર સેવાઓની ભરતી માટે કઇ કઇ ણ. 1.મેકોલે સિમિત,
2.કોઠારી સિમિત,
સિમિતઓ રચવામાં આવી હતી?
3.સતીશચં
િસિવલ સેવાનો પાયો િ ટશ શાસનકાળ દરિમયાન કઇ સિમિતએ 1854, લોડ મેકોલે
સિમિત
ના યો?
અિખલ ભારતીય સેવાઓમાં ીન ગ ટે ટની િવશેષ ભલામણ કઇ 1974, ડી.સી.કોઠરી
સિમિત
સિમિતએ કરી હતી?
કઇ સિમિતએ U.P.S.C. માં િશ ણ, ઇલે ટોિનકસ, દૂરસંચાર અને સતીશચં સિમિત,
િચિક સા િવ ાનનો વૈકિ પક િવષય તરીકે સમાવેશ કરવાની 1994. ચી ક સા
િવ ાનનો સમાવેશ
ભલામણ કરી?
I.A.S. ની તાલીમનો સમયગાળો તબ ાવાર જણાવો.
 પૂવભુિમકા તાલીમ – ૪ માસ, યવસાિયક તાલીમ – ૨ માસ, એકમ રા ય િજ ા તાલીમ –
૧૨ માસ, યવસાિયક તાલીમ – ૩ માસ, કુ લ ૨૧ માસ પછી પરી ા લેવાય છે .
મનુ મૃિત, કૌ ટ યનું
યાં ાચીન ંથોમાંથી પોલીસ સેવાનું વણ મળી આવે છે ?
અથશા , શુ ાચાયનાં
નીિતસારમાં.
ભારતમાં સૌ થમ િજ ા તરે પોલીસ અિધકારીની િનમ ંક યાં 1972 માં મુંબઇ ાંતમાં
અને યારે કરવામાં આવી હતી?
િજ ા તરે
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યો પોલીસ અિધિનયમ આજે પણ ભારતમાં પોલીસ યવ થાનો પોલીસ અિધિનયમ,
આધાર છે ?
1861
ભારતીય પોલીસ સેવાને યારથી િસિવલ સેવામાં સીધી ભરતી માટે 1893 માં
થાન મ ું?
‘સડવીચ’ ો ામ શું છે તે જણાવો.
 પોલીસ તાલીમ અંગેના ગોરે સિમિત(1974) ના અહે વાલ માણે 1986 થી ‘સે ડવીચ’
ો ામ નીચે થમ એક વષ યાવસાિયક અને છે ે 3 માસની તાલીમ મેળવે છે .
I.P.S. તાલીમનો સમયગાળો તબ ાવાર જણાવો.
 પૂવભુિમકા તાલીમ – ૪ માસ, યવસાિયક તાલીમ – ૧૨ માસ, એકમ રા યોમાં િજ ા તાલીમ
– ૮ માસ, યવસાિયક તાલીમ – ૩ માસ, કુ લ ૨૭ માસ પછી પરી ા લેવાય છે .
સામા ય (Generalists) અને િવશેષ (Specialists) વ ચેનો તફાવત સમ વો.
 Administrator – સામ ય – સામ ય રીતે સામ ય િસિવલ સેવક છે કો કોઇ
િન ણાતની પૂવ ભૂિમકા ધરાવતા નથી પરંતુ તેઓ વહીવટી યા, કાયદા અને િનયમો ઉપર
ભુ વ ધરાવતાં હોવાથી વહીવટના કોઇપણ ે માં મુકાય છે . તેઓ POSDCORD કાય કાય
મતાપૂવક કરી શકે છે . I.A.S. અને અ ય આ કારના િસિવલ સેવકો છે .
િવશેષ સેવા – યારે િવશેષ િસિવલ સેવકો એ િવશેષ ે નું ાન ધરાવે છે . અથવા વહીવટી
િવિશ
ે માં િનપુણ હોય છે . એિ જનીયર, ડો ટર, આંકડાશા ી,એકા ટ. 1966-68 માં
હે ર સેવા અંગેની ફલટન સિમિતએ સામા ય માટે વહીવટીકાર અને િવશેષ માટે Specialist
બે શ દો વાપયા.
ભારતીય િસિવલ સેવા માટે ની મેકોલે સિમિત ઉપર કઇ સિમિતના નોથકોર ટાવેિલયન
સિમિત
અહે વાલની અસર હતી જ?
સામા ય ને ખાનગી ે માં કોની સાથે સરખાવી શકાય?
M.B.A.
સામા ય અને િવશેષ વ ચેના સંબંધોના સુમેળ માટે યા યા કારની થાઓ અપનાવવામાં
આવે છે ?
1. અલગ પદ સોપાન/ ેણી Separate Hierarchy – બંનેની વેતન થા સમાન, િવશેષ ને
યો ય સ માન, ઓ ટે િલયા, વીડન, જમની
2.સમાંતર પદ સોપાન/ ણ
ે ી Parallel Hierarchy – બંનેને પોતાના હો ા, સંકલન કતાનું કામ
વારાફરતી.
3.સંયુ ત પક સોપાન/ ેણી Joint Hierarchy - વહીવટીદાર – ઇ ટ(િવશેષ )
4.એકીકૃ ત પદ સતાના ેણી Unified Hierarchy – એક જ પધા મક પરી ા પગાર/સેવા
શરતો સંક પ PAK આ થાનો વીકાર કરે છે .
બંધારણની કઇ કલમોમા સંઘ હે ર સેવા આયોગની રચના, થાન અનુ. 315 થી 323
અને સ ાઓ અંગે ગવાય કરવામાં આવી છે ?
હે ર સેવા આયોગનાં અ ય ની િનમ ંક કોણ કરે છે ?
અનુ. 316 મુજબ UPSCરા પિત, સંયુ તરા પિત, રા ય આયોગ
– રા યપાલ
UPSC માં અ ય અને સ યોની સં યા જણાવો.
અ ય સ હત 9 થી 11
હે ર સેવા આયોગના અ ય ની ગેરહાજરીમાં કાયભાર કોણ સંભાળે છે ?
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સંઘ/સંયુ ત ‘ હે ર સેવા આયોગ’ - રા પિત અને રા ય ‘ હે ર સેવા આયોગ’ - રા યપાલ
ારા નીમાયેલા સ યો.
હે ર સેવા આયોગના અ ય ની કાયકાળ જણાવો.
179
સંઘ/સંયુ ત ‘ હે ર સેવા આયોગ’ – ૬૫ વષ / ૬ વષ અને રા ય ‘ હે ર સેવા આયોગ’ - ૬૨
વષ / ૬ વષ.
180 બંધારણની કઇ કલમ અનુસાર હે ર સેવા આયોગના અ ય ને મહાિભયોગ જવે ી યા ારા દૂર
કરી શકાય છે ?
અનુ. 317. યાં સુધી સંઘ/સંયુ ત ‘ હે ર સેવા આયોગ’ - રા પિત અને રા ય ‘ હે ર સેવા
આયોગ’ - રા યપાલ / સ પે ડ કરી શકે છે .
181 બંધારણની કઇ કલમ અનુસાર હે ર સેવા આયોગના અ ય નો અનુ. ૩૧૬(૩) (સરકારી
નોકરી પણ ન મેળવી શકે )
હો ો ધરાવનાર ફરીથી નેમ ંક મેળવી શ તો નથી?
182 બંધારણની કઇ કલમ અનુસાર હે ર સેવા આયોગના કોણ સ યને Art. 319
સંઘ હે ર સેવા આયોગમાં િનમ ંક આપી શકે છે ?
હે ર સેવા આયોગના સ ય સં યા શરતો કોણ ન ી કરે છે ?
183
સંઘ/સંયુ ત ‘ હે ર સેવા આયોગ’ - રા પિત અને રા ય ‘ હે ર સેવા આયોગ’ - રા યપાલ
હે ર સેવા આયોગોને વેતન ભ થા શેમાંથી આપવામાં આવે છે ?
184
સંઘ/સંયુ ત ‘ હે ર સેવા આયોગ’ કે અને રા ય ‘ હે ર સેવા આયોગ’/ ની સંિચત િનિધ.
185 સંઘ સેવા આયોગનું મુ ય કાયાલય યાં આવેલુ છે ? તેના 5 િવભાગો જણાવો.
 ધૌલપૂર હાઉસ, દ હી.
1)પરી ા િવભાગ, 2)ભરતી િવભાગ, 3)સેવા િવભાગ, 4)િનમ ંક િવભાગ, 5)ગોપનીય િવભાગ
186 બંધારણની કઇ કલમમાં UPSC ના સ ા અને કાય અંગે ગવાઇ અનુ. 320
કરવામાં આવેલી છે ?
187 બંધારણની કઇ કલમમાં સંસદ અને રા ય િવધાનસભા અનુ મે અનુ. 321
UPSC અથવા રા ય હે ર સેવા આયોગના કાય માં વધારો કરવાની
સ ા છે ?
188 દ હી યુ.કોપ રે શનમાં ઉ ચ અિધકારીઓની ભરતી કોના ારા થાય UPSC
છે ?
189 બંધારણની કઇ કલમ અનુસાર હે ર સેવા આયોગો પોતાના કાય નો અહે વાલ કોને આપે છે ?
અનુ. 323. સંઘ ‘ હે ર સેવા આયોગ’ - રા પિત અને સંયુ ત/રા ય ‘ હે ર સેવા આયોગ’ રા યપાલ
190 ભારતની કઇ સેવાની ઉમેદવારી મા ભારતીયો જ કરી શકે ?
IPS, IAS, IFS(Indian
Foreign Service)
191 િસિવલ સેવામાં અ ય યાં દેશના નાગ રકોને છુટ આપવામાં આવે નેપાળ, ભુટાન, િતબેટ
છે ?
192 UPSC માં તકોની સં યા કઇ સિમિતના અહે વાલનાં આધારે ન ી કોઠારી સિમિત, Open –
કરવામાં આવી છે ?
4, OBC-7, SC/ST-X
193 કઇ સિમિતના અહે વાલના અધારે UPSC ની ભરતી પરી ાને બે કોઠારી સિમિત
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ભાગમાં વહચવામાં આવી છે ?
194 અિખલ ભારતીય અને કે ીય સેવાઓની કે ટલા ટકા જ યા બઢતી 33.5% થી વધુ નહી
ારા ભરાય છે ?
એવી.
1965 માં ઇ ટ ઇિ ડયા
195 ભારતમાં ‘િસિવલ સેવક’ શ દનો સૌ થમ ઉપયોગ યારે થયો?
કં પનીએ તેનાં કમચારીઓ
માટે શ કય
વોરન હે િ ટં ઝ
196 આધુિનક િસિવલ સેવાનો પાયો કોના સમયમાં નખાયો?
લોડ કોનવોિલસ
197 કોને ભારતીય િસિવલ સેવાના િપતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?
198 ભારતમાં યારથી િસિવલ સેવામાં ભારતીયોને પણ થાન મળવાની 1853
શ આત થઇ?
199 િ ટશ િસિવલ સેવા પંચની થાપના યારે થઇ?
1858
લોડ
200 કઇ સિમિતને ભલામણથી 1926 માં કે ીય િસિવલ સેવા પંચની 1923,
થાપના કરવામાં આવી?
િવસકાઉ ટલી
201 િ ટશ ભારતમાં કે ીય સિચવાલય (Central Secretariat) નો ઉ વ અને િવકાસ
જણાવો.
 ૧૮૪૩ – ગવનર જનરલે બંગાળથી ભારતના સિચવાલયને અલગ કયુ.  ૧૮૫૯, લોડ
કે િનંગે ખાતાકીય થા દાખલ કરી પ રષદના સ યોને એક કે તેથી વધું ખાતા સો યાં.  ૧૯૦૫,
લોડ કઝનના સમયમાં સિચવાલયના કમચારીઓની મુ ત ન ી થઇ.  ૧૯૦૫, રે લવે બોડની
રચના કરવામાં આવી.  ૧૯૪૭, કે ીય સિચવાલયના રાજકીય વડાઓને ધાન તરીકે
ઓળખાવવાનું શ કયુ.
202 િ ટીશ ભારતમાં ાંતીય વહીવટ (Provincial Administration) નો ઉ વ અને િવકાસ
જણાવો.
 ૧૭૭૨-વોરન હે િ ટં ઝ ારા કલેકટર કાયાલયની થાપના,  ૧૭૮૬-મહે સુલી બાબતો
માટે અલગ મહે સુલી બોડની થાપના,  ૧૮૨૯-લોડ િવિલયમ બેિ ટકે િજ ા અને ાંતોના
વહીવટી સંકલન માટે ‘ ડવીઝનલ કિમ ર’ ના કાયાલયની થાપના કરી.
 ૧૭૯૨-લોડ કોનવોિલસે કલે ટરના િનયં ણ નીચે જમીનદારી થાણેદારની થા રદ કરી
દરોગા થા દાખલ કરી.  ૧૮૬૧-ભારતીય પોલીસ અિધિનયમ ારા િજ ાના પોલીસતં ને
કલે ટરના િનયં ણ હે ઠળ મુ યુ.ં
203 ૧૯૨૪ નો કે ટોમે ટ ધારો કોની સાથે સંકળાયેલો છે ?
 કે ીય ધારાસભાને અલગ થાિનક વહીવટી એકમ બના યા. ( થાિનક વહીવટીતં સાથે)
૧૮૬૦ માં
204 ભારતમાં અંદાજપ થાની શ આત યારથી થઇ?
૧૯૨૧, એડવથ સિમિત
205 ભારતમાં યારે રે લવેનું બજેટ અલગ કરવામાં આ યું હતુ?ં
206 િ ટીશ ભારતમાં કોના સમયમાં ાંતો માટે નાણાંિકય વહીવટને લોડ મેયોના સમયમાં
િવકે િ ત કરવામાં આ યો?
207 ભારતમાં સૌ થમ હે ર હસાબ સિમિતિન રચના યારે કરવામાં ૧૯૨૧
આવી?
કે બીનેટ સરકાર અથવા
208 ભારતની સંસદીય સરકાર અ ય યાં નામે ઓળખાય છે ?
જવાબદાર સરકાર
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209 ભારતમાં સમવાયતં ી લ ણો જણાવો.
 1.સમક સરકારો, 2.સ ાિવભાજન, 3.લેિખત અને ક ઠન બંધારણ, 4. બંધારણની
સવ પ રતા, 5.સવ ચ અદાલત, 5.કાયમી ડાણ
210 કે -રા ય ધારા કય સંબંધો અંગે બંધારણીય ગવાયઓ જણાવો.
 ભારત બંધારણનાં અનુ. ૨૪૫ થી ૨૫૫ કે રા યના ધારાિકય સંબંધો દશાવ છે .
 અનુ. ૨૪૯ : રા યસભાના હાજર અને મત આપનાર સ યોની ૨/૩ બહુમતીથી ‘રા હત’
માટે રા યયાદી પર કોઇ કાયદો ઘડવાનો આ હ કરે તો કે સરકારે ઘડે લો કાયદો એક વષ માટે
અમલી બની શકે . બી વષ તેની જ ર જણાય તો ફરીથી પસાર કરવો પડે .
 અનુ. ૨૫૦ : કટોકટીના સમયે કે ભારત કે તેના કોઇ એક ભાગ માટે રા ય યાદીના િવષય
પર કાયદો ઘડી શકે છે . જે કટોકટી પછી છ માસ સુધી ચાલુ રહી શકે છે .
 બે કે તેથી વધુ રા યોની ધારાસભા રા ય યાદીના િવષય ઉપર કાયદો ઘડવાની કે ને માગણી
કરે યારે તે કાયદો ઘડી શકે છે . આંતરરા ીય કરાર કે સંિધ માટે જ ર પડે તો કે રા ય યાદીના
કોઇપણ િવષય ઉપર કાયદો ઘડી શકે છે .
 યારે કોઇ રા યમાં અનુ. ૩૫૬ અનુસાર રા પિત શાસન હોય યારે પણ સંસદ તે રા યની
ધારાસભા વતીથી કાયદો ઘડી શકે છે .
211 બંધારણની કઇ કલમો અનુસાર આંતરરા ય સિમિતની રચના કોણ કરે છે ?
 કલમ ૨૬૩ મુજબ રા પિત કે અને એક અથવા વધુ રા યોના મતભેદ િનવારણ માટે
આંતરરા ય સિમિતની િનમ ંક કરી શકે છે .
212 કે ીય આવકના નાણાંકીય સાધનો જણાવો.
 આવકવેરો, જકાતવેરો, ખાંડ/તમાકુ જેવી ચી પર ઉ પાદન કર, ચલણ અને ટંકશાળ ારા
થતી આવક, રે લવે, તાર-ટપાલ, ટે િલફોન તં ારા થતી આવક, હે ર યોજનામાંથી ા ય
આવક, રા ીયકૃ ત ઉધોગોની નફાની આવક, દંડ કે જ ી ારા થતી આવક.
213 રા ય આવકના નાણાંકીય સાધનો જણાવો.
 વેચાણવેરો, જમીન મહે સુલ, ખેત ઉ પાદન પરના કરવેરા, વારસાવેરો, ધંધા-રોજગાર પરનો
વેરો, મનોરંજન વેરો, યા ાળુ વેરો, ટે પ વેરો, મોજશોખની વ તુઓ પરનો વેરો, િવધુતવેરો,
વાહનવેરો
214 કે અને રા ય વ ચે નાણાંકીય સાધનોની ફાળવણીની પ િતઓ જણાવો.
 મુ ય ણ પ િતઓ છે . (1)કે સરકાર ારા નાખવામાં આવતા અને ઉઘરાવવામાં આવતા
વેરાં – ખેતીવાડી િમલકત પરનો વારસા વેરો, રે લવેની ટકીટ અને નુર પરનો વેરો, રે લવે-લાઇનજળમાગ મુસાફરી/માલ પરનો વેરો, તમાકુ જેવી ચીજ પરની આબકારી જકાત, વતમાનપ ોનો
િવિનમય તથા હે રખબરો જેવી બાબત.
(2) કે સરકાર ારા નાખવામાં આવતા અને રા યો ારા ઉઘરાવાતા અને ખચાતા વેરા – સ દય
સાધનની વ તુઓ પરનો કર, દવાઓ પરની જકાત.
(3) કે સરકાર ારા નાખવામાં આવતા અને ઉઘરાવવામાં આવતા પણ કે અને રા ય બંને
વ ચે વહચાતા વેરા, કે ટલીક વ તુઓના ઉ પાદન વેરા – િબનખેતી િવષયક આવક પર નંખાયેલા
વેરા.
ં ની બંધારણીય ગવાય જણાવો.
215 નાણાંપચ
 અનુ. ૨૮૦ મુજબ દર 5 વષ રા પિત નાણાપંચની િનમ ંક કરે છે જે કે રા ય વ ચે
નાણાકીય સાધનોની યો ય વહચણી કરે છે .
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216 મહારા માં સિચવાલયને યા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
217 ભારતનું સમ વહીવટી તં કોને જવાબદાર છે ?
218
219

220
221
222
223
224

225
226

227
228
229
230
231

232

મં ાલય
વડા ધાન
સ હતના
મં ીમંડળ (કે િબનેટ)
ભારતીય સંસદીય યવ થામાં વા તિવક કારોબારીની ભૂિમકા કોણ કે ીય કે િબનેટ
ભજવે છે ?
ભારતમાં કે િબનેટ સિચવાલય ( ધાનમંડળ/મં ીમંડળ સિચવાલય) ની શ આત યારથી થયેલી
માનવામાં આવે છે ?
 િ ટીશ ભારતમાં ૧૮૬૧ ના Act મુજબ ગવનર જનરલની કારોબારી પ રષદને મદદ કરવા
રચાયેલ ‘િવભાગીય યવ થા’ થી. ૧૯૪૭ થી આ ‘િવભાગીય યવ થા’ ને કે િબનેટ સિચવાલય
તરીકે ઓળખવામાં આ યું છે .
વડા ધાન
કે િબનેટ સિચવાલય ઔપચારીક રીતે કોને જવાબદાર હોય છે ?
કે િબનેટ સિચવ
કે િબનેટ સિચવાલયના મુ ય વડા કોણ હોય છે ?
૧૯૪૭ માં શ આતમાં કે િબનેટ સિચવાલયમાં મુ ય વે કે ટલી નાગ રક શાખા, લ કરી
શાખા, સુસી શાખા
શાખાઓ હતી?
કે િબનેટ સિચવાલયમાં યારથી ‘લોક ફ રયાદ િવભાગ’ ની શ આત ૧૯૮૮
કરવામાં આવી?
કે િબનેટ સિચવાલયના મુ ય કાય જણાવો.
 કે િબનેટની બેઠકો ન ી કરે છે . કે િબનેટની બેઠકોમાં થયેલ ચચા તથા લેવાયેલા િનણયની ન ધ
તૈયાર કરે છે . સંસદના કાયદા ઘડતર માટે ખરડાઓ તૈયાર કરે છે . કે ના જુ દા જુ દા ધાનોના
ખાતાનું કાય નું સંકલન કરે છે . િવદેશ નીિતની મહ વની બાબતો અંગે િવદેશો સાથે પરામશ કરે છે ,
કે સરકારની કામગીરીની માિસક ન ધ, રા પિત, ઉપરા પિત, વડા ધાન અને અ ય ધાન
સમ રજુ કરે છે . કે ક ાએ ધાનમંડળ ારા િનમાયેલ, િવિવધ સિમિતઓ, ઉપસિમિતઓ માટે
સિચવાલય સંબંધી જ રી કામગીરી કરે છે .
સોિવયેત રિશયા
આયોજન પંચનો યાલ આપણે યાં દેશ પાસેથી મેળ યો છે ?
કોની ભલામણના આધારે અને યારે ભારતમાં આયોજન પંચની 15
માચ,
1950
આયોજન
સલાહકાર
રચના કરવામાં આવી?
બોડના
ચેરમેન
કે .સી.િનયોગીની
ભલામણથી
ગેરબંધારણીય
અને
આયોજનપંચ યા કારની સં થા છે ?
િબનકાયદાકીય
વડા ધાન
કોણ હો ાની એ નીિત પંચના અ ય હોય છે ?
૨૮૦
બંધારણની કઇ કલમમાં નાણાંપંચની ગવાય છે ?
રા પિત દર 5 વષ
નાણાંપંચની રચના કોણ અને યારે કરે છે ?
નાણાપંચમાં કુ લ કે ટલા સ યો હોય છે ? તેમની લાયકાત જણાવો.
 કુ લ 5 સ યો. એક અ ય અને અ ય ચાર. લાયકાત (1) Sc/Hc ના િનવૃત યાયાધીશ,
(2) નાણાકીય વહીવટનો યાપક અનુભવ ધરાવનાર, (3) અથશા નાં િન ણાંત
નાણાપંચ યાં કારની સં થા છે ?
 બંધારણીય અને સલાહકારી સં થા છે . તેનું થાન દેવાની અદાલતની સમક છે . જે પોતાની

Page No.

40

Main Branch
Sub Branch
Visit

:
:
:

Anamika Academy, Basement, Pramukh Apartment, G-2 Circle, Sec-6-B, Gandhinagar
Basement, Gh-6 Circle Corner, LAL Bhuvan Complex, Sector-22, Gandhinagar
www.anamikaacademy.org for more details OR Call : 9979997945 (ગ-૨) ,8000040575
(ઘ-૬)

40

ANAMIKA ACADEMY

Page No.

નીિત અને

Mo. 8000-0405-75

233

234
235
236
237
238
239

240
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242

243

કામગીરી વંય ન ી કરે છે . નાણાપંચની ભલામણોનો અમલ ણ રીતે થાય છે . (1) રા પિતના
આદેશ ારા અમલી બનનાર, (2) કારોબારીના આદેશ ારા અમલી બનનાર, (3) સંસદ ારા
ઘડાયેલા અિધિનયમોને આધારે .
નાણાપંચના મુ ય કાય જણાવો.
 1) કે અને રા ય વ ચે કરની યો ય વહચણી, 2)ભારતના એકિ ત ફંડમાંથી રા યોને
ા ટ આપવા માટે યો ય માગદશન, 3) ૭૩ માં અને ૭૪ માં બંધારણીય સુધારા મુજબ રા ય
નાણાપંચે કરે લ ભલામણ મુજબ રા યમાંથી થાિનક વરા યની સં થાઓને યો ય માણમાં
ા ટ આપવા રા યની ાંટમાં વૃિ કરવા માટે જ રી પગલા બાબત. 4) રા પિત ારા
નાણાપંચને મોકલાવાયેલ બી કોઇ બાબત. 5) કે રા ય વ ચે નાણાિકય સંબંધો સરળ બનાવે
છે . 6) રા યો-રા યો વ ચે આિથક અસમાનતા દૂર કરે છે . 7) કે રા ય વ ચે તથા રા ય રા ય
વ ચે ઉ વતા નાણાંિકય િવવાદોનો ઉકે લ લાવે છે .
ભારતમાં સૌ થમ િનયં ક અને લેખા પરી ક િવભાગની રચના યારે 1753, ઇ ટ ઇિ ડયા
કરવામાં આવી?
કંપનીના શાસન દર યાન
CAG ની બંધારણીય ગવાય જણાવો.
કલમ. ૧૪૮ (૧૪૮૧૫૧)
CAG નું મુ ય કાયાલય યાં આવેલું છે ?
નવી દ હી
ભારતમાં હે ર સાહસોની થાપના એ બંધારણની કઇ બાબત સાથે સંબિં ધત છે ?
 રાજનીિતના માગદશક િસ ાંતો મુજબ ‘સમાજવાદી સમાજ રચનાના આદશ’
W.T.O. ના િનયમ મુજબ યારથી ભારતીય બ રના ભાવ મુ ત 1 એિ લ, 2001
આયાત હે ઠળ ખુલી ગયેલા છે ?
હે ર સાહસો એટલે શુ?ં
 જે સંપુણ રીતે અથવા કે ટલાક માણમાં સંઘ સરકાર અથવા એકમ રા ય સરકાર અથવા સંઘ
અને એકમ રા ય સરકારની સંયુ ત માિલકી ધરાવે છે .
ભારતમાં હે ર સાહસો મુ ય વે કે ટલા કારના છે ?
 4 વ પના હે ર સાહસો છે . (1) િવભાગીય સાહસ – રે લવે, તાર ટપાલ, (2) હે ર િનગમ
(3)સરકારી કંપનીઓ, (4)હોિ ડંગ કંપનીઓ
િવભાગીય/ખાતાકીય સાહસ એટલે શુ?ં સમ વો.
 તેનો વહીવટ રા યના િવિવધ ખાતઓ ારા થાય છે . અને તેનો નફો-નુકસાન સરકાર પાસે રહે
છે . તેનું નીિતિનમાણ અને િનયં ણ લોકસભા ારા થાય છે . તેની નાણાંકીય નીિતઓનો ઉ ેખ
સરકારના બજેટમાં વા મળે છે . તેના ઉપર CAG િનયમો લાગુ પડે છે . તેના કમચારીઓની સેવા
શરતો પણ સરકારી કમચારી જેવી હોય છે . તેનાં પર ખાતાિકય અ ધાનનું િનયં ણ હોય છે .
કોઇપણ યિ ત કે સં થા આસાહસ ઉપર સરકારની સંમતી િવના કે સ કરી શ તી નથી. જેમ કે
તાર, ટપાલ, રે લવે સરકારે સ
ે ,સુર ા સંબંધી ઉ પાદન એકમો.
હે ર કં પની એટલે શુ?ં
 હે ર અથવા સરકારી કંપની એ છે કે જેમાં ઓછામાં ઓછી ૫૧% મુડી કે સરકાર અથવા
એકમ રા ય સરકારની અથવા બંનેની સંયુ ત હોઇ શકે છે . આમાં તે કંપનીઓ પણ સામેલ છે જે
સરકારી કંપનીઓની સહાયક હોય છે . જે ૧૯૫૬ ના કંપની ધારા માણે ન ધાયેલ હોય છે . તેની
થાપના કારોબારીના આદેશથી થાય છે . ધારાસ યની મંજુરીની જ ર નથી.
ે ીય નેગમ (Sector Corporation) એટલે શુ?ં
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 યારે ઉધોગોનું કોઇ ે એક કરતા વધું સરકારી ખાતાઓને પશતું હોય યારે આવા ઉધોગોમાં
સંકલન મુ કે લ બને છે . યારે તેમના વ ચે સંકલન થાપવા ે ીય િનગનની થાપના કરવામાં
આવે છે . જેમ કે ગુજરાતમાં ર તાં, બંદરો, પાવર લા ટ, ટે િલકો યુિનકે શન વગેરે જેવા ોજે ટનું
સંકલન કરી યો ય દશામાં તેનો િવકાસ થાય તે હે તુથી મુ યમં ી ીના અ ય પદે ગુજરાત
ઇ ટીયલ ઇ ા ટ ચર બોડ થાપવામાં આ યુ છે .
 હે ર ે ના અ ય વ પો (1) િનયં ણ બોડ – બહુહેતુક યોજનાઓના િવ તાર અને િવકાસ
માટે જેમ કે નાગાજુ ન કંટોલ બોડ, (2) હે ર ટ ટ (Public Trust) હે ર સેવાઓના સંચાલન
માટે or સમાજને સમાન રીતે પશતી બાબતોના સંચાલન માટે જેમ કે યુિનટ ટ ટ ઓફ ઇિ ડયા.
(3) પંચ (Commision) ધારાસભાના કાયદાથી ચો સ ે માં િવકાસ કાય કરવા જેમ કે ખાદી
અને ામોધોગ પંચ. (4)સહકારી સમાજ (Co-Operative Society) ચો સ વૃિતની
થાપના અને િવકાસ માટે . Ex. NDDB. (5) Commodity Boards ચો સ ઉધોગોના
િવકાસ માટે જેમ કે મોલ કે લ ઇ ડ ટીયલ બોડ.
સમવાયી યવ થા &
અમે રકામાં યાં કારની શાસન યવ થા છે ?
મુખ
પ િતવાળી
લોકશાહી
રા મુખ
અમે રકી તં માં રાજકીય અને વા તિવક વડા કોણ છે ?
સમવાયી યવ થા અને
રિશયામાં યા કારની શાસન યવ થા છે ?
લોકશાહી યવ થા
ઉપલુગૃહ – સમવાય
રિશયામાં ીગૃહી ધારાસભા યાં નામે ઓળખાય છે ?
પ રષદ
નીચલુગ
ં ૃહ –
ુમા
રિશયન સમવાયતં માં રા યની અને કારોબારીના તથા સવ ચ રા પિત
લ કરી વડા કોણ હોય છે ?
રિશયામાં રા મુખની મર આધા રત રહે લું ધાનમંડળ યા ાંસ
દેશની યવ થા સાથે સા ય ધરાવે છે ?
થાિનક
લોકોની
સોિવયેત શ દનો અથ શું થાય છે ?
િતિનિધ સભા
િ ટન, ઇઝરાયેલ
યાં દેશોનું બંધારણ અિલખીત છે ?
િ ટન
કોને સંસદીય લોકશાહીની જનની કહે વામાં આવે છે ?
િ ટનની સંસદમાં યા બે ગૃહ છે ?
આમસભા-House of
Commans ઉમરાવસભા
– House of Lords
િબનલેિખત
બંધારણ
િ ટનમા કોણ સવ પરી ગણાય છે ?
આથી સંસદ સવ પરી
િ ટનમા િસિવલ સેવા િવકસાવવા કઇ સિમિતનો ફાળો ન ધપા નોથકોર ટાવેિલયન
સિમિત, ( ૧૮૫૩ માં
છે ?
રચાઇ, ૧૮૫૪ માં
અહે વાલ આ યો.
િ ટનમાં વીડનના ઓ યુડસમેન સમક કોણ હો ો ધરાવે છે ?
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 જહોન હે ટ સિમિત, ૧૯૬૧ ના અહે વાલના આધારે ૧૯૬૭ થી થાપેલ ‘સંસદીય કિમશનર’
257 િ ટનમાં યારથી બજેટ ણાલીનો જ મ થયો?
258 ભારતમાં બજેટને શું કહે વાય છે ?

૧૮૦૩
વાિષક નાણાં કય િનવેદન

259 બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા ય બજેટની ગવાઇ છે ?
260 કોના મતાનુસાર ‘અંદાજપ ’ એક નાણાંિકય યોજના છે જેમાં ગયા
વષનાં નાણાંિકય અનુભવ અને અગાઉ વષની યોજના છે ?
261 કોના મતાનુસાર ‘અંદાજપ એક િનિ ત મુદત માટે સરકારની
નાણાંિકય યવ થા છે ’?
262 અંદાજપ ની જવાબદારી ભારતમાં કોની છે ?
263 અંદાજપ ની જવાબદારી િ ટનમાં કોની છે ?
264 અંદાજપ ની જવાબદારી USA કોની છે ?

૨૦૨
માશલ ડમોક
એફ.ડબ યુ.ટે ઇલર
નાંણાખાતાની
ટે ઝરી
સંચાલન કાયાલય અને
અંદાજપ

ે ા િસ ાંતો જણાવો.
265 અસરકારક અંદાજપ અંગન
 (1) અંદાજપ સમતુિલત હોવું ઇએ, (2) અંદાજ ચો સ હોવો ઇએ. (3)
અંદાજપ ીય એકતા, (4)રદ થતી ાંટનો િનયમ, (5) પૂવ આદેશ
1 April થી 31 March
266 ભારતમાં નાણાંકીય વષનો સમયગાળો?
નાણાં ધાન, ફે ુઆરી
267 ભારતમાં કે ીય બજેટ કોણ અને યારે રજુ કરે છે ?
મ હનાના છે ા મ હનામાં
268 નાણાિવનયોગ (Appropriation bill) ખરડો શું છે ?
 બજેટની ખાતાકીય માંગણીઓ લોકસભામાં મંજુર થયા પછી તેને નાણાં િવિનયોગ ખરડા વ પે
સામા ય ખરડાની જેમ લોકસભામાં રજુ થાય છે .
269 નાણાિવનયોગ ખરડા (કોઇપણ નાણા ખરડા)ને રા યસભામાં વધુંમા વધુમાં વધુ ૧૪ દવસ
વધું કે ટલા ટાઇમ રોકી શકાય છે ?
નાણામં ીને
270 મહે સુલ િવભાગ મુ ય વે કોને આધીન હોય છે ?
મહે સુલનો િનણય કરવાનુ,ં
271 મહે સુલ િવભાગનું કાય શું હોય છે ?
તેને એક કરવાનુ અને
તેના પર િનયં ણ
રાખવાનું
272 ભારતમાં ‘ હસાબ અને હસાબ પ ર ણ િવભાગ’ એટલે શું?
CAG
બંધારણીય અને
273 CAG કે વી સં થા છે ?
કારોબારીથી વતં
274 હસાબનાં મુ ય કાર કે ટલા છે ?
 (1) મહે સુલ િવભાગ, (2)મૂડીગત હસાબ, (3)દેવા સંબંધી હસાબ, (4)ચુકવણી સંબંધી
હસાબ.
275 ભારતનાં યા ે ો ઓ ડટ કે હસાબ તપાસ અિધકારની બહાર હોય છે ?
 (1) ગુ સેવા ઉપરનો અથ, (2)આંતરરા ીય સંગઠનોને અપાયેલ દાન, (3) વતં
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સં થાઓને અપાતું દાન તે વાિષક એક લાખથી ઓછી રકમ પુનરાવિતત અથવા 5 લાખથી વધુ
િબન પુનરાવિતત હોય. (4) થાનીક એકમોને અપાયેલ અનુદાનનું ઓડીટ ( થાિનક તપાસ
અિધકારી ારા થાય છે ).

બંધારણ, પંચાયતીરાજ અને પિ લક એડિમિન ટે શનના MIX
1
2
3
4

બંધારણની કઇ કલમમાં ચુટણીપંચની ગવાય છે ?
મતદાતાઓની મર 21 થી 18 કરવા બાબતની કલમ કઇ?
‘No Control, No cooperation’ નું સુ કોણે આ યુ?ં
બંધારણ સભા શેની બનેલી હતી?

5
6

ભારતના યાં રા યમાં સૌ થમ સા યવાદી સરકાર બની?
સુિ મ કોટનો સે વી ચુકાદો(2010) શેની સાથે સંકળાયેલ છે ?

7

1977 માં અશોક મહે તા સિમિતએ શાની થાપનાની ભલામણ કરી?

8

‘ ીજુ િવ ’ શ દ સૌ થમ ાંટસ ફે રોએ વાપય . તે યા દેશનો
હતો?
ભારતમાં લોકાયુ ત તેમજ લોકપાલ શ દનો ઉપયોગ કોના ારા
કરવામાં આ યો?
હે ર વહીવટનું ાથિમક યેય?
ગુજરાતમાં કઇ યુિનવિસટીમાં સૌ થમ હે ર વહીવટનું અ યાપન શ
કરવામાં આ યુ?ં
સ ાનું િતિનધાન હોવું એ કે વા કારની યા છે ?
ભારતના બંધારણ મુજબ ભારતમાં ‘નાગ રકતા’ િવષય, કઇ યાદીમાં
સમાવવામાં આ યો છે ?
ભારતીય નાગ રકને મત આપવાનો અિધકાર બંધારણ હે ઠળ?
‘ભારતનું બંધારણ, ભારતના લોકોની ઇ છાને અનુ પ હોવુ&
ઇએ’- એ શ દો કોના છે ?
‘ યાિયક સ યતા’ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધ છે ?
ભારતના બંધારણના યા અનુ છે દ અ વયે સરકારી
અિધકારી/કમચારીઓને નોકરી બાબતમાં ર ણ અપાયેલું છે ?
અંદાજપ કે નાણાં ખરડાને અ ય યાં નામથી ઓળખવામાં આવે
છે ?
લોકસભામાં અંદાજપ રજુ કરવાની બંધારણીય જવાબદારી કોની છે ?
યા રા એ ાચીન સમયમાં પંચાયત પ િત દાખલ કયાનું મનાય
છે ?
‘પંચ’નો ઉ ખ
ે મહાભારતનાં યા પવમાં થયેલ છે ?

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ો

324
326
મહિષ અરિવંદ ઘોષ
389 સ યો(292-િ ટીશ
ાંતના , 4-કિમશનર,
93-દેશી રજવાડાઓ)
કે રળ
જ મુ-ક મીરમાં િમલકત
ખરીદવા અંગે
ી તરીય પંચાયત (મંડલ
પંચાયત અને િજ ા
પંચાયત)
લે ડ
લ મીમલ િસંધવી
નું ક યાણ
દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટી
વહીવટી
કે /સંઘ યાદી
રાજકીય અિધકાર છે .
મહા મા ગાંધી
હે ર હતની અર ઓ
અનુ છે દ 311
નાણાકીય િનવેદન
રા પિત
રા પૃથુ
સભાપવ

Anamika Academy, Basement, Pramukh Apartment, G-2 Circle, Sec-6-B, Gandhinagar
Basement, Gh-6 Circle Corner, LAL Bhuvan Complex, Sector-22, Gandhinagar
www.anamikaacademy.org for more details OR Call : 9979997945 (ગ-૨) ,8000040575
(ઘ-૬)

ANAMIKA ACADEMY

Page No.

નીિત અને

Mo. 8000-0405-75

22
23
24
25
26
27
28

હે રવહીવટ

કૈ ટ યના યાં ંથમાં ામ યવ થાનો ઉ ેખ વા મળે છે ?
પંચાયતરાજની આધારશીલા ?
ભારતમાં ‘ થાિનક વરાજ’ ની પહે લ કરનાર
પંચકુ ળનો ઉ ેખ યાં કાળમાં થયેલો વા મળે છે ?
ામ પંચાયતમાં અનામત બેઠકોની ફાળવણી કોણ કરે છે ?
ામ પંચાયતમાં બેઠકોની સં યા કોણ ન ી કરે છે ?
ામ પંચાયતમાં થમ બેઠક બોલાવવાની તારીખ કોણ ન ી કરે છે ?

29 પંચાયતમાં મ હલાઓ માટે કે ટલા ટકા બેઠકો અનામત રાખવામાં
આવી છે ?
30 પંચાયતમાં સામાિજક આથ ક પછાત વગ માટે કે ટલા ટકા બેઠકો
અનામત રાખવામાં આવી છે ?
31 ‘ ામ પંચાયત અને ામસભા વ ચે મં ીમંડળ અને ધારાસભા જેવા
સંબંધ હોવ ઇએ’ આ િવધાન કોનું છે ?
32 ામ પંચાયતોની ચૂટંણીની તારીખ કોણ ન ી કરે છે ?
33 ામસભાના સભાસદ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

45
અથશા
ામસભા
લોડ મેયો
ગુ કાળ
કલેકટર
કલે ટર
તાિલકા િવકાસ અિધકારી
50 %
10 %
જય કાશ નારાયણ
રા ય ચૂટણીપંચ
ગામની મતદારયાદીમાં
સમાિવ લોકો
10 થી 12
10 મી અનુસૂિચ

34 ામ પંચાયતની પાણી સિમિતમાં કે ટલા સ યો હોય છે ?
35 ભારતીય બંધારણની કઇ અનુસૂિચમાં પ પલટા િવષયક ગવાઇ
છે ?
બિલરામ ભગત
36 સૌથી ઓછા સમય માટે લોકસભાના અ ય કોણ ર ા?
37 બંધારણ સભાએ બંધારણમાં યો અનુ છે દ આંતરરા ીય શાંિત અને 51
સુર ાની વૃિ માટે સમાિવ કય ?
 1945 માં લે ડ ખાતે મજુ ર પ ની સરકાર બની. િ ટીશ વડા ધાન એટલીએ પોતાની કે િબનેટના
ણ સ યો પેિથક લોરસ( મુખ), ટે ફડ સ અને A.B એલે ઝાંડરને ભારત મોક યા. આ િતિનધી
મંડળ એટલે કે િબનેટ િમશન
 ભારતને બે ભાગમાં િવભાિજત કરવાની માઉ ટબેટન યોજનાની વીકૃ િત બાદ િ ટીશ સંસદે 18 મી
જુ લાઇ, 1947નાં રોજ ‘ભારત વતં તા િવધેયક’ પસાર કયુ. આ એ ટમાં ૨૦ કલમો હતી.
 29 મી ઓગ ટ, 1947 ના રોજ બી.આર.આંબેડકરના મુખપદે મુસદા સિમિતની રચના કરાઇ.
 બંધારણ સભાની સિમિતઓ :
સિમિત
ડાિ ટંગ સિમિત (મુસ ા/ ા પ)
સંચાલન સિમિત
સંઘશિ ત સિમિત
મૂળ અિધકાર, અ પ સં યક સિમિત
સંઘ સંિવધાન સિમિત
ાંતીય સંિવધાન સિમિત
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 બંધારણ સભા અંગે :
 12 ડસે બર, 1946 – બંધારણ સભાના થાયી અ ય ડૉ. રાજે
સાદ
 13 ડસે બર, 1946 – જવાહર નહે એ ઉ ે ય તાવ રજુ કય
 29 ઓગ ટ, 1947 – ા પ સિમિત નીમવામાં આવી
 પા પ સિમિત ારા 8 ફે ુઆરી 1948 ના દવસે બંધારણનું માળખું તૈયાર.
 15 નવે બર, 1949 – બંધારણનું અંિતમ વાંચન
 24 યુઆરી 1950 – બંધારણ ઉપર હ તા ર
 26 નવે બર 1949 – બંધારણ મંજુર – કાયદા દવસ
 26 યુઆરી 1950 – બંધારણ લાગુ –
સ ાક દવસ
 કલમ 249 – આ કલમ મુજબ રા યસભા ઉપિ થત અને મતદાનમાં ભાગ લેતાં સ યોની બે તૃતીયાંશ
બહુમતીથી રા ય સૂિચના કોઇ િવષયને રા ીય મહ વનું હે ર કરે છે .
 કલમ 123(1) મુજબ યારે સંસદનું સ ચાલુ ના હોય તો રા પિત વટહુકમ લાગુ કરી શકે છે .
 બંધારણની કલમ બંધારણની કલમ 312 મુજબ રા યસભા બહુમિતથી ઠરાવ પસાર કરી નવી અિખલ
ભારતીય સેવાઓ થાિપત કરવાનો અિધકાર કે સરકારને આપી શકે .
 2001 માં સંસદ ારા પસાર કરાયેલ 84 માં સુધારા િવધેયક મુજબ લોકસભા અને િવધાનસભાની
બેઠકોની સં યા 2026 સુધી સુધારવામાં આવશે નહી.
 આકિ મક િનિધ : ભારતીય બંધારણ ના અનુ છે દ 267 મુજબ એક આકિ મક િનિધની રચના કરવામાં
આવશે. આ ફંડમાંથી સરકારના એવા ખચાઓ કરવામાં આવે છે , જેમાં સંસદની મંજુરી માટે સમય હોતો
નથી. પરંતુ પછીથી સંસદની મંજુરી લેવી જ રી છે .
 રા ય સરકારને કાયદાકીય બાબતોમાં સલાહ માટે – એડવોકે ટ જનરલ – કલમ 165
 બંધારણના અનુ છે દ 280 અંતગત રા પિત ારા 5 વષ માટે નાણાપંચની રચના કરવામાં આવે છે .
જેમાં 1 અ ય અને 5 સ યો હોય છે .
 લખનૌ કરાર : લખનૌમાં (1916) ક ેસ મહાસભા અને મુિ લમ લીગના અિધવેશનો ભરાયા યારે આ
બ ે સં થાઓ વ ચે જે કરાર થયા તેનાથી હ દુ મુિ લમ વ ચે એકતા થપાઇ.
 44 મો બંધારનીય સુધારો : આ સુધારાથી સંપિતના અિધકારને મુળભૂત અિધકારોમાંથી બાકત કરી નવી
કલમ ૩૦૦(ક) ઉમેરી કાનૂની અિધકાર બનાવાયા.
 રા ીય કે લે ડર : શક સંવતને રા ીય તરીકે ભારત સરકારે 22 માચ 1957 માં અપના યુ.ં જેનો થમ
માસ ચૈ છે .
 અંદાજ સિમિત : લોકસભાના ૩૦ સ યોની બનેલી આ સિમિતના અ ય િવરોધપ નાં કોઇ સ ય
બનાવવામાં આવે છે . તેનું મુ ય કાય બજેટના અંદા તપાસી જ ર જણાય તો તેમાં કાપ મુકવાની
ભલામણ કરે છે .
 ભારતીય બંધારણના ભાગ 17 માં કલમ 350(ક) હે ઠળ ભારતીય અ પસં યકોને માતૃભાષામાં િશ ણ
આપવામાં આવશે.
 કલમ 262(1) ારા સંસદ બે અથવા વધુ રા યો વ ચે પાણીની વહચણી, િનયં ણ અને તેના ઉપયોગ
અંગેની તકરારનો િનણય કરી શકે .
 વૉટ-ઓન-એકાઉ ટ(કલમ 116) : કોઇ પણ કારણસર બજેટ મંજૂર ન થઇ શકે તો સરકાર પાસે
ફાળવાયેલા નાણાં જ ન હોય તેવામાં લોકસભાને સ ા આપવામાં આવી છે કે તે વોટ ઓન એકાઉ ટ વડે
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તા કાિલક ખચ મંજુર કરીને બજેટની ચચાઓ ચાલુ હોય યાં સરકારના જ રી ખચ ચાલુ રખાવી શકે . આ
રીતે લોકસભા સરકારના બે મ હનાના ખચ મંજૂર કરી શકે છે .
અનુ છે દ 11 માણે સંસદને અપાયેલ સ ા મુજબ સંસદે 1955 માં ભારતીય નાગ રક વ ધારો પસાર
કરે લ છે . તે માણે ભારતીય નાગ રક વ મેળવવા માટે પાંચ જુ દી રીતો દશાવવામાં આવે છે . 1) જ મ
ાર, 2) વંશાનુ મ ારા, 3)ન ધણી ારા, 4) દેશીયકરણ ારા, 5) દેશના સમાવેશ ારા
બંધારણના 93 માં સુધારાથી ાથિમક િશ ણને મૂળભૂત અિધકારમાં થાન આપવા માટે અનુ છે દ 21એ ઉમેરવામાં આવે છે .
અનુ છે દ 16 – રોજગારી/િનમ ંકની બાબતોમાં સમાનતા
અનુ છે દ 17 – અ પૃ યતા નાબૂદી
અનુ છે દ 18 – િવિભ ઇલકાબો અને િખતાબોની નાબૂદી
અનુ છે દ 19(1)(બી) – તમામ નાગ રકોને શાંિતથી શ ો િવના ભેગા થવાની વતં તા
અનુ છે દ 19(1)(ડી) – ભારતમાં ગમે યાં મુ ત પણે ફરવાની વતં તા
અનુ છે દ 19(1)(ઇ) – તમામ નાગ રકોને ભારતમાં ગમે યાં રહે વાની છૂટ
અનુ છે દ 19(1)( ) – ગમે તે વેપાર કે ધંધો કરવાની છૂટ
અનુ છે દ 20 – ગુનાઓ માટે દોષિસિ સંબંધમાં ર ણની ગવાઇ
અનુ છે દ 21 – વન વવાનો અિધકાર
અનુ છે દ 25 – દરે ક યિ તને અંતઃ કરણ પૂવક મુ ત રીતે ધમ પાળવાનો અને એના ચારનો અિધકાર
છે .
અનુ છે દ 29 માં લઘુમતીઓના હતોના ર ણની ગવાઇ છે .
અનુ છે દ 40 – માણે રા ય ામ પંચાયતોની થાપના કરવા પગલાં ભરશે.
અનુ છે દ 44 – ભારતનાં સમ દેશમાં નાગ રકો માટે એક સમાન દવાની કાયદો કરવા રા ય ય ન
કરશે.
ભારતમાં રા પિત નીચે માણે િનમણૂંક કરશે
 ભારતનાં એટન જનરલ (અનુ.76)
 CAG (અનુ.148)
 સવ ચ અદાલતનાં યાયધીશો (અનુ.124)
 વડી અદાલતના યાયધીશ(અનુ.217)
 રા યના રા યપાલો (અનુ.155)
 નાણાપંચ (અનુ.280)
 ચૂટંણી પંચ (અનુ.324)
 રા ીય એસ.સી/એસ.ટી. પંચ
(અનુ.338)
 ભાષાપંચ (અનુ.434)
રા પિતની િશ ા માફ કરવાની સતા (અનુ.72)
રા પિતની સવ ચ અદાલતની સલાહ લેવાની સ ા. (અનુ.143)
કે નું મં ીમંડળ (અનુ.74)
અનુ છે દ 102 – સંસદના સ યપદ માટે ગેરલાયક ઠરાવવાની રીતો
અનુ છે દ 105 – સંસદ સ યોનો િવશેષાિધકાર
અનુ છે દ 111 મુજબ તમામ િબલ બ ે ગૃહોમાં પસાર થયા બાદ રા પિતની મંજૂરી માટે મોકલવામાં
આવે છે . રા પિત તેને પોતાની મંજૂરી આપશે અથવા તો સંસદમાં નાણાિબલ િસવાય અ યને
પુનઃિવચારણા માટે પરત મોકલાશે. સંસદ ફરીથી તેને પસાર કરીને રા પિતને મોકલ તો રા પિત
તેને રોકી શ શે ન હ.
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 કે તથા રા યોની વ ચે અથવા જુ દા જુ દા રા યોની વ ચે ઉ પ િવવાદો સમા કરવા માટે બંધારણના
અનુ છે દ 263 ની અંતગત આંતરરા ય િવકાસ પ રષદની થાપના કરવામાં આવી.
 રા પિત ડૉ.રાજે
સાદ ારા સૌ થમ ઇ.સ.1955 માં રાજભાષા પંચની થાપના કરી. તેના અ ય
વી. .ખેર હતાં. તેમનો અહે વાલ 1996 માં રા પિત સમ રજુ કય . અનુ છે દ 343 અનુસાર ભારતીય
સંઘની ભાષા હ દી અને િલિપ દેવનાગરી છે .
38 બંધારણના યાં ભાગમાં સંઘીય કારોબારીની યા યા આપવામાં ભાગ -5
આવી છે ?
યા બંધારણીય સુધારા ારા ભારતના બંધારણમાં 9 મી અનુસૂિચ 1951
39
ડવામાં આવી?
40 બંધારણના યા ભાગમાં બંધારણીય સુધારાઓની ગવાઇઓ ભાગ – 20
આપવામાં આવેલી છે ?
યા બંધારણીય સુધારા ારા ભારતનાં બંધારણમાં 10 મી અનુસૂિચ 52 મો બંધારણીય સુધારો,
41
1985
ડવામાં આવી?
ભારત સંઘમાં નવા રા યનું સજન કરવું હોય તો કઇ અનુસૂિચમાં થમ અનુસૂિચ
42
સુધારો થાય છે ?
ભાગ-4-અ
43 બંધારણના યાં ભાગમાં મૂળભૂત ફર નો ઉ ેખ છે ?
44 ભારતીય બંધારણની બી અનુસૂિચમાં કઇ ગવાઇનો સમાવેશ મહ વના અિધકારીઓ ના
વેતન ભ થા
કરવામાં આવે છે ?
ભાગ-9-બ
45 બંધારણનો યો ભાગ સરકારી મંડળીઓથી સંબંધીત છે ?
ભાગ-9-અ
46 બંધારણનો યો ભાગ નગરપાિલકાથી સંબંધીત છે ?
ભાગ-9
47 બંધારણનો યો ભાગ પંચાયતથી સંબંધીત છે ?
48 ભારતનાં બંધારણના યા ભાગમાં રા યની કારોબારી િવશે વણન ભાગ- 6
આપવામાં આ યું છે ?
ભારતનાં બંધારણના યા ભાગમાં કટોકટીની ગવાઇઓ િવશે ભાગ -18
49 ઉ ેખ કરવામાં આ યો છે ?
50 ભારતના બંધારણની કઇ અનુસૂિચમાં કે યાદી, રા યયાદી અને અનુસૂિચ – 7
સંયુ ત યાદી એમ ણ કારની યાદીનો ઉ ેખ કરવામાં આ યો છે ?
51 બંધારણની કઇ અનુસૂિચમાં અસમ, મેઘાલય, િ પુરા અને છ ી અનુસિૂ ચ
િમઝોરમના જન તીય ે વહીવટ માટે િવશેષ ગવાઇ કરવામાં
આવી છે ?
52 ભારતના બંધારણના યાં ભાગમાં રાજભાષા અંગેની ગવાઇ છે ? ભાગ – 17
53 ભારતના બંધારણ ની કઇ અનુસૂિચ માં દેશમાં અનુસૂિચત ે ો પાંચમી અનુસિૂ ચ
તથા અનુસૂિચત જન િતઓ અંગેના િનયં ણ માટે ની ગવાઇ છે ?
ભાગ – 15
54 બંધારણના યાં ભાગમાં ચૂંટણીઓ અંગેની ગવાઇ છે ?
55 ભારતના બંધારણની કઇ અનુસૂિચમાં પ પલટા િવરોધી કાયદાની દસમી અનુસિૂ ચ
ગવાઇ છે ?
કાયદાએ નવમી અનુસૂિચ
56 ભારતના બંધારણની કઇ અનુસૂિચમાં સમાિવ
યાયાલયના અિધકાર ે ની બહાર છે ?
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ભાગ -14

71

ભારતના બંધારણના યા ભાગમાં સંઘ અને રા ય હે ઠળની
સેવાઓનો ઉ ેખ છે ?
ભારતના બંધારણની કઇ અનુસૂિચમાં િવિભ પદો માટે
ગોપિનયતાના શપથ અંગેના નમુના આપવામાં આ યા છે ?
બંધારણની કઇ અનુસૂિચમાં જમીન સુધાર અને જમીન સંપાદન
અંગેના કાયદાઓ સમાિવ છે ?
ભારતના બંધારણની કઇ અનુસૂિચ રા યસભાની બેઠક યવ થાની
વહચણી સૂચવે છે ?
વતં તા બાદ બંધારણ સભા ારા િનમવામાં આવેલા ઝંડા
સિમિતના અ ય કોણ હતા?
વતમાન રા ીય વજ બંધારણ સભા ારા યારે વીકારવામાં
આ યો?
િ રંગાને રા ીય વજ તરીકે યા અિધવેશનમાં અપનાવવામાં
આ યો?
ભારતની બંધારણ સભાએ યારે રા ગાનનો વીકાર કય ?
14-15 ઓગ ટની મ યરા ીએ કે ીય સિચવાલયમાં સૌ થમ
કોના ારા રા ગીત ગાવામાં આ યું હતું?
ભારત સરકાર ારા યારે શક સંવતને રા ીય પંચાગ તરીકે
વીકારવામાં આ યુ?
રા ગીતને સૌ થમ કોના ારા તાલબ કરવામાં આ યુ?ં
ભારતીય વજ સં હતા માં યારે સુધારો કરવામાં આ યો?
ગંગાને યારે રા ીય નદી હે ર કરવામાં આવી?
અશોકના સારનાથ માંથી લેવામાં આવેલ રા ીય િતકમાં અંિકત
હાથી, ઘોડા અને સાંઢ જેવા પશુઓનો સંબંધ યા મહાપુ ષના
વનથી છે ?
ભારતનું રા ીય વૃ અને તેનું લેટીન નામ?

72

કઇ યોજના અંતગત ભારતમાં વાઘને સંર ણ ા છે ?

73

યારે મીઠા પાણીની ડોલફીન માછલીને રા ીય જળચર ાણી હે ર કરવામાં આવી?
5 ઓ ટોબર, 2009
હાથી
ભારતનું રા ીય િવરાસત પશું યુ છે ?
જલેબી
ભારતની રા ીય મીઠાઇ કઇ છે ?
યા ભારતીય અિધિનયમ મુજબ મોર અને ડો ફીનને સંર ણ ા વ ય સંર ણ અિધિનયમ,
1972
છે ?
ભારતીય િપયાના િતક િચ
I. ને ભારત સરકારે યારે 15 જુ લાઇ, 2010
વીકાયુ?
વતં તા પછી વતમાન ભારતીય રા ીય વજની ડઝાઇન કોણે િપંગલી વકૈ યા
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ી અનુસૂિચ
નવમી અનુસૂિચ
ચોથી અનુસૂિચ
જ.ે બી.કૃ પલાણી
22 જુ લાઇ, 1947
લાહોર અિધવેશન
24 યુ., 1950
M.S.સુ બાલ મી
22 માચ, 1957
યદુનાથ ભ ાચાય
26 યુઆરી, 2002
4 નવે બર, 2008
મહા મા બુ

વડ(ફાઇ સ બે ધાલિસસ)
ોજે ટ ટાઇગર, 1973
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તૈયાર કરી?
યા દેશનાં બંધારણ અિલિખત છે ?
યા કાયદાથી ભારતમાં સૌ થમવાર કંપનીના શાસન માટે િલિખત
બંધારણની શ આત થઇ?
િસિવલ સેવકોની ભરતી માટે ઇ.સ.1854 માં કઇ સિમિતની
િનમ ંક કરવામાં આવી?
ભારતીય રા ીય ક ેસની થાપના યારે કરવામાં આવી?
વાઇસરોયની કારોબારીમાં િનમ ક પામેલા સૌ થમ ભારતીય સ ય
કોણ હતા?
યા કાયદાથી વાઇસરોયની કારોબારીમાં એક ભારતીય સ યની
િનમ ક કરવાની ગવાઇ છે ?
યા અિધિનયમથી મ હલાઓને મત આપવાનો અિધકાર મ ો છે ?

86

યા અિધિનયમ થી મુ લીમો ઉપરાંત શીખો, ભારતીય ઇસાઇઓ,
યુરોપીયનો માટે અલગ મતદાર મંડળ અિ ત વમાં આ યું?
87 િ ટનના વડા ધાન રામસે મેકડોના ડ ારા કો યુનલ એવોડની
હે રાત યારે કરવામાં આવી?
યા અિધિનયમથી પુ ષ મ હલા સમાન મતાિધકાર આપવામાં
88
આ યો?
89 ભારતીય રીઝવ બકની થાપના યારે કરવામાં આવી?
90 ભારતમાં સૌ થમ સંઘીય યાયાલયની થાપના યારે કરવામાં
આવી?
91 ઓગ ટ તાવ કોણે રજૂ કય ?
સ િમશન કોના ારા અને યારે રજુ કરવામાં આ યો?
92
93 રાજગોપાલાચારી ફો યુલા કોના ારા અને યારે રજુ કરવામાં
આવી?
94 કે િબનેટ િમશનના અ ય કોણ હતા?
95 મુિ લમ લીગે યા દવસને ય કાયવાહી દવસ તરીકે ઉજ યો
હતો?
96 જવાહરલાલ નેહ ના વડા ધાન હે ઠળ કામચલાઉ સરકારની રચના
યારે કરવામાં આવી?
97 આઝાદી પહે લાની કામચલાઉ સરકારના નાણામં ી કોણ હતાં?
98 કોને ભારતના બંધારણની લુ િ ંટ કહે વામાં આવે છે ?
99 બંધારણ સભાના િવચારોનું ઔપચા રક પથી િતપાદન કોના
ારા કરવામાં આ યુ?ં
100 યા વષ ક ેસ કારોબારીએ ‘બા સ ાનું કોઇપણ બંધારણ મા ય
રખાશે ન હ’ એવો તાવ રજુ કય ?
101 િ ટન સરકાર ારા સૌ થમ બંધારણ સભાની માંગણીનો વીકાર
Page No.

50

Main Branch
Sub Branch
Visit

:
:
:

50
િ ટન, ઇઝરાઇલ
1773, રે યુલેિ ટંગ ઍ ટ
મેકોલે સિમિત
28 ડસે બર, 1885
સ યે
સાદ િસ હા
મોલ-િમંટો એ ટ, 1909
મો ટે યુ ચે સફડ, 1919
મો ટે યુ ચે સફડ એ ટ,
1919
ઇ.સ.1932
ભારત સરકાર અિધિનયમ,
1935
1 એિ લ, 1935
ઇ.સ.1937
િલનિલથગો, 1940
ટે ફડ સ, 1942
સી.રાજગોપાલાચારી,1944
પેિ થક લોરસ
16 ઓગ ટ, 1946
2 સ ટે બર, 1946
િલયાકત અલીખાન
નેહ રીપોટ
M.N. રોય
1936, લખનવ અિધવેશન
1940, ઓગ ટ

તાવ
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યારે કરવામાં આ યો?
કે િબનેટ િમશન યોજના આધારે રચાયેલી બંધારણ સભામાં કુ લ 389
કે ટલા સ યો હતા.
સ િમશન
િ ટીશ સરકારે સંપણ
ૂ પથી ભારતીયોની બનેલ બંધારણ સભાની ઇ.સ.1942,
માંગ યારે વીકારી?
ઇ.સ.1895 માં કોના ારા સૌ થમ બંધારણસભાની રચનાની માંગ બાલ ગંગાધર િતલક
કરવામાં આવી હતી?
કે િબનેટ િમશન યોજના આધારે રચાયેલી બંધારણ સભામાં િ ટીશ 292
શાિસત ાંતોમાંથી કે ટલા સ યો સમાવવામાં આ યા હતા?
કે િબનેટ િમશન યોજના આધારે રચાયેલી બંધારણ સભામાં દેશી 93
રજવાડાઓ માંથી કે ટલા સ યો સમાવવામાં આ યા હતા?
બંધારણસભામાં િ ટીશ શાિસત ાંત અને કિમશનર ાંતના કુ લ ક ેસ – 208, મુ લીમ
296 સ યોમાંથી ક ેસ અને મુ લીમ લીગમાંથી કે ટલા સ યો લીગ – 73
ચુંટાઇ આ યા હતા.?
માઉ ટ બેટન યોજના પછી દેશના િવભાજન પછી બંધારણ સભામાં કુ લ કે ટલા સ યો હ ા? 299

109 િવભાજન પછી બંધારણસભામાં મુિ લમોની સં યા કે ટલી હતી?
110 બંધારણ સભામાં સૌથી વધું સ યો ધરાવતો િ ટીશ ાંત યો
હતો?
111 િવભાજન પછી બંધારણમાં અનુ. િતની સં યા કે ટલી હતી?
112 બંધારણ સભામાં સૌથી વધું સ ય ધરાવતુ દેશી રજવાડું યુ હતુ?ં
113 િવભાજન પછી બંધારણસભામાં અનુ.જન િતની સ ય સં યા
કે ટલી હતી?
114 િવભાજન પછી બંધારણસભામાં શીખોની સં યા કે ટલી હતી?
115 િવભાજન પછી બંધારણસભામાં ઇસાઇની સં યા કે ટલી હતી?
116 િવભાજન પછી બંધારણસભામાં દેશી રજવાડાના કે ટલા સ યો
હતા?
117 િવભાજન પછી બંધારણસભામાં િ ટીશ શાિસત ાંતોના કે ટલા
સ યો હતા?
118 કે િબનેટ િમશન યોજના મુજબ બંધારણ સભાનો એક સ ય
ભારતની કે ટલી જન સં યાનો િતિનિધ વ કરતો હતો?
119 કે િબનેટ િમશન યોજના મુજબ બંધારણ સભાના સ યોને ય
પથી કોણે ચૂ ાં હતા?
120 ડૉ.ભીમરાવ આંબેડકર બંધારણ સભામાં યાં ાંતમાંથી ચૂટાંઇ
આ યા હતા?
121 બંધારણ સભામાં ઉ ે ય તાવ કોણે અને યારે રજૂ કય ?
122 બંધારણ સભામાં ઉ ે ય
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31
સંયુ ત ાંત- 55 સ યો
૩૦
મૈસુર
5
5
7
70
229
10 લાખ
ાંતોની
સ યોએ
પ.બંગાળ

િવધાનસભાના

13 ડસે બર,
જવાહરલાલ નેહ
ા પ તૈયાર કરનાર B.N. રાવ

1946.
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બંધારણસભાના સલાહકાર કોણ હતા?
બંધારણ સભા ારા બંધારણના િવિવધ ભાગોનો અ યાસ કરવા
કુ લ કે ટલી સિમિતઓ રચવામાં આવી હતી?
26 નવે બર,1949 નાં રોજ બંધારણ સભાનાં કે ટલા સ યોએ
બંધારણ પર હ તા ર કયા હતા?
બંધારણ સભા અંિતમ પથી છે ી વાર યારે મળી હતી?
યાં દવસે પૂણ વરાજ દવસ તરીકે ઉજવાયો હતો?
યા દવસે ભારતની બંધારણ સભાએ પૂણ રીતે સંસદના પમાં
કાય કરવા લાગી?
બંધારણસભાની મૂળભૂત અિધકાર અને અ પસં યક સિમિતના
અ ય કોણ હતા?
બંધારણની સંઘશિ ત સિમિતના અ ય કોણ હતા?
બંધારણની ા પ સમી ા સિમિતના અ ય કોણ હતા?

131 બંધારણસભામાં સંઘ બંધારણ સિમિતના અ ય કોણ હતા?
132 બંધારણસભામાં ા પ સિમિતના સ ય ડી.પી.ખેતાનના મૃ યુ પછી
તેમના થાને કોણ આ યુ?ં
133 ભારતના બંધારણનો ૨/૩ ભાગ યા અિધિનયમ આધારે રચાયેલો
છે ?
134 ભારતના બંધારણનો સૌથી મોટો ોત યો છે ?
135
136
137
138
139
140
141
142
143

13
284
24,
26
26

યુઆરી, 1950
યુઆરી, 1930
યુઆરી, 1950

સરદાર વ ભભાઇ પટે લ
જવાહરલાલ નેહ
અ દી કૃ ણા વામી અ યર
જવાહરલાલ નેહ
T.T.કૃ ણામાચારી

ભારત શાસન અિધિનયમ,
1935
ભારત શાસન અિધિનયમ,
1935
ભારતના બંધારણમાં એકલ નાગ રકતાનો િસ ાંત યા દેશ પાસેથી િ ટન
લેવામાં આ યો છે ?
ભારતમાં રા યસભાના સ યોની ચૂટણી એ યાં દેશ પાસેથી દિ ણ આ કા
લેવામાં આવેલ છે ?
ભારતના બંધારણમાં રા પિત મહાિભયોગ
યાએ યા દેશના અમે રકા
બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલ છે ?
ભારતના બંધારણમાં સંયુ ત/સમવત યાદીએ યાં દેશના ઑ ટે િલયા
બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલ છે ?
ભારતના રા પિત ારા રા યસભામાં સ યોની િનમ ંકએ યાં આયલે ડ
દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલ છે ?
ભારતના બંધારણમાં કલે ટર નું પદ યાં દેશના બંધારણમાંથી અમે રકા
લેવામાં આવેલ છે ?
રા પિતની ચૂંટણી
યાએ યાં દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આયલે ડ
આવેલ છે ?
કે
ારા રા યમાં રા યપાલની િનમ ંક યાં દેશના બંધારણમાંથી કે નેડા
લેવામાં આવેલ છે ?
યા દેશનાં બંધારણમાંથી સંસદની બ ે બેઠકનો મુ ો લેવામાં ઓ ટે િલયા
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આવેલ છે ?
સવ ચ યાયાલય યા ચુકાદાને બંધારણ મૂળ સંરચનાનો િસ ાંત
કહે વામાં આવે છે ?
બંધારણસભામાં રજૂ થયેલ ઉ ે ય
તાવ પછીથી ભારતના
બંધારણનો યો ભાગ બ યો?
યા અનુ છે દ મુજબ બહારના રા યોને ભારતસંઘ સાથે ડી
શકાય?
બંધારણના યાં અનુ છે દ મુજબ ભારતીય સંઘમાં નવા રા યોના
િનમાણ અને વતમાન રા યોના ે , સીમા અને નામોમાં પ રવતન
થઇ શકે ?
ભાષા આધારીત રા ય રચનાની િવચારણા માટે સૌ થમ યુ
આયોગ યારે રચવામાં આ યુ?
જે.વી.પી.સિમિતની રચના યારે કરવામાં આવી?
રા યપુનગઠન આયોગ અિધિનયમ 1956 પછી રા ય અને
કે શાિસત દેશોની સં યા કે ટલી હશે?
યું રા ય ભારતનું 15મું રા ય બ યુ?ં
પુંડુંચેરી યા વષમાં ભારતીય સંઘમા સામેલ કરવામાં આ યું ?
યા વષ ચોએ પુંડુંચેરી,માહે ર કાશયકલ અને પામન ભારત
સરકારને સ યા હતા?
દાદરાનગર હવેલી યાં વષ પોટુ ગીઝના ક ઝામાંથી વતં થયુ?
દીવ, દમણ અને ગોવા યાં વષ પોટુ ગીઝના ક ઝામાંથી વતં
થયુ?
િસ ીમને યાં વષ ભારત રા ય તરીકે સમાિવ કરવામાં આ યુ?
હમાચલ દેશને રા યનો દર ો યારે દાન કરવામાં આ યો?
ભારત સંઘનું 29નું રા ય યું છે ?
યાં વષ હ રયાણા અલગ થયુ?ં
યા વષ છતીસગઢ, ઝારખંડ અને ઉતરાખંડ નવા રા યો બ યા?
નાગાલે ડ યા વષ અલગ રા ય બ યુ?ં
ગોવા મુિ ત આંદોલનનું મુ ય કે
યું હતુ?ં
કોણ પોટુ ગીઝ શાસન હે ઠળના ગોવાને ભારતના મોઢા ઉપરનો ખીલ
કહે તા હતા?
યા અનુ છે દ અંતગત નાગ રકતા અંગે કાયદો બનાવવાની શિ ત
સંસદને ા ય છે ?
કે ટલા વષ સતત બહાર રહે વા પર નાગ રકતા સમા થઇ ય છે ?
યા બંધારણીય સુધારા ારા િમલકતનો અિધકાર નાબુદ કરી
દેવામાં આ યો?
સૌને સમાન કાયદો અને સૌને સમાન કાયદાનું ર ણ એ યાં
અનુ છે દની ગવાઇ છે
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53
કે શવાનંદ ભારતી િવ
કે રલ રા ય, 1973
આમુખ( તાવના)
અનુ. 2
અનુ. 3

S.K.ધર આયોગ, 1948
1948
14 રા યો અને
કે શાિસત દેશ
ગુજરાત
1962
1954

6

1954
1961
1975
1971
તેલંગાણા
1966
2000
1963
મુંબઇ
રામમનોહર લો હયા
અનુ. 11
7 વષ
44 મો બંધારણીય સુધારો,
1978
અનુ. 14
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168 ભારતનાં બંધારણના યા અનુ છે દમાં ધમ, વંશ, િત, મૂળ,
જ મ થાનને લઇને થતો ભેદભાવનો િનષેધ કરવામાં આ યો છે ?
169 ભારતનાં બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા ય ારા ીઓ અને
બાળકો માટે િવશેષ યવ થાની છુટ આપવામાં આવી છે ?
170 બંધારણના યા અનુ છે દમાં અવસરની સમાનતાની ગવાઇ
આપવામાં આવી છે ?
171 યા અનુ છે દમાં ઇલકાબોની નાબૂદીની ગવાઇ કરવામાં આવી
છે ?
172 યા અનુ છે દમાં શોષણ િવ ના અિધકારની ચચા કરવામાં આવી
છે ?
173 વતં તા અિધકારમાં અનુ.19 માં કુ લ કે ટલા કારની વતં તાઓ
આપવામાં આવી છે ?
174 બંધારણનો યા અનુ.માં વન વવાના અિધકારની ચચા કરવામાં
આવી છે ?
175 ભારતના બંધારણનો યો અનુ છે દ બાળકોના શોષણથી સંબંિધત
છે ?
176 યા અનુ છે દમાં સભા-સંમેલન ભરવાની વતં તા આપવામાં
આવી છે ?
177 અનુ-19 માં યા બંધારણીય સુધારા ારા કઇ વતં તા ઉમેરવામાં
આવી?
178 મત આપવાનો અિધકાર એ યાં કારનો અિધકાર છે ?
179 રાઇટ-ટુ -એ યુકેશન 2009 ના કાયદાનો અમલ યારથી શ
થયો?
180 યા બંધારણીય સુધારા ારા ભારતના બંધારણમાં અનુ.21(અ)
ઉમેરવામાં આ યુ?
181 યા અનુ છે દમાં ધરપકડ અને અટકાયત સામે ર ણની ગવાઇ
કરવામાં આવી છે ?
182 ભારતના બંધારણ મુજબ કે ટલા વષથી ઓછી મરના બાળકને
ખાણ-ખિનજના કરખાના જેવા ખમી થળોએ કામ કરવા પર
િતબંધ મુકવામાં આ યો છે ?
183 બંધારણના યા અનુ છે દમાં માનવ-દુ યાપાર અને વેઠ થા પર
િતબંધ મુકવામાં આ યો છે ?
184 બંધારણના યા અનુ છે દમાં ગવાઇ છે કે કોઇપણ યિ તને એક
ગુના માટે એકથી વધુવાર સ આપી શકાય નહી.
185 બંધારણના યા અનુ છે દમાં લગુમતીઓને સાં કૃ િતક અને
શૈ િણક અિધકાર આપવામાં આવેલ છે ?
186 બંધારણના યા અનુ છે દમાં ધાિમક વતં તાની ગવાઇ કરવામાં
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54
અનુ. 15
અનુ. 15(iii)
અનુ. 16
અનુ. 18
અનુ. 23 અને 24
6 કારની
અનુ. 21
અનુ. 24
અનુ. 19(બી)
97 મો બંધારણીય સુધારો,
2011 સરકારી મંડળીની
રચના
નાગ રક અિધકાર
1 એિ લ, 2010
86 મો સુધારો, 2001
અનુ. 22
14 વષથી ઓછી મરના

અનુ.23
અનુ. 20
અનુ. 29 અને 30
અનુ. 25 થી 28

Anamika Academy, Basement, Pramukh Apartment, G-2 Circle, Sec-6-B, Gandhinagar
Basement, Gh-6 Circle Corner, LAL Bhuvan Complex, Sector-22, Gandhinagar
www.anamikaacademy.org for more details OR Call : 9979997945 (ગ-૨) ,8000040575
(ઘ-૬)
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

આવેલી છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં પસંદગીના ધમને માનવાની,
પાળવાની અને તેનો ચાર કરવાની વતં તા આપે છે ?
મા હતીનો અિધકાર અિધિનયમ, 2005 નો અમલ યારથી શ
થયો?
કોણે રાજનીિતના િસ ાંતોને ભારતનાં બંધારણનું િવિશ લ ણ
ક ું છે ?
કોણે નીિતદશક િસ ાંતોને દેશના શાસનના પાયા પ િસ ાંત ક ા
છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં યાયપાિલકાને કારોબારીથી અલગ
કરવાની ગવાઇ છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં સમાન યાય અને મફત કાનુન સહાય
અંગેની ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં કોમન િસિવલ કોડની ગવાઇ
કરવામાં આવી છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં ગૌહ યા પર િતબંધ છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં અ યારણ અને નેશનલપાકની
થાપનાની ગવાઇનો સમાવેશ થઇ ય છે ?
યા બંધારણીય સુધારાથી ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત ફર
ઉમેરવામાં આવી?
કઇ સિમિતની ભલામણથી ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત ફર
ઉમેરવામાં આવી?
11 મી મૂળભૂત ફરજ યા બંધારણીય સુધારાથી ઉમેરવામાં આવી?

55
અનુ. 25
12 ઓ ટો, 2005
બાબાસાહે બ આંબડે કર
બાબાસાહે બ આંબડે કર
અનુ. 50
અનુ. 39(અ)
અનુ. 44
અનુ. 48
અનુ. 48(અ)
42મો બંધારણીય સુધારો,
1976
વણિસંહ સિમિત

86 મો બંધારણીય સુધારો,
2002
6 યુઆરી
યો દવસ ‘મૂળભૂત ફરજ દવસ’ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?
રા પિતની ચૂટણીમાં કે ટલા મત ન મળે તો ડપોઝીટ જ થાય છે ? 1/6
બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા પિતના હો ાની શરતો અંગેની અનુ. 59
ગવાઇ છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા ટપિતના કાયકાળ અંગેની ગવાઇ અનુ. 56
છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા પિતને દેશના કોઇપણ કાયદા અનુ. 72
અ વયે માફી આપવાની સ ા છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા પિત રા યસભામાં 12 અનુ. 80
સ યોની િનમ ક કરે છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા પિતને વટહુકમ બહાર અનુ. 123
પાસવાની સ ા છે ?
બંધારણના યા અનુ છે દમાં મુજબ રા પિત સવ ચ યાયાલય 143
પાસે સલાહ માંગી શકે છે ?
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207 બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા પિત લોકસભામાં બે એં લોઇિ ડયન સ યોની િનમ ંક કરે છે ?
208 રા પિત તરીકે ચુંટાવવા માટે ઉમેદવારને કાયદેસરના કે ટલા મત
મળવા જ રી છે ?
209 રા પિતની ચૂટંણી માં ઉમેદવારી ન ધાવવા દરખા ત મૂકનાર
સ યો અને ટે કો આપનાર સ યોની સં યા કે ટલી?
210 બંધારણના યા અનુ છે દની ગવાઇ મુજબ રા પિત તથા
ઉપરા પિતના ચુંટણી સંબંધી િવવાદનો િનણય સવ ચ
યાયાલય ારા લાવવામાં આવે છે ?
211 રા પિત ારા બહાર પાડવામાં આવેલા વટહુકમ કે ટલા મ હનાની
અંદર મળેલ સંસદની બેઠક ારા મંજુર થવું અિનવાય છે ?
212 બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા પિતની વીટો સ ાનો ઉ ેખ
કરવામાં આ યો છે ?
213 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા પિતએ તેના હો ા ઉપર રહીને
કરે લા કોઇપણ કાય માટે યાયાલયને જવાબદાર નથી?
214 રા પિતના રા નામાની સૂચના ઉપરા પિત કોને આપે છે ?
215 ભારતના રા પિત તરીકે ચુંટાઇ આવનાર થમ ગેર ક ેસી
ઉમેદવાર કોણ?
216 યારે રા પિત કોઇ ખરડાને પુનઃિવચારના માટે મોકલાવે છે યારે
યા કારનો િવટોનો ઉપયોગ કરે છે ?
217 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા પિત કે ીય મં ી પ રષદની
સલાહ માનવા બંધાયેલા છે ?
યાં કાયદામાં પોકે ટ
218 અ યાર સુધી ભારતના રા પિતએ મા
િવટોનો ઉપયોગ કય છે ?
219 ી ણવ મુખજ ભારતના કે ટલામાં રા પિત છે ?
220 રા પિતને પશન પે િતવષ કે ટલા િપયા આ વન આપવામાં
આવે છે ?
221 ભારતના યા રા પિત િબન ડાણવાદી આંદોલનના મહાસિચવ
હતા?
222 ભારતની ઉપરા પિતની ચુંટણીમાં કોણ કોણ ભાગ લે છે ?
223
224
225
226

અનુ. 331
50 % થી વધુ
50 -50
71

6 મ હના
અનુ. 111
361
લોકસભાના અ ય ને
વી.વી ગીરી
િનલંબનકારી િવટો
અનુ.74
ભારતીય
અિધિનયમ
13 માં
9 લાખ

ડાક

ઘર

ાની ઝેલિસંહ

લોકસભા અને રા યસભાના
સ યો
ઉપરા પિત પદની ઉમેદવારી ન ધાવવા મતદાર મંડળના કે ટલા 20-20
સ યો દરખા ત અને કે ટલા સ યો ટે કો આપનારા હોવા જ રી છે ?
ભારતના ઉપરા પિત પદ માટે ઉમેદવારી ન ધાવવા કે ટલા િપયા 1500
ડપોઝીટ પેટે રઝવ બકમાં જમા કરાવવા પડે છે ?
12 માં
હાિમદ અંસારી ભારતના કે ટલામા ઉપરા પિત છે ?
કોણ ઉપરા પિતની ચુંટણીમાં ભાગ લે છે પણ રા પિતની સંસદના િનમ ક પામેલા
સ યો
ચુંટણીમાં ભાગ લેતા નથી?
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227 સતત બે વાર ઉપરા પિત પદે રહે નાર કોણ?
228 યાં એક મા ઉપરા પિત જેમની મૃ યુ હો ા પર થઇ હતી?
229 વતં ભારતના સૌ થમ એટન જનરલ કોણ હતા?
230 વતમાન મુકુલ રોહતગી ભારતનાં કે ટલામાં એટન જનરલ છે ?
231 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા પિત ભારતના વડા ધાનની
િનમ ંક કરે છે ?
232 જવાહરલાલ નેહ ના મૃ યુ પછી કાયકારી વડા ધાન પદે કોણ
આ યું?
233 અ યાર સુધી લોકસભામાં સૌથી વધુ અિવ ાસના તાવ યા
વડા ધાનની િવ રજુ કરવામાં આ યા છે ?
234 અિવ ાસ તાવના કારણે સૌ થમ વડા ધાને પોતાના હો ા
પરથી રા નામું આ યુ?
235 અ યાર સુધી કે ટલા વડા ધાનની મૃ યુ ચાલુ કાયકાળ દર યાન થઇ
છે ?
236 કાયકાળ પૂણ થાય એ પહે લા વડા ધાન પદેથી રા નામું આપનાર
સૌ થમ વડા ધાન કોણ?
237 વડા ધાન સ હત મં ીપ રષદની કુ લ સં યાના કે ટલા ટકાથી વધું
હોવું ઇએ નહી?
238 વતં ભારતના સૌ થમ નાણામં ી કોણ?
239 વતં ભારતના સૌ થમ ર ામં ી કોણ?
240 અ યાર સુધી કે ટલા ય તી નાયબ વડા ધાન રહી ચુ યા છે ?
241 લોકસભાના સૌ થમ મા યતા ા િવપ ના નેતા કોણ હતા?
242 રા યસભાના સૌ થમ મા યતા ા િવપ ના નેતા કોણ હતા?
243 ભારતના બંધારણના યા ભાગમાં સંસદ િવશે વણન કરવામાં
આ યું છે ?
244 યારે સંસદના બંને ગૃહો વ ચે કોઇ સામા ય ખરડા અંગે મતભેદ
હોય યારે તે કોના ારા ઉકે લવામાં આવે છે ?
245 વતં ભારતના સંસદીય ઇિતહાસમાં કે ટલીવાર બંને ગૃહોની
સંયુ ત બેઠક બોલાવવામાં આવી છે ?
246 સંસદ સ ય સંસદને ણ કયા િવના સળંગ કે ટલા દવસ ગેરહાજર
રહે તો તેનું સ યપદ રદ કરવામાં આવે છે ?
247 ભારતી સંસદનું ઉ ઘાટન યારે કરવામાં આ યુ?
248 કઇ બાબતમાં રા યસભાને લોકસભા કરતાં વધુ અિધકારો ા છે ?

57
ડો. રાધાકૃ ણન
કૃ ણકાંત
M.C.શેતલવાડ
14
અનુ. 75
ગુલઝારીલાલ નંદા
ઇિ દરા ગાંધી
મોરાર દેસાઇ
ચાર
મોરાર દેસાઇ
15%
ન મથાઇ
સરદાર બલદેવિસંહ
7
રામસુભગ િસંહ
કમલાપિત િ પાઠી
ભાગ -5
બંન ગૃહોની સંયુ ત બેઠક
ારા
ચાર વાર
60 દવસ

ઇ.સ.1927
નવી અખીલ ભારતીય
સેવાનું સજન કરવું
249 યા અનુ છે દ મુજબ રા યસભાને નવી અિખલ ભારતીય સેવાઓનું અનુ. 312
સજન કરવાની સ ા છે ?
250 સૌ થમ યા ફ મ અિભનેતાને રા યસભાના સ ય તરીકે પૃ વીરાજ કપૂર
રા પિત ારા િનમ ંક આપવામાં આવી હતી?
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251 કઇ ફ મ અિભને ીને રા યસભાના સ ય તરીકે રા પિત ારા નરિગસ દ
િનમ ંક આપવામાં આવી હતી?
252 સૌ થમ યા રમતવીરને રા યસભામાં સ ય તરીકે િનમ ંક સિચન તદુલકર
આપવામાં આવી હતી?
253 યા યા યિ તઓ ભારતના વડા ધાન બ યા યારે તે ઇિ દરા ગાંધી, ઇ દુકુમાર
ગુજરાલ અને મનમોહનિસંહ
રા યસભાના સ ય સતા?
254 ભારતમાં સૌ થમ રા યસભાને રચના યારે થઇ?
255 રા યસભાની સૌ થમ બેઠક યારે મળી?
256 રા યસભાની સૌ થમ મ હલ મહાસિચવ કોણ બ યા હતાં?
257 યા અનુ છે દ મુજબ રા પિત લોકસભામાં બે એં લો ઇિ ડયનની
િનમ ંક કર છે ?
258 યા અનુ છે દ મુજબ 18 વષની મરનો યેક નાગ રક મત
આપવાનો અિધકાર ધરાવે છે ?
259 યારે અિનિ તકાળ માટે ગૃહની કાયવાહી થિગત કરી દેવામાં આવે
તેને શું કહે વામાં આવે છે ?
260 વતમાનમાં લોકસભાના કે ટલા સ યો રા યોમાંથી ચુંટાઇ આવે છે ?
261 વતમાન લોકસભાના કે ટલા સ યો કે શાિસત દેશોમાંથી ચુંટાઇ
આવે છે ?
262 વતમાન લોકસભામાં અનુસૂિચત િત અને જન િત માટે કે ટલી
બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે ?
263 યા બંધારણીય સુધારા ારા લોકસભાની બેઠકો વધારવામાં
આવી?
264 વતમાનમાં કે ટલામી લોકસભા ચાલી રહી છે ?
265 યા વષથી ભૂતપૂવ સંસદ સ યો માટે પશન યવ થા લાગુ
કરવામાં આવી છે ?
266 લોકસભાના સ યોની ગેરલાયકાત સંબંિધત ો પર િનણય કોણ
કરે છે ?
267 કઇ બાબતમાં લોકસભા અને રા યસભાની શિ તઓ સમાન છે ?

3 એિ લ, 1952
13 મે, 1952
v.s.રમાદેવી
331
અનુ. 326
સાઇનીડાઇ
530
13
133
7 & 31 મો સુધારો
15 મી
1976
રા પિત

બંધારણીય સુધારો કરવા
બાબત
ો પુછી 20

268 કોઇપણ દવસે લોકસભામાં વધુમાં વધુ કે ટલા તાંરાિકત
શકાય?
મલકાજગીરી(આં દેશ)
269 વ તીની ીએ સૌથી મોટું મતદાર ે
ીએ સૌથી મોટો સંસદીય િનવાચન ે લ ાખ( જ & કિ મર)
270 ભારતમાં િવ તારની
યો છે ?
271 ભારતના બંધારણમાં યા અનુ છે દોમાં અનુ. િત અને 330
અનુ.જન િત માટે ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
13 મે, 1952
272 ભારતની સૌ થમ લોકસભાની બેઠક યારે મળી?
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યા રા યમાં લોકસભામાં અનુ. િત અને અનુ.જન િત માટે
અનામત નથી?
યા રા યમાં લોકસભામાં અનુ.જન િત માટે સૌથી વધુ અનામત
બેઠકો છે ?
કઇ લોકસભાનો કાયકાળ 6 વષનો હતો?
યા રા યમાં લોકસભામાં અનુ.જન િત માટે બેઠકો અનામત
નથી?
રા યસભાના ઉપસભાપિત પોતાનું રા નામું કોને આપે છે ?

278

યા અનુ છે દમાં લોકસભા અ ય અને ઉપા ય ને હટાવવાની
યા છે ?
279 બંધારણની દસમી અનુસૂિચ અંતગત પ પલટા િવરોધી કાયદા
અંતગત લોકસભાના સ યની યો યતા અંગે િનણય કરે છે ?
280 લોકસભાની બધીજ સંસદીય સિમિતઓના અ ય ની િનમ ંક
કોણ કરે છે ?
281 લોકસભાની અ ય કઇ કઇ સિમિતઓના અ ય છે ?

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

J & K, મેઘાલય,
અ ણાચલ દેશ
મ ય દેશ
પાંચમી(1971 – 1977)
કે રલ, કણાટક, તિમલનાડું
ઉપરા પિતને
93
લોકસભાના
અય
( પીકર)
લોકસભાના અ ય

કાયમં ણા સિમિત, િનયમ
સિમિત, સામા ય યોજન
સિમિત
સાતમું
અ તા યાદીમાં લોકસભાના સ યનું થાન કે ટલામું છે ?
17 માં
વતમાન લોકસભા અ ય સુિમ ા મહાજન કે ટલામાં અ ય છે ?
તેમને શપથ લેવાના હોતા
લોકસભાના અ ય ને હો ાના શપથ કોણ લેવડાવે છે ?
નથી
લોકસભાના મહાસિચવ [સે ે ટરી જનરલ] ની િનમ ંક કોણ કરે લોકસભાના અ ય
છે ?
સંસદની સંયુ ત બેઠકમાં કોઇ ખરડા પર સરખામતની િ થિતમાં લોકસભા અ ય
િનણાયક મત આપવાનો અિધકાર કોની પાસે છે ?
લોકસભા અ ય
કોઇપણ ખરડો નાણાંકીય ખરડો છે કે ન હ તે કોન ન ી કરે છે ?
ભારતના યાં રા પિત પૂવમાં લોકસભાના અ ય પણ રહી ચુ યા નીલમ સં વ રે ી
છે ?
સૌ થમ યાં લોકસભા પીકર સામે લોકસભામાં અિવ ાસ
વા K.S.હે ડગે
લાવવામાં આ યો હતો?
અનંતશંકર આયંગર
લોકસભાના સૌ થમ ઉપા ય કોણ હતાં?
ચાલુ કાયકાળ દર યાન મૃ યુ પામનાર સૌ થમ લોકસભા અ ય M.C.બાલયોગી
કોણ છે ?
ભારતના બંધારણના યા અનુ છે દમાં બંને ગૃહોની કોરમની ચચા અનુ. 100
કરવામાં આવી છે ?
કોઇપણ યિ ત એક જ સમયે બં ે ગૃહનો સ ય બને તો તેણે કે ટલા 10 દવસ
દવસમાં બંનેમાંથી કોઇ એક ગૃહની બેઠક ખાલી કરવી પડશે?
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કોઇ યિ ત રા યિવધાન મંડળ અને સંસદ એમ બંનેમાં ચૂટાંઇ
આવે છે તો તેણે કે ટલા દવસમાં ગમે તે એક બેઠક ખાલી કરવી
પડશે?
ભારતના બંધારણમાં યા અનુ છે દમાં સંસદના સ યપદની
ગેરલાયકાતો વણવેલી છે ?
સંસદની સ યપદની ગેરલાયકાત અંગેનો િનણય કોના ારા લેવામાં
આવે છે ?
સંસદ સ યોના પગાર – ભ થાઓ કોના ારા ન ી કરવામાં આવે
છે ?
ભારતના બંધારનની કઇ અનુસૂિચમાં પ ાંતર ધારાની ગવાઇ
કરવામાં આવી છે ?
રા પિત ારા િનમ ંક પામેલા સ ય કે ટલા સમયમાં કોઇ રાજકીય
પ માં ડાય તો તેનું સ યપદ ગેરલાયક ઠરે ?
કોને પ ાંતરધારામાંથી મુિ ત આપવામાં આવી છે ?

60
14 દવસ

અનુ. 102
રા પિત
સંસદ ારા
10 મી અનુસિૂ ચ
6 મ હના

લોકસભાના અ ય ,
ઉપા ય , રા યસભાના
સભાપિત
બંધારણના યા અનુ છે દમાં સંસદ સ યોના િવશેષાિધકારો, અનુ. 105
સ ાઓ અને મુિ તઓ િવશે ગવાઇ છે ?
કોઇપણ સંસદ સ યની દવાની કાયવાહીમાં સંસદના સ ના કે ટલા 40 દવસ
દવસ અગાઉ કે પછી ધરપકડ કરી શકાતી નથી?
િવપ ના નેતાને કે િબનેટ મં ી જેટલા વેતન ભ થા અને સુિવધા ઇ.સ.1977
યારથી ા છે ?
નાણાંકીય વષના થમ સ માં રા પિતના સંબોધનને યા તાવ ધ યવાદ તાવ
તરીકે પસાર કરવામાં આવે છે ?
ધ યવાદ તાવ બંને ગૃહમાંથી પસાર ન થાય તો શું થાય? સરકારે રા નામું આપી દેવું
પડે
બંધારણના યાં અનુ છે દ મુજબ બંને ગૃહોની સંયુ ત બેઠકની અનુ. 108
ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
બંધારણના યાં અનુ છે દમાં કે ના નાણા ખરડાની ગવાઇ અનુ. 110
કરવામાં આવી છે ?
બજેટને ખરડાનું પઆપી ગૃહમાં પસાર કરવામાં આવે છે તેને શું િવિનયોગ ખરડો
કહે વાય છે ?
જે સ િવ સન
કોને ભારતીય બજેટ પ િતના િપતા કહે વામાં આવે છે ?
બંધારણના યાં અનુ છે દમાં િવિનયોગ િવધેયક(ફાળવણી ખરડા) અનુ. 114
ની ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
ભારતના બંધારણના યા અનુ છે દમાં કે માં લેખાનુદાનની અનુ. 116
ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
બંધારણના યાં અનુ છે દ કે અને રા યો માટે સંિચતિનિધની અનુ. 226
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ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
અને રા યો માટે અનુ. 267
313 બંધારણના યાં અનુ છે દમાં કે
આકિ મકિનિધની ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
314 કઇ સંસદીય સિમિતને ‘સંસદ વતી ચોિકયાત અને લોક હતની લોકલેખા સિમિત
ર ક’ કહે વામાં આવે છે ?
અંદાજ/ ા લન સિમિત
315 સંસદની કઇ સિમિતને ી ગૃહનો દર ો આપવામાં આ યો છે ?
316 ભારતમાં સૌ થમ લોકલેખા સિમિતની રચના યારે કરવામાં આવી
હતી?
317 ગૈર સરકારી ખરડા સિમિતના અ ય કોણ હોય છે ?
318 સંસદની કઇ સિમિતમાં સૌથી વધુ સ ય હોય છે ?
319 સવ ચ યાયાલયે યા ચુકાદામાં જણા યુ કે ‘તમામ બંધારણીય
સુધારાઓ સવ ચ અદાલતના યાિયક પુનઃિવચાર હે ઠળ છે ?
320 રા ય પુનગઠન આયોગની સલાહ લાગુ કરવા બંધારણનો યો
સુધારો કરવામાં આવે છે ?
321 યા બંધારણીય સુધારા ારા બંધારણમાં 10 મી અનુસૂિચ અને
તેમાં પ ાંતરધારો ઉમેરવામાં આ યો?
હે ર
322 યા બંધારણીય સુધારા ારા દ ીને રા ીય રાજધાની ે
કરવામાં આ યું?
323 યા બંધારણીય સુધારા ારા િશ ણને અિધકારના ભાગ વ પે
અનુ- 21(અ) ઉમેરવામાં આ યો?
324 યા બંધારણીય સુધારા ારા લોકસભાની બેઠકોની સં યા વધુમા
વધું 545 ન ી કરવામાં આવી?
325 યા સુધારા ારા િશ ણને રા યયાદી માંથી સંયુ ત યાદીમાં લઇ
જવામાં આ યુ?ં
326 યા સુધારા ારા જગ
ં લોને રા યયાદીમાંથી સંયુ ત યાદીમાં સામેલ
કરી દેવામાં આ યું?
327 ભારતમાં સૌ થમ આંત રક રા ીય કટોકટીની હે રાત યારે
કરવામાં આવી?
328 સૌ થમ રા ીય કટોકટી સમયે દેશના રા પિત કોણ હતા?
329 બી રા ીય કટોકટી સમયે દેશના રા પિત કોણ હતા?
330 ઇ.સ.1975 માં ી રા ીય કટોકટીની હે રાત યાં રા પિતએ
કરી હતી?
331 ભારતના સૌ થમ CAG કોણ હતાં?
332 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા યપાલ રા યના એડવોકે ટ
જનરલની િનમ ંક કરે છે ?
333 રા યપાલ બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા યનું બજેટ રજૂ
કરાવે છે ?
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ઇ.સ.1921
લોકસભાના ઉપા ય
અંદાજ/ ા લન સિમિત
િમનવા િમ સ, 1980
7મો બંધારણીય સુધારો
52 મો બંધારણીય સુધારો,
1985
69 મો બંધારણીય સુધારો,
1991
86 મો બંધારણીય સુધારો
31 મો બંધારણીય સુધારો,
1971
42 મો બંધારણીય સુધારો,
1976
42 મો બંધારણીય સુધારો,
1976
25 જૂ ન, 1975
ડો. રાધાકૃ ણન
V.V.િગ ર
ફખ ીન અલી અહે મદ
વી. નરહરી રાવ
અનુ. 165
અનુ છે દ 202
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Basement, Gh-6 Circle Corner, LAL Bhuvan Complex, Sector-22, Gandhinagar
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(ઘ-૬)

ANAMIKA ACADEMY

Page No.

નીિત અને

Mo. 8000-0405-75

હે રવહીવટ

334 રા યપાલ યા અનુ છે દ મુજબ પંચાયતો અને નગરપાિલકાની અનુ. 280
િ થિતની સમી ા કરવા રા ય નાણાપંચની િનમણૂંક કરે છે ?
335 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા યપાલ િવધાનસભામાં 1 અનુ. 333
એં લો-ઇિ ડયનની િનમણૂકં કરવાની સ ા ધરાવે છે ?
336 બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા યપાલને વીટો પાવર આપવામાં અનુ. 200
આ યો છે ?
337 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા યપાલને સ માફી આપવાની અનુ. 161
સ ા છે ?
338 યાં મહાનુભાવે રા યપાલની સરખામણી કઠપૂતળી સાથે કરી છે ? H.V.કામથ
339 રા યપાલ એવું પ ી છે જે સોનાના પાંજરામાં રહે છે , આ િવધાન સરો ની નાયડું
કોનું છે ?
340 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ રા યપાલને સલાહ આપવા એક અનુ. 163
મં ી પ રષદ રહે શે?
341 ભારતના બંધારણના યાં ભાગમાં રા યિવધાન મંડળની ગવાઇ ભાગ – 6 (કલમ-168)
કરે છે ?
342 બંધારણના યો અનુ છે દ રા યની િવધાનસભાની રચના અંગે અનુ. 170
ગવાઇ કરે છે ?
343 બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ િવધાનપ રષદ ની રચના અંગે અનુ. 171
ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
344 િવધાનસભાના અ ય અને િવધાનપ રષદના સભાપિતનો પગાર રા યની સંિચતિનિધ
રા યની કઇ િનધીમાંથી ચૂકવવામાં આવે છે ?
345 બંધારણના યા અનુ છે દમાં રા ય િવધાન મંડળમાં સામા ય ખરડા અનુ. 196
અંગે ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
346 રા યિવધાન મંડળ બંધારણના યા અનુ છે દ મુજબ નાણાં ખરડો અનુ. 198
રજૂ કરવામાં આવે છે ?
347 રા યપાલ ારા રા પિતની િવચારણા માટે રાખેલા ખરડાઓ અનુ. 201
અંગીની ગવાઇ યા અનુ છે દમાં આપવામાં આવી છે ?
યેક રા ય માટે એક ઉ ચ અનુ. 214
348 બંધારણના યા અનુ છે દમાં
યાયાલયની ગવાઇ છે ?
349 ઉ ચ યાયાલયના યાયાધીશ તરીકે િનમણૂંક પામવા માટે કે ટલા 10 વષ
વષની ઉ ચ- યાયાલયના વકીલ તરીકે અનુભવ ઇએ છે ?
રા યની સંિચતિનિધ
350 ઉ ચ યાયાલયના યાયાધીશોને પગાર શામાંથી આવે છે ?
દ ી
351 સૌ થમ લોકઅદાલતનું આયોજન યાં કરવામાં આ યુ હતુ?ં
352 સૌ થમ લોકઅદાલતનું આયોજન કોની અ ય તામાં કરવામાં જિ ટશ પી.એન.ભગવતી
આ યુ હતુ?ં
સવ ચ યાયાલયમાં અપીલ થઇ લોક અદાલત
353 કઇ અદાલતનાં ચુકાદા િવ
શ તી નથી?
354 લોકસભાની મુદતના 5 વષના સમયગાળાની ગણતરી માટે થમ દવસ યો છે ?

Page No.

62

Main Branch
Sub Branch
Visit

:
:
:

Anamika Academy, Basement, Pramukh Apartment, G-2 Circle, Sec-6-B, Gandhinagar
Basement, Gh-6 Circle Corner, LAL Bhuvan Complex, Sector-22, Gandhinagar
www.anamikaacademy.org for more details OR Call : 9979997945 (ગ-૨) ,8000040575
(ઘ-૬)

62

ANAMIKA ACADEMY

Page No.

નીિત અને

Mo. 8000-0405-75

હે રવહીવટ

 નવા ચૂટં ાયેલા સ યોની સંસદની બેઠકનો થમ દવસ
[ સંસદનું નીચલુ (લોકિ ય) ગૃહ-લોકસભા વધુમાં વધુ સ યસં યા(૫૩૦+૨૦+૨) ૫૫૨ હોઇ
શકે . વતમાનમાં સ ય સં યા(૫૩૦+૧૩+૨) ૫૪૫ છે . સામા ય રીતે 1 વષમાં સંસદની ણ
બેઠકો (1) બજટે સ (ફે ુ મે) સૌથી લાંબુ સ , (2)ચોમાસુ સ (જુ લાઇ-ઓગ ટ), (3)
િશયાળુ સ (નવે.ડીસે) સૌથી ટૂં કુ સ .
355 ભારતની સંિચત િનિધમાંથી નાણા ઉપાડવા માટે કોની મં ૂ રી રા પિત
ફર યાત છે ?
356 ભારતનાં બંધારણમાં શોષણ સામેના હ માં નીચેમા પૈકી કઇ (B) ગેરકાયદેસર રીતે
ીઓ અને બાળકોની
બાબતોનો સમાવેશ થતો નથી?
(A)વેઠ થા નાબૂદી (B) ગેરકાયદેસર રીતે ીઓ અને બાળકોની હે રાફે રી
હે રાફે રી
(C)14 વષથી ઓછી મરના બાળકો પાસે મજૂ રી કરાવવી
(D) ખાણો તથા ખમી ઉધોગોમાં િકશોરોને નોકરીએ રાખવા
357 બંધારણીય કટોકટી એટલે?
 રા યપાલના અહે વાલના આધારે રા પિત ારા સંબિં ધત રા યમાં હે ર કરાતી કટોકટી
358 નઝીરી અદાલત એટલે શુ?
 િવિવધ કોટ ના ચુકાદા, કાયદાના અથઘટનો તથા વીકારાયેલ ણાલીઓના દ તાવે ને
સવ ચ અદાલત ારા સુરિ ત રાખવા.
સહકારી ફે ડરે શન
359 ધંધાના બંધારણની િ એ અમૂલ શું ગણાય?
360 પંચાયતી રાજની ચડતી, પડતી અને થિગતતા સંદભ નીચે પૈકીનો યો જવાબ સાચો છે ?
 1952-64 ચડતી, 1965-69 પદતી અને 1969 – 77 થિગતતા
(ડ) 72 માં બંધારણીય
361 પંચાયતી રાજ સંદભ નીચે પૈકી યુ િવધાન મા ય રાખવાપા
નથી?
સુધારા િવધેયકથી પંચાયતી
(અ) સને 1952 માં ામિવ તાર િવકાસ માટે ામજનોનો સહકાર રાજને મજબૂત કરવા
લઇ સામૂ હક િવકાસ કાય મોની શ આત એ પંચાયત રાજનો પાયો યવિ થત યાસો કરાયા.
ગણાય.
(બ) સને 1957 માં ામિવ તાર િવકાસની સામૂ હક િવકાસ
યોજનાનાં અપેિ ત ફળ ન મળતા બળવંતરાય મહે તાના અ ય
પદે પેટા સિમિતની રચના કરાઇ.
(ક) સને 1987 માં પંચાયતી રાજને મજબૂત કરવા લોકિવધેયક રજુ ં
કરાયું.
(ડ) 72 માં બંધારણીય સુધારા િવધેયકથી પંચાયતી રાજને મજબૂત
કરવા યવિ થત યાસો કરાયા.
362 73 માં પંચાયતી રાજ બંધારણીય સુધારણા સંબંધમાં નીચેના પૈકી (D) પંચાયતોની ચુટં ણીઓ
કઇ બાબત સાચી નથી?
માટે મતદાર યાદીઓ તૈયાર
કરવા અને માગદશન
(A) 18 વષની વય પૂણ કરે લ નાગરીકને મતાિધકાર
આપવા દરે ક િજ ામાં
(B) કુ લ બેઠકની 1/3 બેઠકો મ હલા માટે અનામત
(C) રા ય િવધાનસભા ચુંટણીઓમાં ગેરલાયક ઠરે લ સ ય વતં ચુટણીપંચની રચના
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364

365
366
367
368
369
370
371

પંચાયતનો સ ય બની શકે નહી.
(D) પંચાયતોની ચુંટણીઓ માટે મતદાર યાદીઓ તૈયાર કરવા અને
માગદશન આપવા દરે ક િજ ામાં વતં ચુટણીપંચની રચના કરવી.
બંધારણનો 73 મો સુધારો અિધનીયમ 1992, જેનું લ ય દેશમાં
પંચાયતી રાજ સં થાઓને ો સા હત કરવાનું છે , જે નીચેનામાંથી
કઇ યવ થા કરે છે ?
(1)િજ ા યોજના સિમિતની રચના કરવી, (2) રા ય ચૂંટણીપંચ
ારા તમામ પંચાયતોની ચૂંટણી કરવી, (3)રા ય નાણાપંચની
થાપના કરવી.
(A) (1) અને (2)
(B) (2) અને (3)
(C) (1) અને (3)
(D) (1), (2) અને
(3)
ભારતમાં િ તરીય પંચાયતી રાજ પ િત અપનાવનાર સવ થમ
રા ય યુ?ં
ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત કહો તેઆ યા અનુ છે દ માંકમાં
સમાિવ છે ?
ભારતના બંધારણ અનુસાર મૂળભૂત અિધકારોનું સંર ણ કોણ કરે
છે ?
કોફે પોસાનો કાયદો યા કારના ગુનાઓ માટે લાગુ પડે છે ?
ભારતમા કટોકટી હે ર થઇ યારે ગુજરાતનાં મુ યમં ી કોણ હતા?
યા રા યપાલના સમયમાં બે વાર રા પિત શાસન લાદવામાં
આ યું?
પંચાયતીરાજનું અિ ત વ કઇ કિમટીના અહે વાલ બાદ આ યુ?ં
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Visit
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કરવી

(B) (2) અને (3)

આં

દેશ

14
યાયપાિલકા
દાણચોરી
બાબુભાઇ પટે લ
કે .કે .િવ નાથન
બળવંતરાય મહે તા કિમ ટ

Anamika Academy, Basement, Pramukh Apartment, G-2 Circle, Sec-6-B, Gandhinagar
Basement, Gh-6 Circle Corner, LAL Bhuvan Complex, Sector-22, Gandhinagar
www.anamikaacademy.org for more details OR Call : 9979997945 (ગ-૨) ,8000040575
(ઘ-૬)

