
Cadre Name Syllabus Marks Exam 
Medium 

Duration

Junior 
Clerk/ 
Accounts 
Clerk 

General Awareness and General Knowledge * 50 GUJARATI
One  Hour 
(૬૦ મીનીટ) 
(60 Minutes)

Gujarati Language and Grammar 20 GUJARATI
English Language and Grammar 20 ENGLISH
General Mathematics 10 GUJARATI
TOTAL 100 

* “General Awareness  and General Knowledge” include questions related to –

1. General Mental Ability and General Intelligence.

2. History of India and History of Gujarat.

3. Cultural heritage of India and Gujarat.

4. Geography of India and Geography of Gujarat

5. Sports.

6. Indian Polity and the Constitution of India.

7. Panchayati Raj.

8. Welfare schemes of Gujarat State and Union Government.

9. Indian Economy and Planning.

10. General Science, Environment and Information & Communication Technology.

11. Current affairs of Regional, National and International Importance.

NOTE: The question papers shall be of objective type MCQs(multiple choice questions). 

૨૦.૪ આ સ્પધામત્મક પરીક્ષામા ંઉપર દશામવ્યા મજુબના વવષયોને આવરી લેતા હતેલુક્ષી િશ્નોનં ુઉત્તરપત્ર 
ઓ.એમ.આર. (ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ) પધ્ધવત સ્વરુપનં ુરહશેે.

૨૦.૫ ઓ.એમ.આર મા ંઉમેદવારે દશામવેલ િત્યેક સાચા જવાબદીઠ ૧ (એક) ગણુ મળવાપાત્ર થશે. મડંળ 
ધ્વારા ગણુાકંન પધ્ધવતમા ંમાઇનસ પધ્ધવત દાખલ કરવામા ંઆવી છે. જે મજુબ - 
(i) િત્યેક ખોટા જવાબદીઠ (-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ ) ગણુ કાપવામા ંઆવશે. 
(ii) િત્યેક ખાલી છોડલે જવાબદીઠ (-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ) ગણુ કાપવામા ં

આવશે. 
(iii) એક કરતા વધ ુ વવકલ્પો દશામવેલ હોય કે છેકછાક કરેલ હોય તેવા િત્યેક જવાબદીઠ 

(-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ) ગણુ કાપવામા ંઆવશે. 
(iv) દરેક િશ્નના જવાબોમા ં એક વવકલ્પ “E” [“Not Attempted“] રહશેે. ઉમેદવાર કોઇ િશ્નનો 

જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ વવકલ્પ પસદં કરી શકશે અને “ Not Attempted” 
વવકલ્પ પસદં કરવાના હકસ્સામા ં નેગેટીવ માહકિગ લાગ ુ પડશે નહી. આમ ઉમેદવારે સાચા 
જવાબ ધ્વારા મેળવેલ કુલ ગણુમાથંી ઉપર દશામવેલ (i),(ii),(iii) મજુબ બાદ(માઇનસ) થતા 
કુલ ગણુ બાદ કરવાથી મળતા ગણુ, ઉમેદવારને િા્ત થતા ગણુ માન્ય ઠરશે. 
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!! નવી ભરતીની માહિતી માટે દરરોજ Gknews.in વવઝીટ કરતા રિો. !!  

 
 

       

       

       

 

!! આ PDF તમારા મમત્રો અને બધા ગ્રુપમાાં ખાસ Share કરજો. !! 

☺  જોડાઓ અમારી સાથે  ☺ 
➨ જો તમે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, PSI, બબન સચિવાલય ક્લાકક  અને અન્સય ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા 
હોવ તો અત્યારે જ અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાઓ : અહી ક્ક્લક કરો. 
➨ દરરોજ ઓનલાઈન ટે્ટ આપવા માટે અમારી Telegram િેનલમાં જોડાઓ : અહી ક્ક્લક કરો. 
➨ ભરતી અંગેના વવડીઓ માટે અમારી Youtube િેનલ subscribe કરો : અહી ક્ક્લક કરો. 
➨ દરરોજ નવી શોટક  ટર ીક અને મો્ટ IMP પ્રશ્નો માટે Instagram પેજ ને Follow કરો : અહી ક્ક્લક કરો. 

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને PSI માટે ખાસ એપ 
     જો તમે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, PSI જવેી ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા હોવ તો 
અત્યારે જ GK Quiz Battle એપ ડાઉનલોડ કરો. 
       આ એપમાં દરેક વવષયની Most IMP ઓનલાઈન ટે્ટ મુકેલ છે. અને આ એપ તદ્દન ફ્રી 
છે. તો અત્યારે જ અહી ક્ક્લક કરી GK Quiz Battle એપ ડાઉનલોડ કરો : અહી ક્ક્લક કરો. 

અત્યાર સુર્ધીની બર્ધી પરીક્ષાના જુના પેપરની PDF 
ડાઉનલોડ કરવા માટે : અહી ક્ક્લક કરો. 

રોજગાર સમાિારના નવા અંકની PDF ડાઉનલોડ 
કરવા માટે : અહી ક્ક્લક કરો. 

ગુજરાત પાબક્ષકનો નવા અંકની PDF ડાઉનલોડ 
કરવા માટે : અહી ક્ક્લક કરો. 

ર્ધોરણ 1 થી 12 ના પુ્તકોની PDF ડાઉનલોડ 
કરવા માટે : અહી ક્ક્લક કરો. 

ગુજરાત અને કેન્દ્ર સરકારની બર્ધી જ ભરતીની 
માહહતી માટે : અહી ક્ક્લક કરો. 

દરરોજના કરંટ અફેરની ગુજરાતી ભાષામાં PDF 
ડાઉનલોડ કરવા માટે : અહી ક્ક્લક કરો. 
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