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GUJARAT ENVIRONMENT MANAGEMENT INSTITUTE (GEMI) 

(An Autonomous Institute of Government of Gujarat) 

Block No. 13, Third Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, (Old Sachivalaya), 

Sector-10B, Gandhinagar. 

T: (91)79-23240964(O), T: (91) 79-23240965(F) 

e-mail: info-gemi@gujarat.gov.in, Website: www.gemi.gujarat.gov.in 

  

1. Syllabus for the post of Senior Clerk and Clerk cum Typist’s examination 

સીનીયર ક્લાર્ક  અને ક્લાર્ક  ર્મ ટાઇપીસ્ટની જગ્યા માટેની પરીક્ષા માટેનો અભ્યાસક્રમ નીચે મજુબનો રહશેે. 
અ.ન ં વિષય ગણુ 

૧ ગજુરાતી ભાષા અને વ્યાર્રણ ૩૦ 

 રૂઢીપ્રયોગોનો અર્ક અને િાર્યમા ંપ્રયોગ   

ર્હિેતોનો અર્ક  

સવંિ વિગ્રહ અને જોડાણ  

જોડણી  

સમાસનો વિગ્રહ અને ઓળખ  

વિરૂદ્ધાર્ક અને સમાનાર્ી  

ર્તકરીમારં્ી  અને ર્મકણી અને ર્મકણીમાંર્ી ર્તકરીમા ંરૂપાંતર  

છંદ અને અલરં્ાર  

વિશેષણ, ક્રક્રયા વિશેષણ, કદંૃત, વનપાત  

ગજુરાતી લલિંગ વ્યિસ્ર્ા  

૨ અંર્ ગણીત (િોરણ દસ (૧૦) ના સ્તરનુ ંરહશેે.)  ૨૦ 

૩ English Grammar ૨૫ 

 Tenses  

Voice: Active and Passive 

Narration: Direct and Indirect. 

Transformation of Sentences: Assertive to Negative 

Interrogative, Exclamatory and Vice-versa 
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Use of Articles and Determiners 

Use of Prepositions 

Correction of sentences including subject, Verb, Agreement 

Degree of Adjectives, Connectives and Words wrongly used 

Glossary 

Synonyms 

Antonyms 

One word substitution 

Forming new words by using prefixes and suffixes 

૪ સમાન્ય જ્ઞાન અને બદુ્ધદ્ધ ર્ૌશલ્ય  ૨૫ 

 સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મદુ્દાઓ પર તર્ા િતકમાન 

ઘટનાઓ જેમા ંરાજનીવત, રમતો, સસં્કવૃત, સાક્રહત્ય, એિોડક, ક્રિલ્્સ, વિજ્ઞાન, િતકમાન 

સમાચાર, િાઇનાન્સ, બજેટ િગેરે જેિા વિષયો પરના રહશેે. આ ઉપરાંત બદુ્ધદ્ધ 

ર્ૌશલ્ય માટેના તાક્રર્િર્ પ્રશ્નો રહશેે.   

 

કલૂ  ૧૦૦ 

Note:  

 પરીક્ષામા ંનેગેટીિ માર્ીંગ રાખિામા ંઆિેલ છે. દરેખ ખોટા જિાબ માટે, ઉમેદિારના કલૂ ગણુમારં્ી 
પ્રશ્ન દીઠ ૦.૨૫ ગણુ બાદ ર્રિામા ંઆિશે. પરંત ુઉમેદિાર દ્વારા જો E વિર્લ્પ પસદં ર્રિામા ંઆિશે 
તો નેગેટીિ માક્સક આપિામા ંઆિશે નહીં.   

 પરીક્ષાની તારીખ ટૂંર્ સમયમા ંજાહરે ર્રિામા ંઆિશે. 

The course content for the Computer Hands on Test is below:-  

1. Software & Hardware related 20 Multiple Choice Questions (MCQs) 

2. Use of Microsoft Office 2013 (MS Word, MS Power Point & MS Excel) 

including English & Gujarati Typing – 80 Marks 

 

 

 


