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Gujarat Forest Guard Syllabus & Exam Pattern 

Exam Pattern 

Subject Question Marks Time 

General Knowledge 
& Mental Ability 

50 25 

2 Hours 

Mathematics 25 12.5 

Gujarati 25 12.5 

Technical Topics 50 50 

Total 150 100 

Note - Negative Marking will be 1/4 Marks 

1 – The Exam Will be written objective Type.परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी 
2 – Question Paper will consist 150 Questions.प्रश्ि पत्र में 150 प्रश्ि होंगे 

3 – Paper Will be of General Knowledge & Mental Ability, Mathematics, Gujarati & 

Technical Subject. पेपर सामान्य ज्ञाि और मािससक क्षमता, गणित, गुजराती और तकिीकी 
ववषय का होगा। 
4 – Paper will be of total 100 marks.पेपर कुल 100 अंकों का होगा। 
5 – Time duration of exam will be given 2 Hours.समय अवधि 2 घंटे दी जाएगी। 
6 – Negative Marking will be 1/4 Marks.िकारात्मक अंकि 1/4 अंक होगा। 
7 – Candidate who qualified written exam will be called for Skill test. 

Gujarat Forest Guard Syllabus Subject Wise 

Gujarati 
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 ગજુરાતી વ્યાકરણ 

 ગજુરાતી થી અંગે્રજી અનવુાદ 

 અંગે્રજીમાાંથી ગજુરાતીમાાં અનવુાદ 

 સ્વર, વ્યાંજન, જોડણી 
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 લ િંગ, શબ્દ, તાંગ 

 નામ, સવવનામ, વવશેષણ, ક્રિયાપદ, ક્રિયાવવશેષણ, પક્રરબળ 

 રચના, રચના અને પ્રકારો 
 સાંવિ 

 રાસ અને અ ાંકાર, દોહા, છાંદ, સોરઠ 
 વ્યાકરણની ભ ૂ 

 શબ્દ રચના ઉપસગવ અને પ્રત્યય 

 શબ્દ પ્રકારો સમાન, સમાન, સ્વદેશી, વવદેશી 
 સમાનાથી, વવરોિી શબ્દો, સમાનાથી, ઘણા શબ્દો અને શબ્દસમહૂો માટે એક શબ્દ 

 રૂક્રિપ્રયોગો અને કહવેતો 

Daily Current Affairs 

General Knowledge 

General Knowledge Related to Gujarat (History, Geography, Economy & Gujarati 

Culture) ગજુરાતને  ગત ુાં સામાન્ય જ્ઞાન (ઇવતહાસ, ભગૂોળ, અથવતાંત્ર અને ગજુરાતી સાંસ્કૃવત) 
Science વવજ્ઞાન 

Current Affairs વતવમાન બાબતો 
Sports રમતગમત 

Books and Authors પસુ્તકો અને  ેખકો 
Important Govt Schemes મહત્વની સરકારી યોજનાઓ 

Important National & International Days મહત્વપણૂવ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રદવસો 
Countrie (Capital & Currencies) દેશ (રાજિાની અને ચ ણ) 
National & International Awards રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પરુસ્કારો 
Indian History & Geography ભારતીય ઇવતહાસ અને ભગૂોળ 

Economic Affairs આવથિક બાબતો 
Awards and Honors પરુસ્કારો અને સન્માન 

Mathematics 

Reasoning 

Simplification सरलीकरि 
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Decimals दशमलव 

Fractions सिन्ि 

L.C.M., H.C.F. 

Ratio & Proportion अिुपात और समािुपात 

Percentage प्रनतशत 

Average औसत 

Profit & Loss लाि और हानि 

Discount छूट 

Simple & Compound Interest सरल और चक्रवदृ्धि ब्याज 

Mensuration सामान्य गणितीय गििाए ं

Time & Work समय और कायय 
Time & Distance समय और दरूी 
Tables & Graphs, etc. सारिी और रेखांकि, आदद। 

Related Topics 

Nature Knowledge પ્રકૃવત જ્ઞાન 

Environmental and Ecology Knowledge પયાવવરણીય અને ઇકો ોજી જ્ઞાન 

Forest improved disciplinary knowledge વન સિુારે  વશસ્ત જ્ઞાન 

Water, Land, and Forest Improvement Knowledge પાણી, જમીન અને જ ાંગ  સિુારણા જ્ઞાન 

Wood and wood industries Knowledge  ાકડુાં અને  ાકડાના ઉદ્યોગોનુાં જ્ઞાન 
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