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        ગુજરાત �હેર સવેા આયોગ  
�હેરાત �માકં: ૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭ 

ગજુરાત વહીવટી સવેા, વગર્-૧ અન ેગુજરાત મલુ્કી સવેા, વગર્-૧ અન ેવગર્-૨ની 
સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા પધ્ધિત અન્વય ેમખુ્ય પરીક્ષાના ��પત્રોન ુિવગતવાર માળખ ુ

�મ િવષય કોડ ��પત્રનુ નામ ��પત્રની િવગત 

૧. CSM1 ગુજરાતી આ ��પત્રમાં અભ્યાસ�મમાં દશાર્વ્યા અનુસાર કુલ ૧૩ ��ો રહેશે 

જમેાં ��-૧ અને ��-૨ માં આંત�રક િવકલ્પો રહેશે. ��-૩ થી 

��-૧૩ ફરિજયાત રહેશે જમેાં કોઈ આંત�રક િવકલ્પો આપવામાં 

આવશે  નહીં. ��-૧૩ માં  અભ્યાસ�મમાં દશાર્વેલ દરેક મુ�ાના ૦૧ 

ગુણના બે ��ો રહેશે. 

૨. CSM2 અં�ે� આ ��પત્રમાં અભ્યાસ�મમાં દશાર્વ્યા અનુસાર કુલ ૧૦ ��ો રહેશે 

જમેાં ��-૧ માં આંત�રક િવકલ્પો રહેશે. ��-૨ થી ��-૧૦ 

ફરિજયાત રહેશે જમેાં કોઈ આંત�રક િવકલ્પો આપવામાં આવશે  નહીં. 
��-૯ ના પેટા��ો હેતુલક્ષી રહેશે, જમેાં ઉમેદવારે આપેલ 

િવકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરી, નીચે ઉદાહરણમાં દશાર્વ્યા 

અનુસાર, કૌંસમાં CAPITAL LETTER માં જવાબ લખવાનો 

રહેશે તથા આપેલ વતુર્ળ encode કરવાના રહેશે. ખોટા જવાબના 
negative marking રહેશે નહીં. � ઉમેદવારે કૌંસમાં લખેલ 

જવાબ અને વતુર્ળમાં encode કરેલ જવાબ અલગ અલગ હશે તો 

તે ��ના શૂન્ય ગુણ આપવામાં આવશે.  
Example:  

1. These clothes ---- for daily use so you ---- them 
wherever you want. 

A. design / should be worn 
B. will be designed / must wear 
C. are designed / can wear 
D. were designed / could be worn 
E. designed / might be worn 

Ans.: ( C ) A   O   B     O   C     D   O     E    O                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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૩. CSM3 િનબંધ આ ��પત્રમાં કુલ ત્રણ િવભાગ રહેશે, �ત્યેક િવભાગમાં કુલ ત્રણ 

િનબંધ આપવામાં આવશે, �ત્યેક િવભાગમાંથી ૫૦ ગુણનો એક 

િનબંધ, એમ કુલ ત્રણ િનબંધ, દરેક આશરે ૮૦૦ શબ્દમયાર્દામાં 

લખવાના રહેશે.   

૪. CSM4 સામાન્ય 

અભ્યાસ-૧ 

આ ��પત્રમાં કુલ ત્રણ િવભાગ રહેશે. િવભાગ A માં ૦૩ ગુણના ૧૦ 

��ો રહેશે, િવભાગ B માં ૦૫ ગુણના ૬ ��ો રહેશે અને િવભાગ C 
માં ૧૦ ગુણના ૦૯ ��ો રહેશે. િવભાગ A અને B ના તમામ ��ો 

ફરિજયાત રહેશે, િવભાગ C માં કુલ ૧૨ ��ોમાંથી ૯ ��ો લખવાના 

રહેશે.              

૫. CSM5 સામાન્ય 

અભ્યાસ-૨ 

આ ��પત્રમાં કુલ ત્રણ િવભાગ રહેશે. િવભાગ A માં ૦૩ ગુણના ૧૦ 

��ો રહેશે, િવભાગ B માં ૦૫ ગુણના ૬ ��ો રહેશે અને િવભાગ C 
માં ૧૦ ગુણના ૦૯ ��ો રહેશે. િવભાગ A અને B ના તમામ ��ો 

ફરિજયાત રહેશે, િવભાગ C માં કુલ ૧૨ ��ોમાંથી ૯ ��ો લખવાના 

રહેશે. 

૬. CSM6 સામાન્ય 

અભ્યાસ-૩ 

આ ��પત્રમાં કુલ ત્રણ િવભાગ રહેશે. િવભાગ A માં ૦૩ ગુણના ૧૦ 

��ો રહેશે, િવભાગ B માં ૦૫ ગુણના ૬ ��ો રહેશે અને િવભાગ C 
માં ૧૦ ગુણના ૦૯ ��ો રહેશે. િવભાગ A અને B ના તમામ ��ો 

ફરિજયાત રહેશે, િવભાગ C માં કુલ ૧૨ ��ોમાંથી ૯ ��ો લખવાના 

રહેશે. 

નોંધ:  ��પત્ર-૧ ગુજરાતી માધ્યમમાં અને ��પત્ર-૨ અં�ે� માધ્યમમાં રહેશે. ��પત્ર-૩, ૪, 
૫ અને ૬ ગુજરાતી અને અં�ે� બંને માધ્યમમાં રહેશે. ઉમેદવારે ��પત્ર-૩, ૪, ૫ અને ૬ ના 

જવાબો તેમણે અર�પત્રકમાં પસંદ કરેલ માધ્યમના િવકલ્પ અનુસાર જ લખવાના રહેશે. તમામ 

��પત્રોમાં જવાબવહીમા ંજ ��ો છાપેલા હશે તથા સંબંિધત ��ની નીચે શબ્દમયાર્દા અનુસાર 

જવાબ લખવા માટે જગ્યા ઉપલબ્ધ હશે. ઉમેદવારોએ જવાબવહીમાં સંબંિધત ��ની નીચ ે

ઉપલબ્ધ જગ્યામાં જ જવાબ લખવાના રહેશે અને કોઈપણ સ�ંગોમાં પૂરક જવાબવહી આપવામા ં

આવશે નહીં.  
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             Gujarat Public Service Commission 
 

Advertisement No. 121/2016-17 
Detailed structure of question papers of main examination in 

accordance with the scheme of competitive examination for 

Gujarat Administrative Services Class I and  

Gujarat Civil Services (Class-I & Class-II) 
Sr. 

No. 

Subject 

Code 

Name of 

Question 

Paper 

Details of question paper 

1. CSM1 Gujarati This question paper contains 13 questions as 

shown in the syllabus, out of these, question-1 and 

question-2 contains internal options. Question-3 to 

question-13 shall be compulsory and shall not have 

any internal options. In question-13, there shall be 

two question of 01 mark of each topic as shown in 

the syllabus.  

2. CSM2 English This question paper contains 10 questions as 

shown in the syllabus, out of these, question-1 

contains internal options. Question-2 to question-

10 shall be compulsory and shall not have any 

internal options. Sub-questions of question-9 are 

of objective types, the candidate will have to 

choose the correct answer from given options and 

will have to write the correct answer in bracket 
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(CAPITAL LETTERS) as well as candidate will 

have to encode in given circle as shown in the 

below example. There will not be any negative 

marking for the wrong answer. Zero marks will be 

awarded to the question if the answer written by 

the candidate in the bracket and the answer 

encoded in the circle differs.  

Example:  

1. These clothes ---- for daily use so you ---- them 

wherever you want. 

A. design / should be worn 

B. will be designed / must wear 

C. are designed / can wear 

D. were designed / could be worn 

E. designed / might be worn 

Ans.: ( C ) A   O   B     O   C     D   O     E    O 

3. CSM3 Essay This question paper has three sections, in each 

section three essays shall be provided, one essay of 

50 marks from each of the three sections, in about 

800 words each, thus total three essays shall have 

to be attended.  

4 CSM4 General 

Studies-1 

This question paper have three sections. There 

shall be 10 questions each of 03 marks in section 

A, 06 questions each of 05 marks in section B and, 

09 questions each of 10 marks in section C. All 

questions of section A and B shall be compulsory. 

There shall be 12 questions in section C, out of 

which 09 questions shall have to be attended.  
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Sr. 

No. 

Subject 

Code 

Name of 

Question 

Paper 

Details of question paper 

5. CSM5 General 

Studies-2 

This question paper have three sections. There 

shall be 10 questions each of 03 marks in section 

A, 06 questions each of 05 marks in section B and, 

09 questions each of 10 marks in section C. All 

questions of section A and B shall be compulsory. 

There shall be 12 questions in section C, out of 

which 09 questions shall have to be attended. 

6. CSM6 General 

Studies-3 

This question paper have three sections. There 

shall be 10 questions each of 03 marks in section 

A, 06 questions each of 05 marks in section B and, 

09 questions each of 10 marks in section C. All 

questions of section A and B shall be compulsory. 

There shall be 12 questions in section C, out of 

which 09 questions shall have to be attended. 

Note:  The medium of the Question Paper 1 shall be Gujarati and Question 

Paper 2 shall be English. The medium of the Question Paper 3, 4, 5 and 6 

shall be both Gujarati and English. The candidate shall have to write the 

answers of Question Paper 3, 4, 5 and 6 in the medium opted by them in the 

application form only. In all question papers, questions will be printed in the 

answer sheet and space to write the answer shall be provided below the 

concerned question according to word limit. Candidate has to write the 

answers in the provided space below the concerned question only and under 

any circumstances supplementary answer sheet shall not be provided.  

 
 

 


