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Gujarat Public Service Commission  
Corrigendum to Syllabus (Advertisement No. 121/2016-17) 

(Gujarat Administrative Service Class I and  

Gujarat Civil Services, Class I & Class II) 

 

In Advertisement No. 121/2016-17 Gujarat Administrative Service Class I 

and Gujarat Civil Services, Class I and Class II, in Main Written Examination, in 

the Question Paper III, SUBJECT CODE: CSM3 ESSSAY, the Paper Scheme 

shall be amended as below. 

 

�હેરાત �માંક: ૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭, ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગર્-૧ અને ગુજરાત મુલ્કી 

સેવા, વગર્-૧ અને વગર્-૨ ની મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાના અભ્યાસ�મમાં ��પત્ર-૩ િવષય કોડ-

CSM3 િનબંધમાં ��પત્રનુ માળખ ુનીચે સુધાયાર્ મુજબનુ રહેશે.  

-sd- 
(Manisha Patel) 

Deputy Secretary 
Gujarat Public Service Commission 
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SUBJECT CODE: CSM3 (Descriptive) 

ESSSAY (MAIN EXAMINATION) 

MARKS - 150  Medium: English/Gujarati Time-  3 HOURS 

Attempt three essays, one from each of the three sections, in about 800 words 

each. 

 

Objective: 

This paper is designed to test candidate’s (i) knowledge / awareness of a variety 

of Subjects and (ii) their ability to compose a sustained piece of writing in the 

form of an essay. 

 

Contents: 
i. current affairs  

ii. socio- political issues  

iii. socio economic issues  

iv. socio- environmental issues  

v. cultural and historical aspects 

vi. issues related to civic awareness  

vii. reflective topics  

 

Areas of Testing: 

This paper would test the following: 

1. Ability to compose a well-argued piece of writing 

2. Ability to express coherently and sequentially 

3. Awareness of the subject chosen 

Evaluation / Marking: 

Credit will be given for the following: 

1. Observing established rules and format for essay writing 

2. Grammatical correctness of expression 

3. Originality of thought and expression 
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િવષય કોડ-CSM3 (વણર્નાત્મક) 
િનબંધ (મખુ્ય પરીક્ષા) 

ગણુ-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અ�ં�ે સમય-૩ કલાક 
 

આ ��પત્રમા ંત્રણ િવભાગ છે, �ત્યકે િવભાગમાથંી એક એમ કુલ ત્રણ િનબધં, દરેક આશરે ૮૦૦ 

શબ્દમયાર્દામા ંલખવાના રહેશ.ે   
હેત:ુ- ઉક્ત ��પત્રનો હેતુ ઉમેદવારના િવિવધ િવષયમાં જ્ઞાન અને �ગરૂકતા તથા તેમની િનબંધ સ્વરૂપમાં 

સાતત્યપૂણર્ લખાણની ક્ષમતા ચકાસવાનો છે.  

 

િવષય વસ્ત:ુ- 

૧. સાં�ત/ તાજતેરની ઘટનાઓ.  

૨. સામાિજક-રાજનૈિતક બાબતો. 

૩. સામાિજક-આિથર્ક બાબતો. 

૪. સામાિજક-પયાર્વરણીય બાબતો  

૫. સાંસ્કૃિતક અને ઐિતહાિસક પાસાઓ. 

૬. નાગ�રક �ગરૂકતા અંગેના મુ�ાઓ 

૭. િચંતનાત્મક મુ�ાઓ. 
 
ચકાસવાની બાબતો:- 

(૧) લેખનની ક્ષમતા 

(૨) સુસંગત અને �મબધ્ધ રીતે અિભવ્યિક્તની ક્ષમતા.  

(૩) પસંદ કરેલ િવષયનંુ જ્ઞાન.  

મલૂ્યાકંન માટે નીચે મજુબની બાબતોને �ાધાન્ય આપવામાં આવશે.  

(૧) િનબંધ લેખન માટેના �સ્થાિપત િનયમો અને સ્વરૂપનુ અનુસરણ.  

(૨) અિભવ્યિક્તમાં વ્યાકરણની શુધ્ધતા.  

(૪) િવચાર અને અિભવ્યિક્તની મૌિલકતા.   


