
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additional Assistant Engineer (Civil)  
Exam Date 27-12-2015 (Time 9-00 to 12 -00) 

 
Paper – I  (Technical- objective type Maximum Marks 200) Emphasis will be 
given on the subjects like Civil Engineering Drawing, Elements of Civil 
Engineering, Construction Technology, Material Technology, Fluid Mechanics, 
Surveying, Estimation and Valuation, Transportation Engineering, Mechanics of 
Structures, Concrete Technology, Water Supply and Sanitation, Design of 
Structures, Water Resources Engineering and Irrigation Engineering 
 

Paper - II (100 Marks) General Knowledge, General awareness, aptitude test, 
analytical ability, English and Gujarati language with includes grammar, proverbs, 
idioms, synonyms, antonyms, spellings, figure of speech, Current affairs etc. 
 
 

Additional Assistant Engineer (Mech.)  
Exam Date 27-12-2015 (Time 9-00 to 12 -00) 

 
Paper – I  (Technical - objective type (200 marks) Emphasis will be given on the 
subjects like Material science, Theory of M/C,Fluid Mechanics,Thermodynamics, 
Thermal Engg.,Mechanical Measurement, M/C Design, Total Quality Control, 
Manufacturing Engg., Work study & Industrial Management.. 
 

Paper - II (100 Marks) General Knowledge, General awareness, aptitude test, 
analytical ability, English and Gujarati language with includes grammar, proverbs, 
idioms, synonyms, antonyms, spellings, figure of speech, Current affairs etc. 
 
 

 
 

ગજરાત પાણી પરવઠા અન ગટર  યુ ુ ે વ  થા બોડર્,  
!! છ રોડ !! !! જલસવા ભવન ે !!, એરફોસની કચરીની સામર્ ે ે,સકટરે -૧૦-એ,ગાધીનગરં  

પીએબીએકસ ન.ં (૦૭૯)૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૫૪૭ 
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લિખત પરીક્ષા બાબતે . 
ગ.ુપા.પ.ુ અને ગ.  ય.બોડ ારા નીચે દશાર્ ર્વેલ જગ્ યાઓ માટે ઓજસ વેબસાઇટ ઉપર  તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૫ 
થી તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૫ સધીમા ઓનલાઇન અરજીઓ મગાવવામા આવેલ હતીુ ં ં ં . આ અંગેની લેિખત 
પરીક્ષા ગજરાત ુ યિનવિસર્ટીુ , અમદાવાદ ખાતે રાખવામા આવેલ છેં .  
કર્મ સવગન નામં ર્ ુ  જગ્ યાની સખ્ યાં  લેિખત પરીક્ષાની તારીખ 

૧ અિધક મદદનીશ ઇજનેર(િસિવલ) ૮૪ ૨૭/૧૨/૨૦૧૫ 
૨ અિધક મદદનીશ ઇજનેર(યાિતર્કં ) ૧૫ ૨૭/૧૨/૨૦૧૫ 

ઉપરોકત જગ્ યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરેલ અને ફી ભરેલ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા અંગેના પર્વેશપતર્ 
ઓજસની વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in ઉપરથી તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ (૧૪-૦૦ કલાક) થી 
તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૫ (૯-૦૦ કલાક) સધી ડાઉનલોડ કરવાના રહશેેુ .પરીક્ષાના કાયકર્મની તથા સીલેબસની ર્

િવગતો ઓજસની વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.inતથા બોડની વેબસાઇટ ર્ http:// 
www.gwssb.gujarat.gov.in ઉપરથી મેળવવાની રહશેે.                    સભ્ ય સિચવ 
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