ુ
જરાત
પાણી

ુ
રવઠા
અને ગટર યવ થા બોડ,

ે ભવન !!, એરફોસની કચર
ે ની સામે,સકટર
ે
ં
!! છ રોડ !! !! જલસવા
-૧૦-એ,ગાધીનગર
પીએબીએકસ નં. (૦૭૯)૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૫૪૭

લે ખત પર
.ુ પા. .ુ

અને

ગ. ય.બોડ

ારા

નીચે

તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૫ થી તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૫
ગેની લે ખત પર
મ
૧

ા

ુ
જરાત

દશાવેલ

જ યાઓ

માટ

ઓજસ

વેબસાઇટ

ઉપર

ુ
ં ઓનલાઇન અર ઓ મગાવવામા
ં
ં આવેલ હતી. આ
ધીમા

ુ
િનવિસટ
, અમદાવાદ ખાતે રાખવામા ં આવેલ છે .

ુ નામ
ં
સવગ
કાયપાલક ઇજનેર(િસિવલ)

ઉપરોકત જ યાઓ માટ ઓનલાઇન અર
વેશપ

ા બાબત.

જ યાની સ ં યા
૦૪
કરલ તથા ફ

લે ખત પર

ાની તાર ખ

૧૯/૦૭/૨૦૧૫
ભરલ ઉમેદવારોએ પર

ા

ગેના

ઓજસની વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in ઉપરથી તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૫ (૧૪-૦૦ કલાક) થી

ડાઉનલોડ કરવાના રહશે. પર

ાના કાય મની તથા સીલેબસની િવગતો ઓજસની વેબસાઇટ

http://ojas.guj.nic.in તથા બોડની વેબસાઇટ http://www.gwssb.org ઉપરથી મેળવવાની રહશે.
સ ય સ ચવ

GUJARAT WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD,GANDHINAGAR
General Instructions and Syllabus for
Written test for the post of Executive Engineer (Civil)
Test Day and Date: Sunday, 19th July 2015.

Timings for Paper-I : 10:00 a.m. To 12:00 noon
Timings for Paper-II : 03:00 p.m. To 6:00 p.m.

1. The written exam would be containing two papers, Paper – I (Two Parts) and Paper –II.
There are 75 questions in Paper-I and 10 questions in Paper-II.
ે
ે
ા બે ભાગમા ં રહશે, પપર
-1 અને પપર
Ð 2. ભાગ – 1 પે૫ર-૧ મા ં ચાર માકસનો એક એવા

પર

ો રહશે. ભાગ Ð 2 પે૫ર-૨ માં 20 માકસને એક એવા 10

75

ો રહશે.

2. Syllabus for Paper - I and Paper – II:
Paper–I (Part-1) (General Knowledge: in English and Gujarati Languages)-25 Questions
each of 4 marks(100 Marks)
• General Knowledge, General Awareness, Aptitude Test, Analytical Ability, English And
Gujarati Language which includes grammar, proverbs, idioms, synonyms, antonyms,
spelling, figure of speech etc.
Paper–I (Part-2) (Civil Engineering: in English Language) 50 Questions each of 4
marks (200 Marks)
•

Construction Technology-I, Concrete Technology –I, Structural Analysis-I, Design of Reinforced
Concrete Structures-I, Geotechnical Engineering-I, Surveying & Leveling-I, Public Health
Engineering –I and Construction Project Management-I

Paper – II 10 Questions each of 20 marks(200 Marks)
•

Construction Technology-II, Concrete Technology –II, Structural Analysis-II, Design of Reinforced
Concrete Structures-II, Geotechnical Engineering-II, Fluid Mechanics and Design of Hydraulic
Structure, Earthquake Engineering, Construction Project Management-II and Evaluation, Repairs and
Strengthening of Structure

3. Both the question booklets would be separate and candidate has to answer for Paper-I in OMR
sheet and for Paper-II in Answer sheet.
ં ે
બન

ે ર-૨ ના ઉ ર
પ ો અલગ અલગ રહશે અને પે૫ર-૧ ના ઉ ર OMR sheets મા ં અને પ૫

અલગ આ સર સીટમા ં આપવાના રહશે.
4. All questions of Paper-I would be multiple choice questions with choice of answer options as (A),
(B), (C) or (D).
પે૫ર-૧ ના બધા

ુ
ો હ લ
ી

કારના હશ,ે િવક પના જવાબ તર ક (એ)/ (બી)/ (સી) અથવા

ં
(ડ ) ની પસદગી
કરવાની રહશે.
5. There is Minus (-) 1 marks for incorrect and multiple answer for Paper-I.
પે૫ર-૧ ના ં દરક ખોટા જવાબ ક એકથીવ ુ જવાબનો એક

ુ કાપવામા ં આવશે.
ણ

6. Candidate has to answer in OMR sheet by darkening appropriate circle provided for answer. For
each question, multiple choices for answer is given. Select the most appropriate answer and
darken the relevant circle completely on the OMR sheet with black ball point pen only.
ે
ઉમદવાર

ુ મા ં યો ય વ ળ
ુ ઘ કરવા ુ ં રહશે
ે વ ળ
ોના જવાબ આપલ

Suppose you feel that most appropriate answer for question 02 is option C than
જો આપના મત
02. A.

ુ
જબ

ં 2 નો વ ુ યો ય ઉ ર C હોય તો
માક
B.

C.

D.

ઉ ર આપવાની સાચી ર ત.

7. In case if you darken more than one circle as an answer, the same will be treated invalid.
ુ ઘ કરવાથી ઉ ર રદ ગણાશ.ે
એક કરતા ં વ ુ ં વ ળ
8. Do not write anything on the question booklet except in the space provided for rough work.
ે
ઉમદવાર

પ

ે
મા ં કા ુ ં કામ કરવા ં માટ આપલ

ં કઇ પણ લખ ુ ં નહ .
ાય

યા િસવાય બી

9. Write your Seat Number and all the other required information on your OMR sheets.
ે
ં અને અ ય જ ર મા હતી ભરવી.
OMR sheet પર બઠક
માક
10. No mark revealing the identity in any manner should be put on the OMR sheet. The same will be
liable for your disqualification from the admission.
પોતાની ઓળખ દશાવ ું કોઈપણ ચ હ / િવગત OMR sheet,

પ

તથા ઉ રવહ મા ં કરવાથી

ે
ઉમદવાર
રદ થશે.
11. Except Non-programmable (Scientific) Calculator, all types of electronic gadgets and mobile
phone, reference books, note books are prohibited to carry inside the exam centre.
ે
ઉમદવાર
સાય ટ ફ ક કલ

ુ ે
લટર
િસવાય કોઈપણ

કારના ઇલે

ોિન સ સાધન, મોબાઇલ ફોન

લાવવા નહ .
12. You will be allowed to leave the examination hall only after the completion of the test is
announced and submission of OMR Sheets and question booklet to the supervisor.
ે
ઉમદવાર
જ પર

પ

ુ
પરવાઈજરની

તથા ઉ રવહ / OMR Sheets પરત કર

ૂ
ચના
મ યા બાદ

ા ખડં છોડ શકશે.

13. Any candidate found using unfair means of any sort shall be disqualified.
ે િત કરનાર ઉમદવારની
ે
ે
ગરર
ઉમદવાર
રદ થશે.
14. Candidate shall carry Admit Card as well as Identity proof either Driving License,
Passport, Aadhar Card or Identity Card issued by any Government department with you.
ે
ઉમદવાર
પોતાની સાથે

ે પ
વશ

સાથે લાવવા ુ ં રહશે.

અને સરકાર મા ય ઓળખ પ

15. The Duration of the Test Paper-I is of 2 Hours and the Duration of the Test Paper-II is of 3 Hours.
પે૫ર-૧ ની પર ા 2 કલાકની તથા પે૫ર-૨ ની પર ા ૩ કલાકની રહશે
16. On completion of the test, they shall remain seated at their desks and wait until their Question
booklet and OMR Sheet are collected and accounted for. They must not type, write or erase after
the expiry of the allotted time.
પ

ૂ ંુ થયા બાદ ઉ રવહ અને

પ

પરત કયા બાદ

ુ
પરવાઇજરની

ૂ
ચના
મ યા પછ

ે
જ ઉમદવાર
પોતા ુ ં થાન છોડ શકશ.ે
ે
17. Over writing is not allowed. છકછાક
તથા

ટં ૂ ુ ં મા ય ગણાશે નહ .

18. DO NOT OPEN the seal of the Question Booklet until you are asked to or an Announcement is
made.
યા ં

ુ કહવામા ં ના આવે યા ં
ધી

ુ કોઈપણ ઉમદવાર
ે
ધી

પ

ખોલ ુ ં નહ .

