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 Time :- 1 Hour 30 Minutes 
Total Marks :-100  

Gujarati Typing 
મહા મા ગાધંી 

ભારતના વાતં ય સં ામના મહાનાયક મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી, િવ  માનવ હતા. મહા મા ગાધંી નામ ે
િવ ભરમા ં ણીતા થયેલા ભારતની આઝાદ ની ચળવળના નેતા અન ે રા પિત હતા. તેમણ ે ટશ 
રાજમાથંી અઝાદ  મેળવવાની ભારતની ચળવળને ુ િનયાના નકશા પર કૂ . તેમના આદશ  ભારતમા ંઅન ે
અ  ય દશોમા ંપણ શાિંતમય પ રવતનની ચળવળ માટ ેરણાદાયક ર ા છે. 
અ હસક સિવનય કા નૂભગંને  યાલ તેમણે લયો ટો સટોય અને હ ી ડિવડ થોરો પાસેથી મેળ યો હતો, 
તેના ઉપયોગ ારા તેમણ ે ટશ રા યની હાકલપ ી કર  ભારતને વતં  બના ુ.ં આમાથંી ેરણા લઇ ઘણા ં
દશના લોકોએ પોતાના દશની વતં તા માટ ટશરો સામે લડાઇ આદર  અને મશઃ ટશ સા ા યનો 

િવ તાર ઘટ ને ફ ત તેમના પોતાના દશ ટન (અને કોટલે  ડ) ધુી સીિમત થઇ ગયો. આમ ગાધંી ની 
ેરણાદાયી લડને કારણ ે ફ ત ભારત પર ટશ શાસન જ નહ  પણ ના ં રા યમા ં કદ  રૂજ આથમતો 

નહોતો તેવી ટશ સ તનત દુ આથમી ગઇ અન ેકોમનવે થ દશો ુ ંઅ ત વ ઊ ુ ંથ ુ.ં  
ઈ.સ. 1930 મા ં ગાધંી એ હર ક  ુ ક મીઠાનો કાયદો તોડવા માટ તે યા ા કાઢશ.ે આ સમય ે

મીઠાના ઉ પાદન અને વચેાણ પર સરકાર નો એકાિધકાર હતો. મહા મા ગાધંી  અને અ ય રા વાદ ઓ ુ ં
માન ુ ંહ ુ ંક મીઠા પર વેરો લેવો એ પાપ છે, કારણક તે આપણા ભોજનનો જ ર  ભાગ છે. 
 ગાધંી એ મીઠાનો અ યાયી કાયદો તોડવા અમદાવાદના સાબરમતી આ મથી પોતાના 78 સાથીઓ 
સાથે 12મી માચ, 1930 ના દવસ ેસવાર દાડં ચૂની શ આત કર . ુચના માગ પરના ંગામોમા ંસભાઓ થતી. 
ગાધંી  લોકોને મીઠાના કાયદાનો સિવનયભગં સમ વી નવી ર ત ે વરા ય લડત અને સ યા હ ુ ંમહ વ 
સમ વતા. 5 એિ લ 1930 ના દવસ ે તેઓ દાડં  પહ યા. બી  દવસ ે સવાર 6 એિ લના રોજ 
દ રયા કનાર િવખરાયે ુ ં મી ુ ં એક ુ ં કર , ુ ી મી ુ ં લઈ કાયદાનો ભગં કય . આ દોલનમા ં ખે ુતો, 
આ દવાસીઓ અને ીઓએ મોટ  સં યામા ંભાગ લીધો. સરકાર શાિંત ણુ સ યા હ ઓ પર દમનનો કોરડો 
િવઝવા માડંયો. હ રો સ યા હ ઓની ધરપકડ કરવામા ંઆવી. 

Test Paper For Sr. Clerk - 10 

30 Marks 
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English Typing 
THE CHOICE OF A PROFESSION 

One's taste and inclination of mind have to be taken into account while choosing a profession. An individual 
who is quite daring and adventurous, possessing keen intellect, and knowing the ways of society, should go 
in for law while the one exceptionally good at figures may take up accountancy as his in life. The taste must 
be developed and stimulated. And after the natural bent of mind has been tapped, one should see whether he 
is physically fit for the particular natural and amount of work that the profession he chooses, demands. The 
physical capabilities from very important factor.  But who should make the choice ?  It is often difficult of a 
young man to analyse himself and judge his capabilities. He has no experience and his likes and dislikes 
may, after all, be no more than mere whims he indulges in. And the parents too may know the latent 
working of their son's mind.  So the best choice can be made by both the parents and their children in co-
operation. The young man should be complete liberty of choosing a profession, while the guardian should 
offer his advice after careful observation of his ward's aptitude and capabilities. Once a profession is chosen 
it should at once be taken up in the right earnest. Steadiness of purpose and industry are the two things 
essential for success and with these the young man will build a successful career for himself.                                                                                                                                                            

 
Excel Worksheet 

No
. Name Bank  

A/c No. 
Working 

Days 
Salary 

Per 
Month 

Salary 
payable 

Special 
Allowance 

Other 
Allowance Conveyance Loan Advance Net 

Amount 
01 BHAGAT 

SINGH 
0770-101-

440455 23 9500 ? 1500 500 10% ? 1000 ? 
02 RITESH 

KUMAR 
0770-101-

444798 30 11500 ? 1500 700 12% ? 1000 ? 
03 NISHIT 

JAIN 
0770-101-

444781 27 14500 ? 1500 950 14% ? 1000 ? 
04 SANJEEV 

VERMA 
0770-101-

444811 25 8500 ? 1500 400 8% ? 1000 ? 
05 KISHORE 

GUPTA 
0770-101-

440851 
22 

 18500 ? 1500 1250 15% ? 1000 ? 
Total Amount 58623.33 

ચુના :- 
૧. Laon :- મની સરરાશ હાજર  ૮૦% કરતા ંવ  ુહોય તેમને સેલર ના ૧૫% બાક ને ૧૦% 
૨. B8 Cell મા ં૨૫ ની ૪ ઘાત ુ  ની મદદથી શોધો. 
૩. થમ Employee ના નામને A10 Cell મા ંlower case મા ંફરવો. 
૪. B3 Cell મા ંકટલા અ ર છે તે B9 Cell મા ં ુ ની મદદથી ગણો. 
૫. B10 Cell મા ંછે લા Employee ના પાછળના ૪ અ ર ફો લુાથી લાવો. 

20 Marks 

15 Marks 
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PowerPoint –Presentation 
Slide :-1 (Layout – Title Slide) 

Effects of corruption Question  
 Heading Font Size 50, Font “Arial Black” 
 Heading Font Color “Blue”, Style “Bold”, Shape Fill Color Texture “White Marble”. 
 Text Outline Color “Yellow” Size 2 ¼ pt અને Shape Outline Color “Red” Size 3 pt 
 Slide background Color Solid Fill “Dark Red”અને Transparency 80%. 
 Apply “Flow” Theme in Slide 1. 
Slide :-2 (Layout - Blank) 

 Violation of Human rights.  Hindrance to the Development of the nation.  Deterioration of moral values.  Inflation.  Lack of trust in law.  Encouragement to Nepotism. 
 Slow Human development and breach of faith. 

 
 Question  
 Font “Bell MT” Size 28 
 Paragraph First Line Size 0.7” અને After Space 12 pt. 
 Slide ને Border આપી તનેો કલર Purple અને Size 6 pt રાખો. 
 Slide background Color Solid Fill “Blue” અને Transparency 70% રાખો. 
 Apply “Civic” Theme in Slide 2. 
Slide :-3 (Layout – Blank) 
Corruption 

 
Corruption in simple terms means lack of integrity or honesty; use of a position of trust for 

dishonest gain. It means dishonest behavior by those in positions of power, such as managers or 
government officials. Corruption can include giving or accepting bribes or inappropriate gifts, 
double dealing, under-the-table transactions, manipulating elections, diverting funds, laundering 
money and defrauding investors. Corruption has become the major issue that hinders the 
development of our nation.  

15 Marks 
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Question  
 Heading Font Size 60, અને Word art ની Style “Gradient Fill- Black, Outline-White, Outer Shadow” આપો 
 Heading Shape Fill Color “Light Green” તેમજ “Preset 12” ની Effect આપો. 
 પેર ાફ ને Two Column  મા ંDivide કર  બે કોલમ વ ચે ુ ં તર 0.7” રાખો. 
 Paragraph ની Line Spacing 1.5 રાખો. 
 Heading ને કમે  ટ આપો. 
 Apply “Foundry” Theme in Slide 3. 
 દરક Slide મા ંFooter મા ંRonak Computer Patan-9978719527 લખો. 
 છે લી Slide મા ં“Quality Education For Computer Proficiency Test For all Competition Exam” Note Add 

કરો. 
Outlook With Email 

આપેલ પ ને gsssb@gov.in  અને તેની કાબન કોપી ravikumardesai@yahoo.com અને તેની લાઇ  ડ કાબન કોપી 
kaushikdesai@rediffmail.com પર મોકલો અને સાથ ેઆપેલ Path માથંી PDF ફાઈલ Attach કરો. 
C:\Users\Ronak\Akash\paper.pdf 
 
Subject :- કો ટુર ટ ટ માટની તાર ખ હર કરવા બાબત ે
            ીનીલ મોદ  

પાટણ 
            ૬ નવે બર ૨૦૧૭ 
આદરણીય સાહબ, 
 સિવનય સાથ ેજણાવવા ુ ં ક સીનીયર કલાક માટની ભરતી ડ સે બર ૨૦૧૬ મા ંપડલ હતી. યારબાદ તનેી 
પ ર ા છ મ હના પછ  એટલે ક ુન ૨૦૧૭ મા ંલેવાયેલ હતી ુ ંપ રણામ પર હર થઈ ગયલે છે હવ ેતેના પછ  
આવતી કો ટુ ટ ટ માટની પ ર ાની અમે રાહ જોઈ ર ા છ એ  સભંવત: નવે બર મા ંલેવાશ ેતે ુ ંનો ટફ કશન 
બોડની સાઈટ પર કુાયે ુ ંપરં  ુમહ નો િવતી જવા આયો છતા ંપ ર ાના કોઇ અણસાર દખાતા નથી ક ના તો તેની 
તાર ખ હર કરવામા ંઆવી છે. આ બાબત ને લઈને અમ ેસૌ ુઝંવણમા ંછ એ તો અમાર  આ ુઝંવણ ૂર કરવા અને 
મ બન ેતમે વહલા પ ર ા યોજવા અમાર  આપ ીને ન  િવનતંી છે. 

10 Marks 
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Tender Notice 
 

એડિમશન કિમટ  ફોર ોફશનલ કોિસસ (ટકનીકલ) 
એલ.ડ . કોલેજ ઓફ એ જનીયર ગ ક પસ, નવરંગ રુા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. 

ડ ી / ડ લોમા ફામસીની ઓનલાઈન વેશ યા 
વેશ વષ-૨૦૧૭ તગત વેશ કાય મ (રાઉ  ડ-૨) 

વેશ સિમિત ારા વેશ વષ-૨૦૧૭ માટ વેશ પા તા ધરાવતા, મેર ટ સમિવ ટ ઉમદેવારો માટ ડ ી/ 
ડ લોમા ફામસી અ યાસ મો માટનો રાઉ  ડ-૨ નીચે જુબનો વેશ કાય મ હર કરવામા ંઆવ ેછે. 
Sr.No. Activities Date 

1 Consent for reshuffling and alteration of  
Choices if any : Rounad-2 

22-08-2017 
to 31-08-2017 

2 Declaration of allotment list for Round-2 04-09-2017 
3 Deposition of token fees in bank and online 

Generation of admission slip 
04-09-2017 

to 06-09-2017 
4 Online cancellation of admission for Round-2 04-09-2017 

to 07-09-2017 
5 Display of vacancy after Round-2 08-09-2017 

ઓનલાઈન વેશ કાય મના રાઉ  ડ-૨ મા ંભાગ લેવા માટ ઉમેદવારોને જ ર  ચૂના 
(૧) રાઉ  ડ-૨ મા ંઉમેદવારોને વધારમા ંવધાર ચોઈસ ભરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 
(૨)  આ રાઉ  ડમા ંઉમેદવારો પોતાની પસદંગીમા ંઈ છત ફરફાર કર  શકશ.ે 
(૩)  વેશ સિમિત ારા ઓનલાઈન વેશ કાય મ તગત રાઉ  ડ-૨ હર લ હોવાથી કોઈ પણ 
 ઉમેદવારોએ હાલ સં થા ખાતે વધારાની કોઈ પણ ફ  ભરવાની નથી, 

વ  ુિવગત માટ સિમિતની વેબસાઈટ www.jacpcldce.ac.in જોવા જણાવવામા ંઆવે છે. 
 
તા. ૧૭/૦૮/૨૦૧૭          મે બર સે ટર  
 

 
 
 
 
 

10 Marks 

હ પ લાઈન નબંર ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦ 
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Word Formatting 
 

Global policy to protect environment 
 On realizing that human activitis are the root cause of destruction of the environmant, the 
countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden in 1972, to think of ways to protect 
the environment. Another convention was held at Rio-De-Janeiro, Brazil. 
 

In the meeting held at Copenhagen, capital city of Denmark in the year 2009, to discuss global 
warming, it was observd that the developed nations are not accepting the carbon cut (the technique to 
reduce the emission of greenhouse gases) and the developing nations were increasing pressure for the 
reduction of emission of greenhouse gases. It was decided to give an aid of 100 billion dollars for the 
development of developing nations. In this meeting 59 research papers from 45 countries were presented 
and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climat. On an 
average a citizen in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide, Indian citizen emits 1.2 metric ton 
carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gas. Large amount of 
concessions should be given for development and more restrictions should be imposed on the countries 
like the USA as an average American emits 20.6 metric ton carbon dioxide. 
 
Question :- 

 
1. Heading ને Bold તેમજ Underline કર  તેને Shadow ની effect આપો. 
2. હડ ગમા ંકમે  ટ આપી તેમા ં“પયાવરણ બચાવો” લખો. 
3. થમ ફકરાને Drop Cap ની effect આપો. 
4. બી  ફકરાને Left Right Border આપી તેન ેSmall Cap ની effect આપો. 
5. બ  ન ેફકરાની Line Spacing ૨.૭ રાખો. 
6. બી  ફકરાની Left Indent 0.6 અને Right Indent 0.4 રાખો. 
7. થમ ફકરાની Before Space 20 અને After Space 15 રાખો. 
8. પેજને Double Curve Line વાળ  Border આપો. 
9. વોટરમાક મા ંProtect Environment લખી તેની Style Diagonal રાખો. 
10. બ  ન ેફકરા વ ચે Clipart કુો. 
11. છે લે Current Date and Time Insert કરો. 
12. હડર મા ંRounded Rectangle 2 ની Style મા ંપેજ નબંર લાવો. 
13. ટર મા ંTriangle 2 Style મા ંપેજ નબંર લાવો. 
14. છે લે Text Box નો ઉપયોગ કર  તેમા ંિસ નેચર લાઈન જમણી બા ુ લખો.(Name : Krunal Modi, Post : Manager) 
15. ૪ પેલ ગ ચેક કર  લુો ધુારો 

 

10 Marks 


