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

Gujarati Typing 
ભારત સરકારના મ મં ાલય અને રા ય સરકાર વુા રોજગારોને ઓ ો ગક િવકાસની સાથે તેમના ં

ાન, સમજણ, ઉ સાહ અને કાય મતા વધ ે તે માટ તાલીમ અન ે િશ ણ ારા કૌશ ય િવકાસના અનકે 
કાય મો ‘મેક ઇન ઇિ  ડય’, ‘ ક લ ઇિ  ડયા’, અને ‘ડ ટલ ઇિ  ડયા’ વી મહ વકાં ી યોજનાઓ અમલમા ં કૂ  
છે. ટિ  નકલ સં થાઓ. કૉલેજ અને િુનવિસટ ની થાપનાઓ દશભરમા ં કર ને તેમને યાવસાિયક 
અ યાસ મો અન ેઅ તન ટિ  નકલ િશ ણ ારા રોજગાર ની માગં અ સુાર સ મ બનાવવાના ય નો કયા 
છે. હાલમા ંદરક રા યમા ંએક ટિ  નકલ િશ ણ ારા રોજગાર ની માગં અ સુાર સ મ બનાવવાના ય નો 
કયા છે. હાલમા ંદરક રા યમા ંએક આઇ.આઇ.ટ . અને આઇ.આઇ.એમ. વી ઉ ચસં થાઓ થાપવામા ંઆવી 
રહ  છે. 

મશ તના આયોજન ે ે સરકાર રોજગાર ના ે ે નવા ે ો ખો યા.ં ક ટુર ટ  નોલૉ , 
ઇ  ફમશન ટ  નોલો , ફામા ે , બઝનેસ મેનેજમે  ટ, ધધંા કય યવ થાપન, પેક ગ અને ોસેસ ગ, આઉટ 
સોિસગ, માકટ ગ, કટર ગ, ઇવે  ટ મેનેજમે ટ, ઑ ફસ મેનજમે  ટ, હૉટલ મનેજમે  ટ, શેર- ટૉક માકટ ગ, વગેર 
નવીન ે ોમા ંરોજગાર ની િવ લુ તકો રહલી છે. તેથી આ ે ોને અ ુ પ થાિનક જ રયાતોને રૂક નવા 
અ યાસ મો િુનવિસટ ઓમા ં દાખલ કરવામા ં આ યા છે. તેને અ ુ પ િશ ણ, િશ ણ અને તાલીમ 
સં થાઓના પાઠ મો બદલવામા ંઆ યા છે.  થક  તેઓ નોકર ની વતમાન અને ભિવ યની જ રયાતોને 
પહ ચી શક. મશ તની માગંને અ ુ પ વુાનો િશ ણ ા તના તે વરોજગાર ની તકો ા ત કર  શક ત ે
માટ ૂંકા ગાળાના ડ લોમા ક સ ટ ફકટ કારના ય  તાલીમી અ યાસ મો વા ક પિનગ, િવિવગ, 
ટિનગ, લ બર ગ, ર ડયો-ટ .વી., ઝ, મોબાઇલ, એસી રપેર ગના કોષ શ  કરવામા ં આ યા છે. 
ઑટોમોબાઇ સ ે ે આવેલી ાિંતને અ ુ પ ઇલે ોિન સ, ક ટુર સાય  સ, નેટ ક સાય  સ, એરો- પેસ, 
રોબોટ મેક ગ ે ે નવા કોષની તાલીમ આપીને ુશળ કા રગરો, ઇજનેરો અને ટિ  નિશયનો તૈયાર થઇ ર ા 
છે તથા નવા ધધંા-ઉ ોગ શ  કરવા માટ ઉ ોગ સાહિસકોને ‘ ટાટઅપ ઇિ  ડયા’ અ વયે સ તી લોનની સહાય 
રૂ  પાડવાના ય નો પણ થયા છે. થાિનક ઉ ોગોની સાથે રહ ને તાલીમ સં થાઓનો સહકાર પર પર 

સકંલન ારા શ  બ ુ ંછે. તેથી થાિનક જ રયાતોની માગં જુબ મનો રુવઠો રૂો પાડ ને રોજગાર ની 
નવી તકો ુ ંસ ન કર ને હાઇટકોલર જોબના થાને સરકાર  આિથક સહાય ારા વરોજગારને પોષે એવા 
શૈ ણક અ યાસ મોમા ંઅને શૈ ણક ખચા સ તા અને વેશ સરળ બને તે ુ ંવાતાવરણ સ ુ ંજોઇએ અન ે
યો ય ુ ઢ માળ ુ ંઊ ુ ંકર ુ ંજોઇએ. 

Test Paper For Sr. Clerk - 16 

30 Marks 
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English Typing 
The present development has not been able to address the issues of social injustice, 

regional imbalances and environmental degradation. On the contrary, it is being widely considered 
as the prime cause of the social distributive injustices, deterioration in the quality of life and human 
development, ecological crisis and social unrest. Does development create, reinforce and 
perpetuate these crises? Thus, it was thought to take up human development as a separate issue 
against the prevalent western views of development which considers development as the remedy 
to all the ills including human development, regional disparities and environmental crisis. 
Concerted efforts were made to look at development critically at various times in the past. But, 
most systematic effort towards this was the publication of the First Human Development Report by 
United Nations Development Program (UNDP) in 1990. Since then, this organization has been 
bringing out World Human Development Report every year. This report does not only define 
human development, make amendments and changes its indicators but also ranks all the 
countries of the world based on the calculated scores.  

According to the Human Development Report 1993, “progressive democratization and 
increasing empowerment of people are seen as the minimum conditions for human development”. 
Moreover, it also mentions that “development must be woven around people, not the people 
around development” as was the case previously. You have already studied the concepts, 
indicators and approaches to human development and methods of calculating the index in your 
book, “Fundamentals of Human Geography.” In this chapter, let us try to understand the 
applicability of these concepts and indicators to India. 

Excel Worksheet  
NO NAME OF CAR CAR AMOUNT DOWN PAYMENT CAR LOAN AMOUNT MONTHS ANNUAL INTEREST RATE PMT TOTAL PAYMENT 01 SWIFT DESIRE 650000 150000  60 12%   
02 WAGON R 375000 125000  36 10%   
03 HONDA CITY 800000 250000  84 15%   
04 ECCO 325000 100000  30 11%   
05 ALTO 800 280000 75000  24 9%    

 A7  Cell મા ંCar ની Smallest Third Amount શોધો. 
 Car ની Top 3  Amount ને Red Color થી Highlight કરો. 
 Heading Row ને 45 Degree એ Rotate કરો. 
 આપેલ Sheet ની તમામ Row અને Column ના Cell ને Border આપો. 
 Sheet ના Background મા ંFill Color Light blue અન ેLight yellow રાખી તેની Style Vertical રાખો. 
 Column ની Width 15 અને Row ની Height 22 રાખો. 
 B1 Cell મા ંComment આપી તેમા ં“Maruti Car Show Room Patan” લખો. 
 Sheet ને Interest Calculation નામ આપી તેમા ંPurple Color રૂો.  

20 Marks 

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

 
Top 5 district in terms of population density  

 Question :-  
1. બધી જ Slide મા ંFont “Times New Roman” રાખો. 
2. Heading Text Size 36,Text Color Dark Red અને Shape Fill Color “Orange,Accent6,Lighter 60% રાખો. 
3. બધી જ Slide ને Texture Fill  “Denim” Coloe આપી તેની Transparency 60% રાખો. 
  Slide :- 2 (Title and Content Layout)  

 
Top 5 districts in terms of population  

Sr.No District Males Females Total 
1 Ahmedabad 37,83,050 34,21,150 72,04,200 
2 Surat 33,93,742 26,79,489 60,73,231 
3 Vadodara 21,58,229 20,07,339 41,65,568 
4 Rajkot 19,75,131 18,24,639 37,99,770 
5 Banaskantha 16,09,148 5,06,897 21,16,045  

 Question :-  
1. Heading ને Shadow Effect આપી તેને Small Cap ની ઇફ ટ આપો. 
2. Heading ને Quick Style માથંી ઇફ ટ આપો. 
3. Heading ના Shape ની Outline Red રાખો.. 
    

15 Marks 



 

Quality Education for Computer Proficiency Test For All Competition Exams. Page 4  

Slide :- 3 (Comparison Layout)  
Top 5 district in terms of population density 

District Population density (per Sq. km) 
 Surat  1376 
 Ahmedabad  890 
 Anand  711  Gandhinagar  660 
 Navsari  602  

Question :-  
1. Heading Font Size 48, Color “Dark Blue” રાખો. 
2. Heading Shape Fill Color “Lavender” રાખો. 
3. બધી જ Slide ને Animation Effect આપી તેની Speed Medium અને Timing 5 Second રાખો. 
4. Second Number ની Slide ને Hide કરો. 
5. બધી જ Slide મા ં“Ronak Computer Education Centre-Patan” નામની Note લખો. 
 

 
Outlook With Email 

નીચે આપેલા પ ને rmc@gmail.com ઉપર અને તેની Carbon Copy rohitpatel@yahoo.com પર મોકલો સાથે િનચે 
આપેલ પાથ મા ંથી application.doc નામની ફાઈલ એટચ કરો. 
C:\Users\Ronak\Documents\MyFolder\application.doc  
Subject :- િવષય  :અ રૂતા પાણી રુવઠા ગે  
 સચીન પટલ 
 ૩૬,ભારતીનગર, 
 િુનવિસટ  રોડ,  
 રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫  
  ૧૨ મી એિ લ,૨૦૦૫ 
 

10 Marks 
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ુ ય કાયપાલક અિધકાર , 
પાણી રુવઠા િવભાગ, 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા, 
રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧  
  
સાહબ ી, 
                         સાધનસપં  પ રવારોના ં મકાનો ધરાવતા શહરના ુના ભારતીનગર િવ તારમા ં છે લા ં બે 
વષમા ં વતં  મકાનો તોડ  ૧૬ થી ૨૦ લેટવાળો ઓછ  ચાઇના ંમકાનો બનાવવાનો નવો દોર શ  થયો  .છે.  
                  ૧૯૭૫ આસપાસ બધંાયેલ ભારતીનગરમા ંહવે ગ યા ગાઠં ા વતં  મકાનો ર ા છે  .પાચંમી હરોળના 

મકાન નં .૩૪ થી ૪૦ એમ સાત મકાનોમા ંમહાનગરપા લકા તરફથી મળતા પાણી રુવઠા ગે ત લીફ વધી રહ  છે . 
દવસ દરિમયાન બે વખત બ બે લા ના પાણી રુવઠા દરિમયાન રૂતા દબાણથી પાણી મળ ુ ં નથી અને તેથી 
પાણીની સતત તગંી વતાઇ રહ  છે  .આ માટ વષ  ુની ારવાળ  પાઇપલાઇન પણ જવાબદાર હોવાની રૂ  શ તા 

છે .અમે એ જણાવી દઈએ ક અમો િનયિમત ર તે પાણીવેરો ભર એ છ એ.  
   ઉપ ુ ત સજંોગોમા ં રૂતા દબાણથી જ ર  રુવઠો મળ◌ી રહ એ માટ નવી પાઇપલાઇન 
નાખંવાની સ વર સગવડ કર  આપવા િવનતંી કર એ છ એ. 
     આભાર 
 
                     આપનો િવ વા ,ુ 
                         સચીન પટલ.. 
 

Outlook મા ંતમાર  Email ID Configuration કર  તેને Set as Default કરો.  
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Tender Notice 
 

 ઓનલાઈન ુંક  ુ તની હર િનિવદા 
પચંાયત માગ અને મકાન િવભાગ( 

રુ નગર જ લાના નીચે જણાવેલ કામના ઓનલાઈન ટ ડર સરકાર ીના પચંાયત માગ અન ેમકાન િવભાગ તરફથી, 
જુરાત સરકારમા ં જ ર  પેવર કટગર  – ૧,૨,૩ તથા પે યલ બી ડ ગ કટગર  તથા ઉપરની ેણીમા ં ન ધાયલે 

ઈ રદારો પાસેથી મગંાવામા ંઆવ ેછે. 
ટ ડરની વીગતો 

અ ુ ં
નબંર કામ ુ ંનામ દા જત 

કમત 
બાનાની 
રકમ ટ ડર ફ  ક ા 

૧ ઈ વુમે ટ ઓફ વણા -ુમાણા- 
રાજસીરા રુ રોડ (ુ મા 

)ક.મી.૯/૦ થી ૧૫/૨ , તા કુો :
લખતર,  .રુ નગર  

18054 181000 3600 પેવર કટગર  – ૩ તથા 
ઉપરના 

૨ ઈ વુમે ટ ઓફ માલવણ - 
વાવડ  – ઈસ ા રોડ (ુ મા 

)ક.મી .૦/૦ થી ૧૨/૫૦ , 
તા કુો  :ાગં ા ,  .રુ નગર  

28550 286000 3600 પેવર કટગર   – ૩તથા 
ઉપરના 

3 ઈ વુમે ટ ઓફ થળા - 
લુતાન રુ રોડ (ા .મા 

)ક.મી .૦/૦ થી ૫/૨૦ , તા :
ાગં ા,  .રુ નગર  

13128 132000 3600 પેવર કટગર   – ૩તથા 
ઉપરના 

૪ ઈ વુમે ટ ઓફ મેથાણ  - 
સરવાલ – માલવણ રોડ (ા .

મા )ક.મી .૧૯/૨ થી ૩૩/૪ , 
તા કુો ાગં ા,  .રુ નગર  

33400 334000 3600 પેવર કટગર   – ૨તથા 
ઉપરના 

ટોટલ ? ? ?   
 

10 Marks 

ઓનલાઈન ુંક  ુ તની હર િનિવદા 
પચંાયત માગ અને મકાન િવભાગ( 


