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

Gujarati Typing 
મહિષ, ુલપિત, િવ િુતના આ મમા ં ઘણા િવ ાથ ઓ અ યાસ કરવા આપતા. ા - ુ તૂ એટલેક વહલી 

સવારમા ં ુ ુ અને િશ યો ઊઠ  ય. નાન વગેર દિનક યાઓ ણૂ કર , વેદના મં ો ુ ંગાન થાય. ૃ ો ઉપરના ં
પ ીઓ એક તાલ-બ ધ, કણિ ય સગંીત પોતાના કલરવથી ઉ પ  કર ! ુ ુ અને િશ યો ય મા ં તૂ ય એટલેક ઘી, 
જવ, તલ વગેરની આ િુત આપે, થી આ મ ુ ં સમ  વાતાવરણ ુ ધ, પિવ  અને િનમળ તેજોમય બને ! ુ ુ 
િશ યોને વેદમં ો ુ ં ાન, ધમ, સ ય, અ હસા, યાય, સયંમ, સહનિશલતા , ન તા અને પરોપકાર વા સ ્  ણુોના પાઠ 
પણ ભણાવે અને તે ર તે વન-િશ ણ પણ આપે ! એક વખતે ણ િશ યોનો અ યાસ રૂો થયેલ હોવાથી, ઘેર જવા 
માટ ર  માગવા ુ ુ પાસે ગયા. દંડવ  ્ ણામ કર , ણેય િશ યોએ ર  માગી. ુ ુ એ ક ુ,ં' બે દવસ રોકાઈ 

ઓ.' બી  દવસે ુ ુએ આ મના દરવા  પાસે થોડા કાટંા વેયા અને પછ  ણેય િશ યોને થોડ ૂર આ મની બહાર 
રહલા ં લુસીના ંપાન લઈ આવવાની આ ા કર . અને પછ  િશ યો ુ ંકર છે, તે જોવા ઊભા ર ા. પહલો િશ ય કાટંાને 
જોઈ, કાટંા ઉપરથી દૂ ને બહાર ગયો. બીજો િશ ય કાટંાથી ૂર ચાલીને ગયો. અ ભુવી ુ ુ િશ યો ુ ંવતન જોઈ ર ા 
હતા. હવે ી  િશ યે દરવા  પાસે કાટંા જોયા. તરતજ ીજો િશ ય બધા કાટંા એકઠા કર , ૂર કોઈને ઇ  ના પહ ચે 
તે ર તે એક ટોપલામા ંયો ય થળે નાખીને પછ  લુસીના ંપાન, લઈ, ુ ુ પાસે આ યો ! ુ ુ િવ િુતએ પહલા બે 
િશ યોને ઘેર જવાની ર  ના આપી અને ી  િશ યને ર  આપતા ંક ુ ં: ' વ સ ! તે એકલાએ જ મા ું િશ ણ પચા ુ ં
છે. પહલા બે િશ યોએ મારો ઉપદશ અને ાન હણ જ ર કય  છે પરં  ુતે ાનને 'આચરણ' મા ં ૂ ુ ંનથી. આપણને 
અથવા બી ને  ુ :ખ થવા ુ ં હોય, તેમાથંી ુ ત કરવાનો ઉપાય શોધવો એ જ િશ ણની સાથકતા છે. આચરણ 
વગર ુ ં ાન અ ૂ ું  અને નકા ુ ંછે- આમ કહ  ી  િશ યને ર  આપી. 

મેલે રયા, કોલેરા, શરદ , વાઈન  ુઅને એઇ સ ક સાસ વા રોગોની વાતમા ંતમે બેકટ રયા અને વાયરસના 
નામ સાભં યા હશે.  આ રોગો જ ં ઓુ ારા ફલાય છે. પણ બે ટ રયા અને વાયરસ ુ ંછે તે ણો છો ? બે ટ રયા અને 
વાયરસ એક કોષના બનેલા ુ મ વ છે.  તે ાણી, માણસ, અને માખી અને મ છર વા વના શર રમા ંરહ ને વે 
છે અને િવકાસ પામે છે. એટલે તેને પરોપ વી જ ં ઓુ કહવાય છે, પણ બનેંમા ંથોડો ફર છે. બે ટ રયા હવા, પાણી અને 
વન પિત તેમજ ખા  પદાથ મા ંપણ રહ ને વી શક છે. સડલા ફળો અને વાસી ખોરાકમા ંબે ટ રયા હોય છે. કટલાક 
બે ટ રયા ખોરાક ારા માણસના શર રમા ં વેશી શક છે. પણ વાયરસની વાત ુદ  છે. વાયરસ હવા, પાણી ક કોઈ 
ખા , પદાથ પર વી શ તા ંનથી. તે ાણીઓના શર રમા ંલોહ મા ંજ રહ છે અને વન વીતાવે છે. તે લોહ  ારા જ 
બી ના શર રમા ં વેશે છે. રોગીના ગળફા, ાસ અને ઘામાથંી નીકળેલા લોહ મા ં તે થોડ વાર વીત હોય છે. તેના 
સપંકમા ંઆવવાથી વાયરસનો ચેપ લાગી શક છે. આમ વાયરસ ઘણા ભયકંર રોગો કર છે. પરં  ુતેનો રોગ લાગવાની 
મયાદા હોય છે. 

Test Paper For Sr. Clerk - 18 

30 Marks 
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English Typing 
 The system of annual inspection by private agencies was soon found to be unsatisfactory since the 
interested firms/manufacturers were not found to give a wholly correct and impartial picture of the condition 
of water works plants.   
 

In 1916, the U.P. Municipalities Act was enacted. In this Act public duties of the Municipal Boards 
were defined and detailed procedure was laid down giving effect to various matters of public interest. 
Sources of raising Board's revenues were also prescribed.  
 

On the termination of the First World War, another installment of reforms was conferred in 1920, 
which created a diarchal form of Government placing wider powers in Indian hands, by associating them 
increasingly with civil administration and putting the "transferred subjects" under the direct control of 
responsible Ministers. In the year 1920, Secretary of State for India sent out a number of specialist officers 
on the basis of covenanted service, to introduce health schemes on more up to date lines based on western 
model, as was recommended by the Royal Sanitary Commission. Accordingly a batch of seven Specialist 
Officers (six Sanitary Engineers and one Mechanical Engineer) arrived in Allahabad on the eve of the 
Christmas of 1920; they were attached to Sanitary Engineering Branch. These Specialist Officers gave out 
many recommendations on various issues, which reconfirmed the special nature of job of Sanitary 
Engineering Branch besides its need for further strengthening & expansion.  
 

In 1943 Health Survey and Development Committee was formed to carry out detailed investigations 
as to the cause of existing unhealthy conditions and prevalence of various diseases. The Committee Report 
was published in 1946 and the measures to reduce incidence of diseases.  Excel Worksheet  
No Name Basic  Salary DA+HRA 140% Conveyance 7.5% M.A. 10% E.A. 15% I.T. 5% C.P.F. 12% EMI Perquisites Total Salary Total Deduction Net  Salary 

A01 Dakshay 12500 ? ? ? ? ? ? 3000 1000 ? ? ? 
A02 Vishal 18500 ? ? ? ? ? ? 3500 1000 ? ? ? 
A03 Aradhna 22500 ? ? ? ? ? ? 4000 1000 ? ? ? 
A04 Salim 9500 ? ? ? ? ? ? 2000 1000 ? ? ? 
A05 Juned 24500 ? ? ? ? ? ? 5000 1000 ? ? ? answer 203265.63 
 
 A10 Cell મા ંઆજની તાર ખ અને સમય લાવો. 
 A11 Cell મા ં૬૨૫ ુ ંવગ ળૂ કાઢો. 
 A12 Cell મા ંFirst Emp. “Dakshay” ની જ યાએ “Akshay” નામ બદલો. 
 A13 Cell મા ંLast Emp. ના નામને Upper Case મા ંફરવો. 
 A14 Cell મા ં3rd Emp. ના વ ચેના ૪ અ ર ુ ની મદદથી લાવો. 
 A15 Cell મા ંHighest  3rd Salary શોધો. 
 A16 Cell મા ંDA+HRA નો .ુસા.અ. શોધો. 
 A17 Cell મા ંF1, G1 અને H1 ને ભગેા કરો. 

20 Marks 

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

 
Maulana Abul Kalam Azad 

The 1st  education minister of independent India  Question :-  
1. Heading Font Color “Dark Blue”, Size 60 and Sub Heading Color “Purple”, Size 24. 
2. Heading તથા Sub Heading ને Quick Style માથંી Background Color આપો. 
3. Heading ને Capital Each Word મા ંફરવી તેને “Heavy Dash Line” વાળ  Underline કરો. 
4. Sub Heading મા ંSuper Script ના Offset 40% કરો. 
5. Slide ને નબંર આપો. 
  Slide :- 2 (Layout –Two Content)  

 Biography 
 

1. Born  11 November 1888 
2. Died  22 February 1958 
3. Full name  Maulana Sayyid Abul Kalam Ghulam Muhiyuddin Ahmed Azad 
4. Education  Al-Azhar Univercity, Cairo 
5. Parants  Alia, Muhammad Kharuddin  

 
Question :-  
1. Tile Font Size 36, Sub Title Font Size 18. 
2. Heading ને Shadow Effect આપી તેને All Cap ની ઇફ ટ આપો. 
3. Heading Font Color “Dark Red”, અને Shape Fill Color “Texture Fill” આપો. 
4. દરક Slide ને “Metro” ની Theme આપી તેની Style 10 રાખો. 

15 Marks 
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Slide :- 3 (Layout – Title and Content) 
 His Works as Education Minister 

 
As India's Education Minister, Azad oversaw the establishment of a national education system with free primary 
education and modern institutions of higher education. He is also credited with the establishment of the Indian 
Institutes of Technology and the foundation of the University Grants Commission, an important institution to 
supervise and advance the higher education in the nation. 
 Question :-  
1. Heading Font Size 36 અને Style Bold રાખો. 
2. Heading  ને All Cap ની effect આપો. 
3. Paragraph ના Font ની Size 24 રાખી તેની Line Spacing 1.5 રાખો. 
4. Paragraph Indent 0 અને First Line Space 0.8” રાખો. 
5. Slide મા ંMy Nation My India નામની Note Add કરો. 
6. દરક Slide ને 75% Zoom કરો. 

 
Outlook With Email 

Send Email with following details and file attachment. 
To:- hdfcbankamd@hdfc.com 
Cc:-managerhdfcbankamd@hdfc.com 
File Attachment Path  :-  C:\Users\Ronak\Desktop\request.doc  
Subject :- To get Debit card/ATM facility 
 Dinesh Shah 
 C.G.Road,  
 Ahmedabad, 
 380001 
 
The Manager, 
HDFC Bank 
New C.G. Road, 
Ahmedabad-382424 

10 Marks 
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Dear Sir 
             For the last 4 years, I have been holding savings bank account no. 00177045630 with your bank. 
All my financial transactions have been carried out through this account. 
 I have been associated with the business of dress material and ‘dupattas’ for the last ten years. I 
have to travel through out Gujarat and out of Gujarat to purchase material. I have to pay in cash so I have 
to keep a big amount with me while travelling. 
 I request you to issue me a debit card/ ATM card that provide the facility of drawing money from any 
city. This will provide safety of money, too. I would like to know what proof I shall have to present in the 
bank so that I can have debit card/ATM as early as possible. 

Thank You. 
 Yours Faithfully 
   Dinesh Shah 

 
Tender Notice 

 
નમદા જળસપંિત પાણી રુવઠા અને ક પસર િવભાગ, 

હર નો।ટ સ ન.ં બી.-૧/૦૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ 
 

૧. આ  – ૧ િસચાઈ યોજના  દા ત રકમ ૩૦.૨૧ લાખ 
ોવાઈડ ગ ફ ગ એ  ડ પઈે  ટ ગ ુ એમએસ. ીલ ઓન એલ/એસ એ  ડ આર/એસ. એન.ઓ.એફ.એચ.આર. ઓફ 

આ  – ૧ ઈર ગેશન ક મ 
કચેર ુ ંનામ/ સરના  ુ
(1) અિધ ક ઈજનેર ી, રાજકોટ િસચાઈ વ ળુ, યાગ "સી" એપાટમે  ટ સામ,ે જ લા સેવા સદન-૨ ની બા ુમા,ં રસ 

કોષ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧, જુરાત રા ય 
(Ph. 0281 – 2440485) – (Fax 0281 – 2472605) 

(2) કાયપાલક ઈજનેર ી, રાજકોટ િસચાઈ િવભાગ, યાગ "સી" એપાટમે  ટ સામ,ે જ લા સવેા સદન-૨ની બા ુમા,ં 
રસ કોષ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧, જુરાત રા ય 
(Ph. 0281 – 2441125) – (Fax 0281 – 2472625) 
 
શરતો તમેજ વ  ુિવગત માટ આ કચેર  ના નોટ સ બોડ ઉપર િસ  કરલ િવગતવાર હર િનિવદા તેમજ મા હતી 
ખાતાની વબે સાઈટ www.statetenders.com તેમજ www.nprocure.com ઉપર જોઈ શકાશ.ે ઓનલાઈન ટ  ડર ફ ત 
www.nprocure.com ઉપર છે લી તાર ખ 11/09/2017 up to 18.00 hours IST ધુીમા ંમોકલવાના રહશ.ે 

 

10 Marks 
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Word Formatting 

ભુાષચં  બોઝ 

ભુાષચં  બોઝનો જ મ ઓ ર સા રા યના કટક શહરમા ંથયો હતો (૨૩  આુર  ૧૮૯૭). તેમના 
િપતા રાયબહા ુ ર નક નાથ બોઝ કા નૂ ે ે સરકાર  વક લ હતા. માતા ીમતી પાવતીદવી ધાિમક િૃ  
વાળા હતા. આ બગંાળ  છોકરો ટશ સરકાર મા ંવફાદાર સેવક બનશે તવેી ભિવ યવાણી િવચાર  હતી. ણે 
ભારતની ટશ હ મૂત સામે વાતં યસેનાની તર ક કામ ક .ુ કોલકાતાની ેિસડ  સી કૉલેજમાથંી બૂ સારા 

ણુથી પર ા પાસ કર  વ  ુઅ યાસ અથ લૅ  ડ ગયેલા. યાથંી બૂ અઘર  ગણાતી ICS (ઇિ  ડયન 
િસિવલ સિવસ) ની પર ા ચોથા નબંર ઉ ીણ કર ન ે તઓે કોલકાતા પાછા ફયા. કોલકાતાની િેસડ  સી 
કૉલેજમા ં ેજ અ યાપક ઓટ ારા રંગભદેની નીિતઓ અને ભારતીય િવ ાથ ઓના અપમાનજનક વતન 
અને અ ભમાનના કડવા અ ભુવોએ તેમના માનસમા ં ાિંતના બીજ રો યા. તેમને ભારતના વાતં ય 
સં ામમા ં બૂ રસ હતો. તેઓ હદ  મહાસભાના સ ય કાયકતા બની ગયા. તેઓ ''રા ય વરાજ પ " મા ં
જોડાઈ (૧૯૨૩) ુંક સમયમા ંજ વુાનોના અિતિ ય નેતા બની ગયા. સવીનય કા નૂ ભગંની લડતમા ંતેઓ 
મોખર ર ા હતા અને લવાસ વેઠ ો હતો. ઈ.સ. ૧૯૩૮ મા ંમા  ૪૧ વષની વુાન વયે હ ર રુા ( રુત) 
ક ેસ અિધવેશનના ખુ થાને િનમ કૂ પામવા ટલી લોકિ યતા અન ેયો યતા એમણ ેદશાવી હતી. 
Word Formatting Question :- 
(1) Heading Font ની Size 24 અને ફકરા ના ફો  ટ ની સાઇઝ 12 રાખો. 
(2) Heading ને Bold, Underline તેમજ Engrave ની Effect આપો. 
(3) પેર ાફ ને Justify કર  તેની Line Spacing Double રાખો. 
(4) પેર ાફ ને Dark Blue, Text2, Lighter 80%  Shading કલર આપી Outside બોડર આપો. 
(5) Header મા ંડાબી બા ુ "Subhaschndra Bose" લખો અને જમણી બા ુ Page No. આપો. 
(6) પેર ાફ ને Drop Cap ની Style આપો. 
(7) Watermark મા ં"આઝાદ હદ ફૌજ" લખો. 
(8) પેર ાફ ની Before Space 10pt રાખો. 
(9) પેર ાફ મા ંઆવતા ંICS શ દ ને Comment આપી તેમા ંઇિ  ડયન િસિવલ સિવસ લખો. 
(10) છે લે તમાર  Mail Id ને Hyperlink તર ક Add કરો. 

10 Marks 


