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

Gujarati Typing 
ચ ધર રુ નામ ુ ંએક રા ય હ ુ.ં ના પર દુશન નામનો રા  રા ય કરતો હતો. તેની ન કમા ંઅમર રુ 

રા ય હ ુ ં ના રા ુ ંનામ િવજયસેન હ ુ.ં બનેં રા યોની સીમા એક નદ થી િનધાર ત થતી હતી. એ નદ  જ બનેં 
રા યોની વનરખા હતી, એટલા માટ બનેં રા યો તેના પર વધારમા ંવધાર અિધકાર જમાવવાનો ય ન કરતા ંહતા. 
એક વાર એ નદ ના જળને લઇને બનેં રા યોમા ં ુ  છેડાઈ ગ ુ.ં ભયકંર ર તપાત થયો પરં  ુિવવાદ ુ ંકોઈ પ રણામ 
ન આ ુ.ં સયંોગવશ એક મહા મા એ બા ુ  આવી ચડયા  આ નકામો િવવાદ જોઈને ુ :ખી થયા. તેમણે બનેં રા ઓને 
સમ વવાનો ય ન કય  પરં  ુ એ બનેં એ પોતાનો િવરોધ ઓછો ન કય . હતાશ થઈને મહા મા એ એક ુ ત 
િવચાર . એ રા ે યાર ુ  િવરામ થયો તો બનેં રા  પોત-પોતાના કનારાની દખભાળ કરવા લા યા. આ દર યાન 
મહા મા એ આવીને નદ ના થોડા થોડા કનારા તોડ  ના યા અને યાર પછ  નદ મા ંછલાગં લગાવી દ ધી. પાણીમા ં
અવાજ આવવાથી બનેં રા  નદ  તરફ દોડયા તો તેમણે જો ુ ંક મહા મા  નદ મા ં બૂી ર ા ંછે. મહા મા ને બૂતા 
જોઈને રા એ મૂ પાડ , 'મહા મા  ! ચતા ન કરો, અમે આપને બચાવવા આવી ર ા છ એ.' મહા મા બો યા, 
'ના...ના...માર  ચતા ન કરો. નદ ુ ંપાણી કનારા તોડ ને વહ  ર ુ ં છે, તેને અટકાવો.' પરં  ુબનેં રા ઓએ નદ મા ં
છલાગં લગાવીને મહા મા ને પાણીમાથંી બહાર કાઢ ા.ં મહા મા  બો યા,ં 'આપ લોકોએ મને બચાવવાના યાસમા ં
નદ ુ ંકટ ુ ંબ ુ ંપાણી બરબાદ કર  ના ુ ં? મને ન બચા યો હોત તો નદ ુ ંપાણી બચી શક ુ ંહ ુ.ં' બનેં રા ઓ એક 
વર બો યા, 'મહા મા  ! પાણીની કમત ાણ કરતા વધાર તો હોઇ શકતી નથી.' મહા મા  બો યા, ' યાર તમને 

બનેંને એટલી ખબરજ છે તો આ પાણી માટ નકામા આપના વીરો ુ ંઆટ ુ ંલોહ - ાણ કમ વહાવી ર ા છો ?' બનેં 
રા ઓને મહા મા એ કહલી વાતાનો મમ સમ ઈ ગયો અને તેમણે સિંધ કર ને નદ ના પાણીની સમાન વહચણી કર  
લીધી. 

આકાશમા ં િવમાનોની ગિતિવિધ ણવા રડાર યં  ણી ુ ં છે. પરં  ુદ રયાના ત ળયે ફરતી સબમર નો અને 
અ ય પદાથ ની ગિતિવિધ ણવા સોનાર યં  ઉપયોગી થાય છે. સોનાર એટલ ેસાઉ ડ નેિવગેશન એ ડ ર જગ. આ 
સાધનમા ંઅવાજના તરંગોનો ઉપયોગ થાય છે. સોનારની કામગીર  અ ્  તુ છે. આ યં માથંી અવાજના ંતરંગો નીકળે 
છે. તે કોઈ ચીજ સાથે અથડાઈને પાછા ફર છે. પાછા ફરલા મો ંની તી તા વગેર માપીને તે કવી અને કટલા કદની 
ચીજ સાથે અથડાઈને પાછા ફયા હશે તેની ચો સ મા હતી મળે છે. દ રયાની સપાટ  પર તરતા જહાજમા ંનાનક ુ 
સોનાર હોય તો ત ળયે પડલી વ નેુ પણ શોધી કાઢ એટ ુ ં જ નહ  તે ુ ં સારણ કર ને ૂર આવેલી લબેોરટર મા ં
મા હતી મોકલે. ુ ધના સમયમા ં ુ મન સબમ રનોને શોધી કાઢવા સોનારનો યાપક ઉપયોગ થાય છે. બેૂલા જહાજનો 
કાટમાળ શોધવા પણ સોનાર ઉપયોગી થાય છે. 

Test Paper For Sr. Clerk - 19 

30 Marks 
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English Typing 
 

There were frequent struggles between Mughals and the Sisodiya Rajputs. The courageous 
Sisodiya Rajputs were not ready to accept Mughal supremacy and so fought against Akbar boldly and 
bravely. Among all the warriors, Maharana Pratap’s bravery is specially noteworthy. Among the rulers of the 
Sisodiya Dynasty, Maharana Pratap was the one who fought against Akbar continuously, till the end. Since 
Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between Mewar and Delhi, 
among which the battle of Haldighati is considered to be a landmark battle. Akbar had a huge, well-
equipped army with modern weapons, canons, gunpowder in sufficient numbers and artilleries. Whereas 
Maharana Pratap had the advantage of his Chivalrous Rajput warriors who lived in the forest and were 
therefore used to fighting wars in hilly areas. 
 

There were just 20-22 thousand soldiers who fought bravely against lakhs of Mughal soldiers. 
 

In the battle of Haldighati, Maharana Pratap and his horse Chetak attained martyrdom and that can 
never be forgotten. Chetak was specially trained for battles. In the battlefield, Chetak would move 
according to Maharana Pratap’s commands. When the battle of Haldighati was at its peak, Chetak acted 
according to Rana Pratap’s instructions and jumped high to reach up to the Mughal Senapati who was 
seated on his elephant. A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati but 
he was saved because of the howdah. There were many such incidents in the battle of Haldighati, which 
were noteworthy. It is believed that when Maharana Pratap was injured, one of his leaders wore his canopy 
to distract the Mughal rulers. Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There are 
many such incidents about Rana Pratap and Akbar mentioned in history. Maharana Pratap lost the battle 
against Akbar but did not give up. He wandered in the forest, faced many difficulties but remained 
determined. Rana Pratap formed the army again, with the help of Bhamashah, a Jain trader, who helped 
him financially and fought against the Mughals again. He won all the forts except Chittor. He vowed, “Till I 
get back Chittor, I will not sleep peacefully”.  Excel Worksheet  
Emp No Name Pay Band Grade Pay Basic Pay DA+HRA 137% Incentive Gross Salary Professional Tax 10% Loan 15% On  Basic Pay 

Insurance Net Salary 
A01 Vishal 11500 1600 ? ? 2400 ? ? ? 3000 ? 
A02 Vijay 8500 1200 ? ? 2200 ? ? ? 2500 ? 
A03 Akash 14500 1800 ? ? 2600 ? ? ? 4000 ? 
A04 Ramesh 16500 2100 ? ? 3500 ? ? ? 4500 ? 
A05 Sudhir 19500 2400 ? ? 4000 ? ? ? 5000 ? 

Answer 152076.8  
 A10 Cell મા ંBasic Pay ની મહ મ Value શોધો. 
 B10 Cell મા ંDA+HRA ની લ ુ મ Value શોધો. 
 C10 Cell મા ંFirst Emp. “Vishal” ની જ યાએ “Vikas” નામ ુ ની મદદથી બદલો. 
 D10 Cell મા ંSecond Emp. ના નામને Upper Case  મા ંફરવો. 
 Sheet ને “Salary Dec 2017” નામ આપી Tab Color “Dark Red” આપો. 

20 Marks 

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

Sardar Vallabhbhai Patel 
The Iron man of India Question :-  

1. Heading Font Color “Red”, તથા Shape Fill Texture Fill Color આપો. 
2. Sub Title Font Color “Light Blue” તથા Shape Fill Color Gradient આપો. 
3. Slide ને Solid Fill Color “Green” આપી તેની Transparency 66% રાખો. 
 Slide :- 2 (Layout –Two Content)  

Basic Information 
 

Born 31 October 1875, Nadiad 
Died 15 December 1950, Mumbai 
Full name Vallabhbhai Jhaverbhai Patel 
Education Middle Temple 
Parants Jhaverbhai Patel, Ladba  

Question :-  
1. Tile Font Color “Purple”, Shape Fill Color “Sky Blue”, રાખો. 
2. Heading ને Small Cap ની ઇફ ટ આપો. 
3. Slide Background Color “Gradient Fill”  આપો. 
 
Slide :- 3 (Layout – Blank) 

Early Life 
 

Vallabhbhai Jhaverbhai Patel (31 October 1875 – 15 December 1950), popularly known as Sardar 
Patel, was the first Deputy Prime Minister of India. He was an Indian barrister and statesman, a leader of 
the Indian National Congress and a founding father of the Republic of India who played a leading role in the 
country's struggle for independence and guided its integration into a united, independent nation. 

15 Marks 
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Question :-  
1. Heading Font “BellMT”, Size 36 અને Style Bold રાખો. 
2. Heading  ને Double Strikethrough ની effect આપો. 
3. Heading ને Comment આપી તેમા ં“The Iron Man Of India” લખો. 
4. Paragraph ના Font ની Size 18 રાખી તેની Line Spacing Double અને Character Spacing 2pt રાખો. 
5. Slide મા ં“The First Deputy Prime Minister Of India” ની Note એડ કરો. 
6. Slide ને Texture Fill Color આપી તેની Transparency 30% રાખો.  
7. દરક Slide ને Animation Effect આપી તેની Speed Medium અને Timing ૭ સેક  ડ રાખો. 
8. Slides ને Slide Sorter Mode મા ંગોઠવો. 

Outlook With Email 
Send email to given email id and attach file with this email which path as under below. 
To:- denabank@dena.in  
Cc:-managerdenabank@dena.in 
File Attachment Path  :-  C:\Users\Ronak\Desktop\request.doc  
Subject :- Request for education laon 
 Mujibkhan Pathan 
 Kalupur, 
 Ahmedabad. 
The Manager, 
Dena Bank, 
Kalupur Branch, 
Ahmedabad-382424 
 
Dear Sir 
             I hold a saving account no. 201332245 with your bank for the last 8 years. I have taken benefit of 
all services of the bank which I sincerely appreciate. 
 The State Government and your bank have jointly introduced a scheme of educational loans for 
weaker sections of the society. Under this scheme, I, do desire to get loan for higher studies of my 
daughter. After completing graduation, my daughter has got admission in the reputed institute, the Indian 
Institute of Management, Ahmedabad. The Fees for her entire education is 12 lacs. It is inevitable for me to 
seek an educational loan to meet the expenses. Please, let me know the necessary procedure and 
required documents, in this regard, so that we can keep them ready which makes administration of 
borrowing loan smooth and prompt without delay. 

Co-operation is expected. 
  Yours Faithfully 
 Mujibkhan Pathan 

10 Marks 
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Tender Notice 
 

જુરાત રા ય નમદા, જળસપંિત,  
પાણી રુવઠા અને ક પસર િવભાગ 

દમણગગંા યોજના 
જુરાત રા યના રા યપાલ ી વતી નીચે જુબના કામો માટ કાયપાલક ઈજનેર ી, દમણગગંા 

નહર િવશાખા િવભાગ ન.ં૩, બલીઠા (વાપી) ારા ઈ-ટ  ડર ગથી ઓનલાઈન ટ  ડરો મગંાવવામા ં
આવે છે. 

ઈ-ટ  ડર નો ટસ ન.ં ૯ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
અ.ન.ં કામ ુ ંનામ દા ત રકમ (લાખમા)ં 
૧ નહર ના ઈ.આર.એમ.ના કામો  

લૂ-૪ (ચાર) કામો 
 .૯૧.૩૧ લાખ થી .૯૯.૬૭ 

લાખ ધુીના 
૨ કં કશન ઓફ બીગ ચેકડમ એ  ડ  

હાઈ ોલીક કચસ-૩ ( ણ) કામો 
. ૯૨.૨૮ લાખ થી . ૯૬.૮૬ 

લાખ ધુીના 
નામ અને સરના ુ ં:- 
(૧) અિધ ક ઈજનેર ી, દમણગગંા યોજના વ ળુ, વલસાડ ફોન ન:ં(૦૨૬૩૨)૨૫૪૫૦૧. ફકસ 
 ન(ં૦૨૬૩૨)૨૫૩૩૦૮. 
(૨)  કાયપાલક ઈજનેર ી, દમણગગંા નહર િવશાખા િવભાગ ન.ં૩ બલીઠા(વાપી), તા. પારડ , 
 .વલસાડ. 
 ફોન ન:ં(૦૨૬૦)૨૪૦૧૩૧૨, ફકસ ન:ં(૦૨૬૦)૨૪૨૩૪૬૨. 
(૩)  વ  ુ િવગત માટ વેબ સાઈટ www.nprocure.com/www.statetenders.com પર 
 જોવા મળશ.ે 
(૪) ઉપરો ત કામ વેબ સાઈટ ઉપરથી તા.૩.૧૦.૨૦૧૭, સમય ૧૮.૦૦ કલાક ધુીમા ંઓન 
 લાઈન સબમીશન કર  શકાશે. 

 
ન.ં મા હતી/વલસાડ/૩૪૬/૧૭ 

 
 

10 Marks 
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Word Formatting 
Mangal Pandey 

 
Mangal Pandey was born to a Brahmin couple in Nagwa village of Uttar Pradesh. He joined the 
British army as a soldier at Rs.7 as his salary. The Indian soldiers who had agreed to revolt, 
wanted to wait till 31st May. Whereas 26 years old Mangal Pandey could not wait till then. He 
refused to follow the orders of using the Enfield Rifle and challenged the British officers. Sergeant- 
Major Hewson ordered to arrest him but Mangal Pandey shot him. 
- 8 Semester 1 He defeated another British officer too. The Indian soldiers refused to arrest Mangal Pandey, 
being a Brahmin. When he was cornered by the Britsh soldiers, he shot himself by his own rifle. A 
bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to get information 
about the plan of the revolt from him. 
 
The Military court pretended to run a case against Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire 
proceeding was in English. He was sentenced to death at the end but he did not divulge any 
information regarding the revolt to the British. That’s how our patriots were! He was hanged at 
5:30 a.m. on 8th April and that’s how he became the first martyr of the Revolt of 1857. 
 
Word Formatting Question :- 
(1) Heading ને Small Cap ની Effect આપો. 
(2) Heading ને Dotted Underline કર  ફો  ટ કલર પપલ રાખો. 
(3) થમ પેર ાફ ની Line Spacing 1.7 અને Character Spacing 1 રાખો. 
(4) બી  પેર ાફને Hanging Style 1” રાખો. 
(5) ી  ફકરાને Left અને Right Dash વાળ  બોડર આપી તેની 1 ½  રાખો. 
(6) ીજ પેર ાફ ને Drop Cap ની Style આપો. 
(7) Watermark મા ં"Mangal Pandey" લખી તેની Style Horizontal રાખો. 
(8) બી  અને ી  પેર ાફની વ ચે Horizontal Line લાવો. 
(9) બધાપેર ાફ ની Space Auto રાખો. 
(10) બી  ફકરાના છે લા વા ને Comment આપો. 
(11) ી  ફકરાના બી  વા ને Shading Color Red આપો. 
(12) Header મા ંડાબી બા ુ પજે નબંર અને જમણી બા ુ આજની તાર ખ કુો. 
(13) Footer મા ંવ ચે “રોનક કો ટુર સે  ટર પાટણ” લખો. 
(14) પેર ાફમા ંઆવતા “Mangal Pandey” નામને Highlight કર  Underline કરો. 
(15) છે લે ૫ કોલમ અને ૩ રો વા ં ટબલ Insert કરો. 

10 Marks 


