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Sample Test Paper-1 
Time : 1 Hours 30 Minute 

Question: 1 Gujarati Typing       30 Marks 
 બોલી ડુની એક યાતનામ ફ મમા ં હ રો ારા ગણગણવામા ંઆવતા લોકિ ય ગીતની આ 
પં તઓ શ  ુ રા  પા ક તાનના સદંભમા ંગાવામા ંઆવી છે, પરં  ુ ારક એક માતાના ં બે સતંાન 
રા યો વ ચે પણ એવા વણસેલા સબંધંો હોય છે ક તેના કારણે તરરા ય સરહદ પરના વગ સમાન 
થળોનો િવકાસ રૂઝાઈ ય છે. જુરાત અને રાજ થાનની બોડર પર આવે ુ ંપવતીય થળ માનગઢ 

પણ આવા ં થળો પૈક ુ ંએક છે. યા ંજ લયાવંાલા બાગ હ યાકાડંને પણ લુાવી દ તેવો ભીષણ 
માનવ હ યાકાડં સ યો હતો તેવો આ માનગઢ બે રા યો વ ચેના વણસેલા સબંધંોના કારણે 
અપમાનના ૂટંડા પીને પણ અડ ખમ ઊભો છે. 
 આ પયટક થળની આપદા પર કાશ પાડતા ંપહલા ંતેના ઐિતહાિસક મહ વ અને અ િતમ 
સ દયનો ન રો માણવા માનગઢની લટાર મારવી જ રહ . પચંમહાલ જ લાના સતંરામ રુ તા કુાની 
ઉ ર- વૂ સરહદ અને પડોશી રા ય રાજ થાનના બાસંવાડાની દ ણ બા ુએ િવ તરલ માનગઢ હલ 
તર ક ચ લત બને ુ ંઆ પવતીય સ દયવાન જુરાત, રાજ થાન અને મ ય દશની આ દવાસી  
માટ એક પિવ  અને ધાિમક તીથ થાન ગણાય છે. તેની સાથે આ દવાસી સ દુાયની આ થા જોડાયેલી 
છે. 
 લગભગ ૯૭ વષ વૂ અહ  સ યેલી, આઝાદ ના દોલનના ર તરં જત કરણ સમાન 

‘માનગઢ માનવ હ યાકાડં’ની ક ુણગાથા પાષણ દયના માનવીને પણ કંપાવી દ તેવી હતી. ુ ુ  
ગોિવદ િસહની સામા જક અને ધાિમક ધુારણાની િૃ ને ેજ સરકાર અને દશી રજવાડાઓએ 
િવ ોહ  િૃ  તર ક લૂવી તેને ન ટ કરવાના યાસો શ  કયા. ુ ુ ગોિવદ િસહની સમાજ ઉ થાનની 

િૃ થી ગભરાયેલા ેજ શાસનના ભાડ રાખેલા ટ ઓએ ૧૭મી નવે બર ૧૯૧૩ના રોજ અહ યા ં
અનેક િનદ ષ આ દવાસીઓ ુ ં લોહ  વહા ુ ં હ ુ.ં આ દવસે ગ ુ ગોિવદ િસહ આ દવાસી 
અ યુાયીઓની ધમસભા ભર  તેમને ધાિમકતાનો ઉપદશ આપી ર ા હતા યાર ેજોના પો લ ટકલ 
એજ ટ દશી રજવાડાઓંનો સાથ લઈ માનગઢ ુ ંગરને ચાર તરફથી ઘરેો ઘા યો અને ધા ૂધં 
ગોળ બાર તથા તોપમારો કર  ૧૫૦૭ ટલા અ ધુ આ દવાસીઓને ચર િન ામા ંપોઢાડ  દ ધા. 
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Question: 2 English Typing       20 Marks 
 Parts of what is now Rajasthan were partly part of the Vedic 
Civilisation and Indus Valley Civilization. Kalibangan, in Hanumangarh 
district, was a major provincial capital of the Indus Valley Civilization. 
Matsya Kingdom of the Vedic civilisation of India, is said to roughly 
corresponded to the former state of Jaipur in Rajasthan and included the 
whole of Alwar with portions of Bharatpur. The capital of Matsya was at 
Viratanagar, which is said to have been named after its founder king Virata. 
 Bhargava identifies the two districts of Jhunjhunu and Sikar and parts 
of Jaipur district along with Haryana districts of Mahendragarh and Rewari 
as part of Vedic state of Brahmavarta. Bhargava also locates the present 
day Sahibi River as the Vedic Drishadwati River, which along with 
Saraswati River formed the borders of the Vedic state of Brahmavarta. 
Manu and Bhrigu narrated the Manusmriti to a congregation of seers in this 
area only. Ashrams of Vedic seers Bhrigu and his son Chayvan Rishi, for 
whom Chyawanprash was formulated, were near Dhosi Hill part of which 
lies in Dhosi village of Jhunjhunu district of Rajasthan and part lies in 
Mahendragarh district of Haryana. 
 The Western Kshatrapas, the Saka rulers of the western part of India, 
were successors to the Indo-Scythians, and were contemporaneous with the 
Kushans, who ruled the northern part of the Indian subcontinent. The Indo-
Scythians invaded the area of Ujjain and established the Saka era, marking 
the beginning of the long-lived Saka Western Satraps state. 
 Gurjars ruled for many dynasties in this part of the country, the region 
was known as Gurjaratra. Up to the tenth century almost the whole of North 
India, acknowledged the supremacy of the Gurjars with their seat of power 
at Kannauj. 
 The Gurjar Pratihar Empire acted as a barrier for Arab invaders from 
the 8th to the 11th century.  
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Question: 3 Spreadsheeet        15 Marks 
Name Basic DA HRA ESI Advance Net 

Salary 
Suresh 13500 ? ? 2500 500 ? 
Girish 20500 ? ? 5200 600 ? 
Rohit 32500 ? ? 4500 700 ? 
Jaimin 42500 ? ? 12800 900 ? 
Rohit 36500 ? ? 0 500 ? 
Jatin 15000 ? ? 0 600 ? 
Naimesh 19600 ? ? 15800 800 ? 

Total Net Salary ? 
If Condition નો ઉપયોગ કર  નીચે માણે Calculation કરો. 

DA: મની Basic Salary 15000 ક તેથી વધાર હોય તેમને 128%, મની Basic Salary 25000 ક 

તેથી વધાર હોય તેમને 134% અને મની Basic Salary 15000 થી ઓછ  હોય તેમને 123% મળશે.  

HRA : 8% of DA 
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Question: 4 નીચે આપેલ મા હતી પરથી ઝેનટશન બનાવો.  15 Marks 

1st Slide  
Income Tax in India 

The government imposes a tax on taxable income of all persons who are individuals, Hindu 
Undivided Families (HUFs), companies, firms, association of persons, body of individuals, local authority and 
any other artificial judicial person. Levy of tax is different on each person. Indian Income Tax Act, 1961 
levies and governs income tax. The Indian Income Tax Department is administered by CBDT which is part of 
the Department of Revenue under the Ministry of Finance, Govt. of India.  

 Heading ની Size-47 અને Italic રાખો અને નીચેના ફો ટની Size-28 રાખો. 
 નીચે લખલે ેર ાફમા ંLine Spacing 1.5 રાખો  
 Background Color – Red  

 
2nd Slide 
 

Income Tax Slab 
2016-17 2017-18 

Up to Rs. 2,50,000 :  No Tax 
Rs. 2,50,000 to 5,00,000 : 10% Tax 
Rs. 5,00,000 to 10,00,000 : 20% Tax 
Over Rs.10,00,000 : 30% 

Up to Rs. 2,50,000 :  No Tax 
Rs. 2,50,000 to 5,00,000 : 5% Tax 
Rs. 5,00,000 to 10,00,000 : 20% Tax 
Over Rs.10,00,000 : 30% 

 

 Heading ની Size-50, Sub Heading Size-20, Text Size-20 રાખો. 
 નીચે લખલે ેર ાફમા ંLine Spacing 2.0 રાખો. 
 Slide Color – Blue  

 
3rd Slide  

Local Authorities Tax Slab 
 Surcharge: If income is greater than Rs.1,00,00,000 – 12% of income tax amount. Subject to 

marginal relief.  
 Education Cess: 2% extra – charged on the amount of income tax + surcharge being paid. 
 Secondary and Higher Education Cess: 1% extra – charged on the amount of income tax + 

surcharge being paid. 
 

 Heading ની Size-38, Sub, Text Size-24 રાખો. 
 નીચે લખલે મા હતીમા ંText Red આપો.  
 Slide Color – Yellow  
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Question: 5 નીચેની મા હતીનો Desktop પર રહલ Recuitment નામના ફો ડરમા ં

રહલી PDF File Attachment કર ને E-Mail કરો.     10 Marks 

 
E-Mail ID: naresh_parekh51@gmail.com 
Subject: Request Estimates 

Date : 06th May, 2017 
Respected Sir, 

We are currently accepting bids for replacing the rail fence that borders three sides of the 
Doe property. The job will include dismantling the present fence, cleaning the area, and hauling 
away the debris. We want to build a new five-foot high cedar fence in its place. 

Attached to this letter is a detailed sketch of the property. We will secure all formal approvals 
in advance, so your estimate need not include city building clearances. 

If you are interested in bidding, we would appreciate your quotation on or before 3:00 p.m. 
Friday, March 17. Send or deliver your bid to Doe Designs, 1600 Main Street, and Ahmedabad. We 
hope to hear from you soon. 

Regards, 
Naresh Vyas 

        
  

mailto:naresh_parekh51@gmail.com
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Question: 6 Word Formatting       10 Marks 
 

પચંાયત માગ અને મકાન િવભાગ, આણદં 
ઈ ટ ડર ગ હર િનિવદા ન ં૧૭/૨૦૧૬-૧૭ ( ધુારો) 

 કાયપાલક ઈજનેર ીની કચરે , પચંાયત માગ અને મકાન  િવભાગ લા પચંાયત 
આણદં તરફથી અગાઉ ઈ-ટ ડર ગ હર િનિવદા િસ ધ કરાયેલ મા ં નીચે જુબનો 
ધુારો કરવામા ં આવે છે. ની લાગતા વળગતા ઈ રદાર ીઓએ ન ધ લવેી. તથા 

િવગતવાર ધુારો  www.statetenders.com  અને www.nprocure.com ઉપરથી જોવા મળશ ે

િવગત અગાઉની તાર ખ નવી તાર ખ 

ટ ડર ઓનલાઈન સબમીશન 
માટની છે લી તાર ખ  

તા.૩/૧૨/૨૦૧૬ 
૧૮-૦૦ કલાક ધુી 

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૬ 

૧૮  -૦૦ કલાક ધુી 
 િનિવદાની અ ય િવગતો યથાવત રહ છે. 

કાયપાલક  ઈજનેર 

મા. અને મ. (પચંાયત) િવભાગ 

આણદં 
1.0 Onine Subission of Tender. 
1.1 Biders can prepare & eit their offers numbr of times before tender submisson date & time. After tnder 

submission date & time, bidder cannot edit their offer submitted in any case. No written or online 
request in this regard shall be granted. 

1.2 Offers submitted without digtally signed will not be accepted. 
 
1) Spelling Check કરો  
2) Header મા ંપચંાયત માગ અને મકાન િવભાગ, આણદં અને Footer મા ંઆજની તાર ખ આપો. 

3) Orientaion-Landscaps રાખો. 

4) Page Border Color-Red  આપો. 
 

 
 

http://www.statetenders.com
http://www.nprocure.com

