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

Test Paper For Sr. Clerk - 7
Gujarati Typing

ગાંધીની બ લહાર

ુ ં અને ગૌર ઑ

લયાની સરકારના મહમાન હતા. ગૌર ઑબેરૉય હૉટલના

ફોટો ાફર. આઠ દવસના બસ વાસનો છે લો દવસ હતો ને સાં
પાંચેક વા યે

ાઈવર

ું

ૈમાિસકની તં ી ને

અમે િસડની પહ ચવાના હતાં. લગભગ

હર ક ુ ક પહ ચતા મો ુ ં થશે ને મધરાત પહલા હોટલ ભેગા થઈ ું ન હ. રાતે આઠ-

સાડા આઠ, ક કણની ખાણાવળ

વી ગામઠ હોટલ પાસે બસ ઊભી રહ . ાઈવર અમને જમવાને રોકડો અડધો

કલાક આ યો. હોટલના ડાઈિનગ મમાં

ીસેક જણ ઠલવાયા તેમાં અમે બે જ અ ેત ને પરદશી હતાં. બધાંએ

પોતપોતાના ઑડર ન ધા યા અને થોડ વારમાં
મા લક મને કંઈક

30 Marks

તે ખાવા ું લાવીને જમવા મંડ ાં. મ જો ું ક હોટલના

ુ દ ર તે જોતો હતો. મારો નંબર આ યો છતાં મને ખાવા ું નહોતો આપતો. મ એને બે વાર

તો ટકોય પણ એણે સાંભ

ું જ ન હોય એવો ડોળ કય . રહવા ું ન હ એટલે

એણે માણસ મોકલીને મને પાછો તેડા યો.

ુ સે થઈને

ુ ં ચાલવા માંડ ો.

ુ ાનાં એક ટબલ પર બેસાડ ને કહ, ‘તમે તો મારા મ ઘેરા
ણ

મહમાન છો.’ મ ક ું ક, ‘હા, એ તો દખાય જ છે ને. બધાં ું ખાવા ું આવી ગ ું પણ ત મને લટકાવી રા યો
છે .’ એટલે કહ, ‘જરા નવરો પ ુ ં યાર તમને જમા ુ ને?’ મ ક ,ું ‘મને કંઈ સમ
હોટલમાં ગાંધી

કંઈક બેન ક સલી

ું નથી.’ યાર કહ ‘માર

ાર?’ હવે ઘટ ફોટ થયો ! ગાંધી ફ મ જોઈને ભાઈ ગાંધી ના ભગત બની ગયેલા અને
વો લા ું

ં એટલે એણે મને

ુ ઍરલાઈ સ માટ
િસગા ર

એક હબસી-અમે રકન

ુ નાં અ ા ય

ું

તે પીરસીને જમાડ ો ને પૈસા ન લીધા તે ન જ લીધા.

ુ ૉકના ફોટા પાડ ર ો હતો.
ય

ુ યાત આઠમાં ઍવ

ુ ા નાકા પાસે
ન

ુ તકો ને સામિયકો ટપાથ પર વેચતો હતો. ુ કાનદારની આ ૃિત ને કદ

ુ જ યાએ ઊભા રહવા ું જ ર
બહામણા હતાં. ફોટાનાં સંયોજન (કંપો ઝશન) માટ એને અ ક

િવમાસણમાં હતો ક માર એને ખસવા ું કહ ું ક ન હ એ સમ
ય. કોણ

સમ

ણે કમ પણ એ માર

ું વણ સમ
ઝ

ું

ગયો. મને

હ .ું

ન હ ને આડો ફાટ તો વાત સાવ જ વણસી

ૂછે , ‘તમને ુ ં કંઈ મદદ કર શ ુ ં

ું ને ફોટા પડ ગયા. કમેરાબૅગનાં બટન બંધ કરતાં-કરતાં મ એને

ૂ ્ ું ક, ‘તને એ ું તે

ું

?ં ’ મ એને

ું થ ું ક

ુ મને મદદ કરવા તૈયાર થઈ ગયો?’ હ ાર ની ! આ તો પાછ ગાંધીની જ બ લહાર ! આગલા વરસે ‘ગાંધી’

ફ મને આઠ ‘ઑ કાર’ મ યા હતા અને આ હબસી ગાંધી નો

કર !’

શંસક હતો. મને કહ, ‘ગાંધી માટ કોણ
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English Typing

20 Marks

ROLE OF PARLIAMENT IN A DEMOCRATIC COUNTRY

Who gives the power to the government to take decisions and implement laws? The answer
to this question depends on what type of government is in that particular country. In democracy,
Supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected
agents.
They elect their leaders by casting a vote. The elected leaders and representatives form the
government. In a democracy, the government has to give clarifications and provide reasons for the
decisions undertaken. The other form of government is the Monarchy’. In this type of government,
the power to take decisions and run administration is in the hands of the king or queen. King
discusses the matters with his group of advisors but the power to take the final decision lies with
the King or Queen only.
The most important characteristic of democracy is that the sole power /power to rule is not
in the hands of one person or a group of people. Every citizen is a member in the decision making
process. People themselves are the creators of their destiny.
The word for democracy in Gujarati is ‘Lokshahi’. Democratic government is for the people.
It means the welfare of the people is the main aim of the government. Democracy is run by people
as the representatives elected by the people run the administration.

નીચે
NO
1
2
3
4
5

ુ બ Excel માં Bill બનાવો.
જ
ITEM

Led Monitor
Intel Cpu
Iball Mouse
Iball Keyboard
Hp Printer

QTY
10
5
15
20
2

Excel
RATE
6000
12500
500
700
8000

15 Marks

AMOUNT GST TAX
?
?
?
?
?

28%
18%
12%
12%
28%

Question

DISCOUNT ACTUAL
5%
AMOUNT

?
?
?
?
?
Total Amount
Transport Charges
Net Amount

?
?
?
?
?

2000

1. Heading ની ઉપર નવી Row Insert કર તેને Merge કર તેમાં Ronak Electronics લખો.
2.

વ

ુ ો ભાવ 5000 થી વધાર હોય તે વ
ન

ુ ા ભાવ ને highlight કરો.
ન

3. Heading ના Row ની Height 25 અને Column ની Width 15 રાખો.
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4. Item ને Ascending Order માં ગોઠવો.
5. Bill ના Table ની Row અને Column

ું Group બનાવો.

6. B3 Cell માં Comment ચા ુ કર તેમાં "This bill is prepaid by Ronak Computer Centre Patan" લખો.
7. Sheet ને "Computer Bill" નામ આપી તે ું કલર Red કરો

8. A10 Cell માં Bill ના Table ની Row અને Column ની સં યા

ુ

ની મદદ થી શોધો.

9. A11 Cell માં Ronak Computer Education Centre Patan લખી તેને Text to Column માં ફરવો.
10. Sheet માં તમારા નામનો Password આપી તેને Lock કરો

PowerPoint

Slide :- 1 (Layout Title Slide)

15 Marks

Ram Nath Kovind
14th President of India

Question :-

1) Heading ના ફો ટ Century સાઇઝ 54 અને Sub Heading ના ફો ટ Arial સાઇઝ 36 રાખો.

2) Heading ની Style Bold અને Small Cap, ફો ટ કલર Dark Red, Shape Fill Color Light Green રાખો.
3) Sub Heading ને ફો ટ કલર Purple, Alignment Middle, અને Quick Style ની Effect આપો.
4) Slide ના Background ને Texture Fill Color આપી તેની Transparency 30% રાખો.

Slide :- 2 (Layout Title & Content)
Born
Education
Party
Spouse
Residence

:
:
:
:
:

Basic Information

1 October 1945 (age 71), Paraukh, Kanpur Dehat district
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University
Bharatiya Janata Party
Savita Kovind (1974)
Rashtrapati Bhavan, New Delhi
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Question :-

1) Heading ના ફો ટ Cooper black સાઇઝ 45 અને રાખો.

2) Heading ને ફો ટ કલર Red, Text Outline Color Yellow, અને Text Effect Reflection આપો.
3) Slide ના Background ને Solid Fill Light Green Color આપી તેની Transparency 72% રાખો.

Slide :- 3 (Layout Title & Content)

About Ram Nath Kovind

Ram Nath Kovind was born on October 1, 1945 in Uttar Pradesh’s Kanpur Dehat district. He came
from a modest background and worked his way from the ground to the top of the political
pyramid. He married Savita Kovind on 30th May, 1974. They have one son and a daughter.
Question :-

1) Heading તથા Subheading બં ેના ફો ટ કલર Blue અને Background Color Aqua, Accent5, Lighter
60% રાખો.

2) Slide ના Background ને Gradient Fill Wheat Color આપો.

Slide :- 4 (Layout Picture With Caption)

Rashtrapati Bhavan
The official home of the president of India.

નોટ : Desktop ઉપર

Question :-

ુ લા Rashtrapati Bhavan ના ચ
ક

ને આ Slide માં Add કરો.

1) Picture ને Rotated White Border ની Style આપો.

2) Picture ની Border ને Orange કલર આપો અને તેની Brightness and Contrast 10% રાખો.
3) Picture ની સાઇઝ 4 by 5.33 રાખો.
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4) Slide ના Background ને Fill કલર Purple આપી તેની Transparency 67% રાખો.

5) દરક Slide ને Transition ઈફ ટ આપી તેને Rehearse Timing કરો અને દરક Slide
રાખો.

6) બી

ુ Time 7 Second

નંબર ની Slide ને Hide કરો.

7) દરક Slide ને નંબર આપો.

Outlook
નીચે આપેલા લેટર ને ડ કટોપ ઉપર

10 Marks

ુ લ Word ની ફાઇલ Attach કર ugvcl.mehsana@gmail.com અને
ક

તેની કાબન કોપી mgvcl.ahmedabad@yahoo.com પર મેલ કરો.

Subject :- Complain about the irregular electricity power supply
Dear Sir
The power of electricity in our area is irregular so we have to suffer many hardships. The
Board exams are round the corner. This affects the students. Many times I have asked the
maintenance staff about it but they do not listen to us.
Please, take personal interest and try to find out the solution regarding this matter. We have
hope you will look into this matter and oblige us.
Yours Faithfully
Milesh Patel
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ટ ડર નોટ સ

10 Marks

સરદાર સરોવર નમદા િનગમ લિમટડ
ુ રાત સરકારની સં ૂણ મા લક
( જ

ઓન લાઈન

ંુ સાહસ)

હર િનિવદા નં.૬, સને ૨૦૧૭-૧૮

કાયપાલક ઈજનેર ી, નમદા યોજના નહર િવભાગ નં. ૩, કપડવંજ, નમદા વસાહત, નાની
ર નાકર માતા રોડ,

:ુ કપડવંજ,

ુ બની
જ

નીચે દશા યા

. ખેડા, પીન ૩૮૭૬૨૦ ફોન નં. ૦૨૬૯૧-૨૫૨૯૫૨, ારા

ણ
ે ીમાં ન ધાયેલા ઈ રદાર ીઓ પાસેથી નીચે

માટ િનયત ટ ડર મંગાવવામાં આવે છે .
મ

કામ ું નામ

નં.
૧

૧.

દા ત રકમ િપયા

લાખમાં

૨. ટ ડર ફ .

૩. બાનાની રકમ
૪. ઈ રદારની

નમદા યોજના વસાહત, વેજલ રુ અમદાવાદ ના (૧) ૧૦.૩૯
મરામત અને
ુ શળ અને

બાબત ું કામ.

ળવણીના કામો માટ

બન

ુ શળ રોજમદારો

રુ ા પાડવા (૩) ૧૦,૪૦૦/-

(૪) ઈ-૧ અને ઉપર
ુ ી
ધ

(૨) ટ ડર ડાઉનલોડ કરવાની છે લી તાર ખ 24/08/2017, 18.00 કલાક

(૪)

ેણી

ુ શળ, અધ (૨) ૯૦૦/-

(૧) ટ ડર અપલોડ કરવાની તાર ખ 11/08/2017, 18.00 કલાક
(3)

ુ બ ું કામ કરવા
જ

ુ ી
ધ

ુ ે ટ ઓનલાઈન સબમીટ કરવાની છે લી તાર ખ 24/08/2017, 18.00
ટ ડર ડોક મ

કલાક

ુ ી
ધ

ફ ઝીકલ ટ ડર,

વા ક ટ ડર ફ , ઈએમડ . અને પાનકાડ તથા ર

કવરમાં આપવાની તાર ખ 28/08/2017, 18.00 કલાક

ુ ી
ધ

શન વગેર બંધ

ુ ે ટ વેર ફકશન કર ટ ડર ખોલવાની તાર ખ 29/08/2017,
શકય હશે તો ટ ડર ડોક મ
18.00 કલાક ઈ રદારોની હાજર માં ખોલવામાં આવશે.
કામની સમયમયાદા બાર માસની રહશે.

વ ુ િવગત માટ ઉપરોકત કચેર નો સંપક કરવો અને ટ ડર દ તાવેજોની િવગતવાર મા હતી
નીચે જણાવેલ વેબ સાઈટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરવી.

https://ssnnl.nprocure.com તથા www.statetenders.com.
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