
 

Quality Education for Computer Proficiency Test For All Competition Exams. Page 1  

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

Gujarati Typing 
સં ુ ત રા ો 

થમ િવ ુ ને ત ે િવ મા ં તરરા ય શાિંત થાપવાના હ થુી રા સઘંની થાપના કરવામા ં
આવી હતી; પરં  ુ તીય િવ ુ  થ ુ.ં અથા  ્  રા સઘં િન ફળ ગયો તીય િવ ુ  ૂ ું થતા ંિવ મા ંફર  
એકવાર શાિંત, સલામિત અને સહઅ ત વના હ થુી સં ુ ત સઘં (સં ુ ત રા ો) ની થાપના કરવામા ંઆવી 
(૨૪ ઑકટોબર, ૧૯૪૫). તે ુ ંકાયાલય યૂૉકમા ંરાખવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  

સં ુ ત રા ોની થાપના માટ બ  િવ ુ મા ંઅમે રકા જોડા ુ ં યારથી તેના આ દશામા ં ય નો 
ચા  ુ હતા. માનવ વાતં ય, શાતંી અને સલામતી હ સુર અમે રકાના ખુ ઝવે ટ અમે રકન ક ેસ 
(સસંદ)ને સદંશો આપતા ંચાર વતં તાઓની ઘોષણા કર  : (૧) િવચાર અને વાણી વાતં ય (૨) ધાિમક 
વાતં ય (૩) આિથક વાતં ય અને (૪) ભયમાથંી ુ તના અિધકારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો. 

આ પછ  ખુ ઝવે ટ અને ટનના વડા ધાન ચ ચલે ઍટલે  ્ ટક મહાસાગરના એક જહાજ પર 
આઠ ુ ાઓ ુ ં ખતપ  તૈયાર ક ,ુ  પાછળથી ‘ઍટલેિ  ટક ખતપ ’ તર ક ઓળખા ુ.ં ખતપ મા ં દરક 
રા ના વાતં ય અને સાવભૌમ વની ળવણી કરવી, શાિંત, સલામતી, સામા જક અને આથ ક ક યાણ અન ે
િન:શ ીકરણની બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો હતો. યાર બાદ ટન, અમે રકા, રિશયા અન ેચીનના 
િવદશ ધાનો, િવ શાિંત માટ મો કો ખાતે ભેગા મ યા (૧૯૪૩ ના ઑ ટોબર).  મો કો હરાત તર ક 

ણીતી થઈ હતી. ૧૯૪૩ નવે બરમા ં તહરાનમા ં ણ માધંાતાઓની પ રષદ મળ . વૉિશ ટન ખાતે ૫૦ 
રા ોના િતિનિધઓએ સં ુ ત રા ો ુ ંખતપ  તૈયાર ક  ુ(૧૯૪૪ સ ટ બર). ૨૪ ઑ ટોબર, ૧૯૪૫ના રોજ 
૫૧ સ યરા ો ારા સં ુ ત રા ોની થાપનાની હરાત થઈ. તેમા ંભારતનો પણ સમાવેશ થાય છે. યારથી 
શ  કર ને આજ પયત ૨૪ ઑ ટોબરનો દવસ .ુએન. દવસ તર ક િવ ભરમા ંઊજવવામા ંઆવ ેછે. હાલ 
સં ુ ત રા ોમા ં૧૯૩ રા ો સ ય તર ક છે. 
સં ુ ત રા ોએ તેના ઉ ેશો િસ  કરવા  તં  ગોઠ ુ ંછે તેના ુ ય ૬ ગો છે  િનચે જુબ છે. 
૧. સામા યસભા ૨. સલામતી સિમિત ૩. આિથક અને સામા જક સિમિત ૪. વાલી સિમિત ૫. તરરા ય 
અદાલત ૬. સ ચવાલય. 

Test Paper For Sr. Clerk - 12 

30 Marks 
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English Typing 

A. P. J. Abdul Kalam  
Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam better known as A. P. J. Abdul Kalam (15 October 1931 – 27 July 2015), was the 11th President of India from 2002 to 2007. A career scientist turned statesman, Kalam was born and raised in Rameswaram, Tamil Nadu, and studied physics and aerospace engineering. He spent the next four decades as a scientist and science administrator, mainly at the Defense Research and Development Organization (DRDO) and Indian Space Research Organization (ISRO) and was intimately involved in India's civilian space programme and military missile development efforts. He thus came to be known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. He also played a pivotal organizational, technical, and political role in India's Pokhran-II nuclear tests in 1998, the first since the original nuclear test by India in 1974.  
Kalam was elected as the 11th President of India in 2002 with the support of both the ruling Bharatiya Janata Party and the then-opposition Indian National Congress. Widely referred to as the "People's President", he returned to his civilian life of education, writing and public service after a single term. He was a recipient of several prestigious awards, including the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. 
While delivering a lecture at the Indian Institute of Management Shillong, Kalam collapsed and died from an apparent cardiac arrest on 27 July 2015, aged 83. Thousands including national-level dignitaries attended the funeral ceremony held in his hometown of Rameshwaram, where he was buried with full state honors. 
 Excel Worksheet 

Mamta Super Market 
Junaganj Bazar, Near Subhash Chock, Patan 

Name :- Dipak Yadav, Patan 
Bill No. :- 12345 Date :- 28/8/2017 
No Name of Item Qty Rate Amount Profit 15% 

Amount 
After 
Profit 

1 Led Moniter 5 4000 ? ? ? 
2 Intel CPU 8 7500 ? ? ? 
3 Iball Mouse 10 500 ? ? ? 
4 Logitech Keyboard 12 750 ? ? ? 
5 Intex Speaker 15 1150 ? ? ? 

Total Amount ? 
GST 12% ? 

Sub Total ? 
Discount 2% ? 

Net Total ? 
 

20 Marks 

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

 
 
.Question :- 
1. Title ને Word Art ની Style મા ંલખો
2. Slide ના Background ને Fill કલર રુ  તેની 

 
Slide :- 2 (Layout Title & Content

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question :- 
1. આ યા જુબ  ુBasic Cycle Chart 

Metallic Scene રાખો. 
2. Slide ના Background ને Fill Light Blue
 
Quality Education for Computer Proficiency Test For All Competition Exams. 

PowerPoint –Presentation 
1 (Layout Title Only) 

 
My Car Collection 

મા ંલખો. 
કલર રુ  તેની Transparency 70% રાખો. 

Title & Content) 
 

My Car Collection 

Basic Cycle Chart બનાવો અને તે ુ ંકલર colorful-Accent color 

Light Blue કલર રુ  તેની Transparency 77% રાખો

 Page 3 

Accent color અને તેની Style 

રાખો. 

15 Marks 
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Slide :- 3 (Layout Blank) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question :- 
1. આ યા જુબ  ુSmiley Shape બનાવો અને તે ુ ંFill કલર Orange અને તેની Outline Color Blue 

અને Outline Size 3pt  રાખો. 
2. Shape ની દર Dark Green અ ર મા ંBest of Luck લખો.તેની સાઇઝ 44 રાખી તેને Bold કરો. 
3. Slide ના Background ને Stationery Texture Fill કલર રુ  તેની Transparency 20% રાખો. 

 
Outlook With Email 

To :- bhargavpatel@gmail.com 
Cc  :- surajmalani@yahoo.com 
BCc  :- nareshgadhvi@rediffmail.com 
 
Subject :- Complain about the bad roads 
 
Respected Sir, 
 
 Last heavy rain fall damaged the roads of our area very badly. The roads are so bad that they have 
become the serious hazard for the people of our area. Sometimes it is very difficult for the people where to 
walk where to drive vehicles. 
 
Thank You 
 
           Yours Faithfully 
               Anal Raval 

Attachment Your Word File made by you. 

10 Marks 
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Tender Notice 
 

ગાધંીનગર શહર  િવકાસ સ ામડંળ 
લોક ન,ં 18 ના 4થા માળ, ઉ ોગભવન, સ-ે11, ગાધંીનગર. ફોન ન.ં 
079-232249017, 23249018, Email: guda.infra@gmail.com 
ઈ-ટ ડર ગ નોટ સ ન.ં 14/2017-18, Tender ID No. 269587 

ગાધંીનગર શહર  િવકાસ સ ામડંળ ારા જુરાત રાજયના ંમાગ અને મકાન િસચાઈ/ક  સરકાર 
બોડ કોપ રશન ન ધાયેલ રસ ધરાવતા અ ભુવી ઈ રદાર ીઓ પાસેથી નીચેના કામ માટ ઈ-
ટ ડર ગ પ િતથી ટ ડર મગંાવવામા ંઆવે છે. 
અ.ન.ં કામ ુ ંનામ 1) દા ત રકમ, 2) બાનાની રકમ 3) ટ ડર ફ , 4) 

ઈ રદારનો વગ 
1 

 
 

Development of Gardens 
including O & M for 36 months 
at T.P.-4,6,8,13,16,19 in GUDA-
Gandhinagar. 
Tender ID: 269587 

(1) /. 56360565/-   
(2) /. 563606/- (F.D.R),  
(3) /.12000/-.(DD),  
(4) એ કલાસ અને ઉપરના તેમજ બાગ-બગીચાના 
 કામના અ ભુવી 
ટાઈમ લીમીટ 11 (અ ગયાર) માસ અને કામ ણૂ થયેલી 
36 માસ O & M 
બાના ુ કત માણપ  વીકાય નથી. 

ઉપરોકત કામની િવગતો અ ેની કચેર ની ઈ ા કચર શાખામાથંી તથા ડુાની વબેસાઈટ 
http://guda.nprocure.com પર તા.31-07-2017 થી જોવા મળશ.ે 
(1) ીબીડ મીટ ગ તા.09/08/2017 ના રોજ 15.00 કલાક ડુા કચેર મા ં
(2) ઓનલાઈન ટ ડર અપલોડ કરવાની છે લી તાર ખ 21/08/2017 સાજંના 18.00 કલાક ધુી 
(3) ટ ડરની હાડ કોપી ટ ડર ફ , ઈ.એમ.ડ . ડુા ઓ ફસે સીલબધં કવરમા ંઆર.પી.એ.ડ ./ પીડ 

પો ટ/ ુર યર/ હાથોહાથ થી મોકલવાની છે લી તા.28/08/2017, સાજંના 18.00 કલાક 
ધુી (કવર ઉપર કામ ુ ંનામ અવ ય લખવા ુ ંરહશ)ે 

(4) ટકનીકલ બીડ ખોલવાની તાર ખ 22/08/2017 ના રોજ 12.00 કલાક 
(5) ાઈઝ બીડ ખોલવાની તાર ખ અલાયદા જણાવવામા ંઆવશે. 
(6) ઓનલાઈન કરવામા ંઆવલે દ તાવેજો જ યાને લવેા પા  રહશ.ે  

 
 

10 Marks 
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Word Formatting 
 Constitution of India 

 
The Constitution of India is the statement of national goals and aims such as democrecy, socialism, 

secularisem, national unity, etc. The Constituent Assembly was established. It started working from 9th 
December, 1946. The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and 
leaders. Their political vision and foresight was incorporated in the constitution. Leaders like Jawahar Lal 
Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar 
Baldev Singh, etc. provided their guidance. Frank Anthony represented the Anglo Indian communiti and 
H.P. Modi represented the Parsi community. The committee had varius constitution scholars like Alladi 
Krishnaswami Iyer, Dr. B. R. Ambedkar, K.M. Munshi, etc. 

 
There were female members like Sarojini Naidu and Vijayalaxmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was 

elected as the President of the Constituent Assembly. There were a number of sub committees to take care of 
various aspects of the Constitution. The Drafting Committee which was headed by Dr. B.R. Ambedkar gave 
to the Constitution its final shape. Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time 
period of 2 years 11 months and 18 days. On 26th November 1949, the Committee passed the Constitution, 
which was enforced on 26th January, 1950. 
 
Word Formatting Question :- 

 
1) Heading ના Font Arial અને સાઈઝ 24 રાખો તથા ફકરા ના Font Times New Roman અને Size 12 રાખો. 
2) Paragraph મા ંરહલા Constitution શ દ ને Bold અને Italic કરો. 
3) બ  ન ેફકરા ની First Line ુ ંમાપ 0.7 રાખો. 
4) ફકરા મા ંરહલા Constituent શ દને Double Strikethrough કરો. 
5) બ  ન ેફકરા ની After Space 12pt રાખો. 
6) બ  ન ેફકરા ની વ ચે Horizontal Line લાવો. 
7) Heading ને Small Cap ની Effect આપો. 
8) Header મા ં જુરાત રાજય ઇ ઝેિમનેશન બોડ અને Footer મા ંRonak Computer Centre Patan લખો. 
9) Second પેર ાફ ને Three Column મા ંDivide કર  વ ચે લાઈન લાવો. 
10) થમ ફકરા ની Left અને Right Indent 0.2 રાખો. 
11) થમ ફકરા મા ંરહલા Dr. B. R. Ambedkar ના નામ ઉપર Comment ચા  ુકરો. 
12) Spelling ની લુો ધુારો. 

10 Marks 


