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

Gujarati Typing 
વષ  પહલા ઢોલકનગર નામે એક ગામ હ ુ.ં તેમા ંસમ ુદાસ નામે એક માણસ રહ. નામ સમ ુદાસ પણ તેનામા ંસમજ 

નામે છાટંોય નહ  અ વલ નબંરનો રૂખ ુ ંિવચાર ને મા-બાપે તે ુ ંનામ સમ ુદાસ રા ુ ંહશે. જો ક ભિવ યમા ંબાળક રૂખ થશે 
તેવી મા-ંબાપનેય થોડ  ખબર હોય ! આ સમ ુદાસ રૂખ એટલે કોઈ કામે રાખે નહ  ને રાખે તે પ તાય. બધાજ તેને રૂખરામ જ 
કહતા ણેક હવે તે જ તે ુ ંનામ ન હોય ને રૂખરામ ચાલ 'ર તો નાપ' કહ ને હડ તૂ કર ને કાઢ  કૂતા. એક વખત રૂખરામને 
હાડોહાડ લાગી આ ુ.ં તેણે તપ કર ને ભગવાન પાસેથી સમજદાર ુ ધવાન બનવા ુ ંમાગંવા િવશે િવચા .ુ કારણક શેઠ હમંેશા 
કહતા રહતા ક આ રૂખાને તો ભગવાન જ ુ ધ નાખી શક. નય  ' ુ ધનો બારદાન'છે. હવે તો ભગવાન જ કંઈક ચમ કાર કર  
શક. રૂખરામ તો લા યો ભગવાનને સ  કરવા ને ભગવાન સ  પણ થયા. યા ંપેલાનો િવચાર ફર  ગયો. નકર  ુ ધ ુ ં ુ ં
કર શ ? ધનવાન બનવા ુ ંમાં  ુ ને તેણે તેમજ ક .ુ ભગવાને એક મરઘી આપી તથા  ુક ુ ંને અ ૃ ય થઈ ગયા. રૂખાને થ ુ ં
ભગવાનેય ખરા છે આપી આપીને એક મરઘી આપી આમા ંતે વળ  ુ ંધનવાન થવાય ? મરઘી ચમ કાર  છે તેવી તનેામા ંસમજ ન 
હતી.  

બી  દવસે મરઘીએ ડા આ યા ંને તેમાં ુ ંએક ુ સોના ુ ંહ ુ.ં રૂખાને અચરજ થ ુ ંપણ ખબર ન પડ  ક આ ઇ ુ 
સોના ુ ંછે. વનમા ંકદ  સો ુ ંજો ુ ંહોય તો ને ! વળ  ભગવાને મરઘીમા ંવાચા તો કૂ  નહોતી ક જણાવે ભાઈ આ સોના ુ ં ુ છે. 
પેલો તો બધા ડા સાથે સોનાના ડાને કૂ ને વેચવા ચા યો. તેજ ગામમા ંએક તૂ ય કત રહતો. નામ હ ુ ંકરોડ મલ. પણ ખાલી 
નામેજ પૈસાદાર બાક  પૈસા અને કરોડ મલને ૂર ધુી સબંધં નહ  . તેની નજર અચાનક પલેા સોનાના ડા પર પડ . વષ  ધુી 
સોનીને યા ંકામ ક  ુહોવાથી તેને ખબર પડ  ગઈ ક આ કોઈ સા ુ  નહ  પણ સોના ુ ં ુ  છે. તે હળવે રહ ને પેલાને ણૂામા ંલઈ 
ગયો કારણક હ  ધુી બી  કોઈ ય કતની નજર તે સોનાના ડા પર પડ  નહોતી. તે સાવ ખોટા મત સાથે વાત કરવા લા યો. 
ભાઈ આ બધા જ ડા ખર દવા છે. વળ , આ બધા ડા ખર દ શ પણ પે ુ ંનહ  જો ને ક ુ ંિવ ચ  છે. ને તાર એ આપ ુ ંજ હોય તો 
તેના ઓછા પૈસા આપીશ. રૂખો માની ગયો. હવે તો પેલાએ તક ઝડપતા વ  ુ ૂઠા મત સાથે ક ુ ંભાઈ તાર  મરઘી આવા સરસ 
ડા આપતી હોય તો એમજ કરને ુ ંજ તારા ઘર આવીને ખર દ  જઈશ. તાર નાહકની તકલીફ કરવી નહ . રૂખાએ હામી ભર . તે 

મા  રૂખો નહ  સાથે આળ  ુપણ હતો. ને તેના લીધે કરોડ મલ ુ ંકામ થઈ ગ ુ.ં હવ ેતે મરઘી ડા આપે તે પહલાજ રૂખરામના 
ઘર પહ ચી જતો ને મરઘી ડા આપે ક તરત જ કોઈ ુ ં યાન સોનેર  ડા પર ન પડ તે ર તે પાવીને લઈ જતો. વળ , પેલાને 
પટાવતા સમ વી પણ દ ધે ુ ંક આવા સોનેર  ડા િવશે કોઈને કંઈ ન જણાવતો ન હતર માર યા ંકોઈ આમલેટ ખાવા નહ  આવે 
ને તારા ડા કદ  વચાશે નહ .  

સમય િવતતો ગયો. આમ ને આમ રોજનો મ ચા યો. રૂખાને સોનાના ડાની ખરાઈ કરાવવાનો િવચાર પણ કઇ ન 
આ યો ન તો તેના મનમા ં  થયો ક આ મરઘી રોજ કમ એક આવા રંગ ુ ં ુ  આપે છે. તેના માટ તો તે સાવ નકામી વ  ુહતી. 
તેને તો રોજનો ખર દદાર મળ  ગયો હતો  ઘર આવીને ડા લઈ જતો વચવા જવાની પણ ઝઝંટ નહ . આમ ને આમ કાળ મે 
મરઘી પણ ઘરડ  થઈને મર  ગઈ. પેલો રૂખો તો હતો યા ંજ ર ો ને પેલો ય કત બૂજ પૈસાદાર બની ગયો. અને આ ય કત 
મા  આમલેટ વચીને કઈ ર તે પૈસાદાર થઈ શક તે ુ ંપણ મનમા ંકદ  થ ુ ંનહ . રૂખ હતો ને ! તેથી સમજદાર ય કતની માફક 
કદ  િવચા  ુનહ  ને તકનો લાભ પણ ન ઉઠાવી શ ો ભગવાનના વરદાનનો મમ પણ ન સમ  શ ો ને એવી અવ થામા ંમર  
પણ ગયો. કરોડ મલ મા  નામથી નહ  પણ સાચી ર તે કરોડ મલ બની ગયો. ુ ધ કહો ક ચાલાક  પણ તેની બ તેર પઢે  આ 
સોનાના ડાને સહાર તર  ગઈ. વનમા ંઅ યને છેતર એ તેવા તૂ ન બન ુ ંજોઈએ પણ સમજદાર અને હ િશયાર અવ ય બન ુ ં
જોઈએ નહ તર સમ ુદાસ વા ઘાટ થાય ''સાચે જ રૂખ ય કત ન ે કદાચ પારસમ ણનો પ થર મળે તો પણ તે તેનો સાચો 
ઉપયોગ કર  શ તી નથી.'' 

Test Paper For Sr. Clerk - 21 

30 Marks 
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English Typing 
 

Online Courses (MOOC) in computer programming, thermodynamics, and signals and systems from 
the institute’s IIT Bombay X platform developed in collaboration with edX, a not-for-profit initiative by 
MIT and Harvard. Describing the initiative as “path breaking”, Prof. Khakhar credited Prof. 
 

Deepak Phatak of the Computer Science and Engineering Department for bringing it to IIT Bombay. 
“The rapid evolution of technology makes it imperative for students and teachers to incorporate the various 
offerings of technology in their learning process,” he said, launching the first three courses. The Introduction 
to Computer Programming will be 16-week course in two parts aimed at computer programming students. 
 

The course on Thermodynamics, designed for mechanical engineering students, will last 12 weeks. 
Signals and Systems will be a 16-week course in two parts designed for electrical engineering students. The 
students will get an honour certificate of achievement certifying successful completion of the course after 
they have qualified in the tests. Simultaneously, IIT Bombay will also offer training workshops for invited 
teachers on effective teaching and mentoring students in online courses for each of these three subjects 
under the Train 10,000 Teachers or T10KT programme of the institute. 
 

Mass Open Online Courses or MOOCs have emerged as the most inexpensive mechanism for 
offering quality education online to a very large number of learners and in addition to traditional course 
materials like videos, readings and problem sets, it incorporates aspects of active learning, collaborative 
discussions on forum, online quizzes etc. 
 

Global educational institutions are increasingly adopting MOOCs and given India’s need for 
reaching out to largest possible number of learners, MOOCs are seen as the best way forward to ensure 
quality in education and vocational training. “We have about 3500 colleges, but the academic infrastructure 
is not up to the expected levels and quality of education suffers.2005.” Excel Worksheet  

Emp No Name Basic Pay DA HRA Bonus Food Allow Overtime EPF 3.5% Of Basic GIS Grand Total 
00001 Anna Hazare 31000 ? ? ? 700 1000 ? 1200 ? 
00002 Arun Jetly 35000 ? ? ? 750 1000 ? 1500 ? 
00003 Vankaiya Naydu 42000 ? ? ? 900 1000 ? 1800 ? 
00004 Ajit Dobhal 24000 ? ? ? 550 1000 ? 900 ? 
00005 P. Chidambaram 18000 ? ? ? 600 1000 ? 750 ? 

answer 213580  
 DA :- પહલા ણ Emp. ને 1 3 of Basic Pay અને છે લા 2 Emp. ન ે1 4  of Basic Pay. 
 HRA :- પહલા ૨ employee ને ૧૫% of DA ી  employee ને ૧૨% of DA અને ચોથા તથા પાચંમા ંemployee ને 

૮% of DA 
 Bonus :- પહલા ણને 2 Times of HRA  અને બાક  બે ને 5 Times of HRA 
 Basic Salary ની Top Three Value Highlight કરો. 
 DA ની Bottom Two Value Highlight કરો. 

20 Marks 

15 Marks 
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PowerPoint –Presentation  
Slide :- 1 (Layout – Title and Content) 

 
Anna Hazare 

Question :-  
1. Heading ને Bold કર  તેને Double Underline કરો. 
2. Heading ને Font Color Red અને Shape Fill કલર Light yellow આપો. 
3. દરક Slide ને Texture Fill Color આપી તેની Transparency 32% રાખો. 
 Slide :- 2 (Layout –Two Content)  

About Anna Hazare 
 

 Kisan Baburao Hazare known as Anna Hazare (born 15 June 1937) is an Indian social activist. He is known for 
developing a village called Ralegaon Siddhi in India. He played a large part in the 2011 Indian anti 
corruption movement. He has served in the Indian Army. He won the third highest award in India, the Padma 
Bhushan. 

 In April 2011, he started an indefinite hunger strike to pressurize the Indian Government to accept his 
demands on corruption. The Government accepted his demands later, and he ended his fast. 

Question :-  
1. Tile Font Color “Purple”, Shape Fill Color “Light Green”, રાખો. 
2. Heading ને Bold કર  Small Cap ની Effect આપો. 
3. Heading Shape Outline Color “Red”  કર  Shadow ની Effect આપો. 
Slide :- 3 (Layout – Blank) 

Profile 
 
Born 15 June 1937 
Other Names Kisan Baburao Hazare 
Organization India against corruption  
Known for Indian anti corruption movement 
Awards Padma Shri (1990), Padma Bhushan (1992) 
  

15 Marks 
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Question :-  
1. Heading Font “Arial Bold”, Size 40, Color “Light Blue” 
2. Heading  ને Character Spacing Very Loose 
3. Heading ને Comment આપી તેમા ં
4. ટબલ ને Shading Color “Aqua” આપો
5. દરક Slide ને અલગ અલગ Animation Effcet 

નીચે આપેલા પ ને ramandesai2@gmail.com
સાથે Desktop પર કુલ ફાઇલ Attach કરો
 
Subject :- To obtain service of fire brigade during public gatharing
 
 
 
 
 
 
The Chief Executive Officer 
Patan Fire Station, 
Patan-384265 
 
Dear Sir 
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Size 40, Color “Light Blue” અને Shape Fill Color “Orange”
Character Spacing Very Loose રાખો. 

આપી તેમા ંAnna Hazare લખો. 
આપો. 

Animation Effcet આપો. 
Outlook With Email 

ramandesai2@gmail.com પર અને તેની Carbon Copy pmc@yahoo.com
કરો. 

 
fire brigade during public gatharing  
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Shape Fill Color “Orange” રાખો. 

pmc@yahoo.com પર મોકલો અને 

  

 22, Mannat Residency 
 Near Mahadev Temple 
 Gayatri Mandir 
 Patan-384265 
  
 23/7/2017 

  

  
 Yours Faithfully  
  Hemant Tanna 

10 Marks 
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Tender Notice 
 

Commissioner of Information, Government of Gujarat, 
Gandhinagar 

 
 
Sr. np.1 
Name of the firm:- 
Schedule to Tender Notice No. INF/RB/2017-18/007    Dt. 25/07/2017  
Last date of submission of online tender     Dt. 25/07/2017 up to 3.00 
Last date of submission of physical document    Dt. 25/07/2017 up to 3.00  
Date of opening online tender      Dt. 25/07/2017 up to 5.00 
Tender shall be remain valid till      60 Days 
Sr. No Description of Work No. of Quantity 

1  Video Recording work of Vidhansabha for 
approximately 45 days in a tear with three camera setup 
on DVCAN and providing VCD/DVD with date, time, title 
of the program etc. 

 

 
Conditions: 

1. Firms having GSTIN No. Can only bid the tender. 
2. Individual company or firm should have experience of at least 5 functions/Events of this 

type of work. 
3. Successfully selected bidder have to provide DVD (Sony, Moser bear) in each DVD 

maximum 3 hours recording and CD (Sony, Moser bear) one hour recording of working of 
vidhansabha session. 

4. Successful Selected bidder will have to keep the system ready one day before the session. 
 
  
 

10 Marks 

Price RS. 1000/- 
EMD RS. 60,000/- 
Sixty Thousand Rupees Only 
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Word Formatting 
Vir Sawarkar 

 
Vinayak Damodar Sawarkar was born on 28th  May, 1883 in Bhagur village of Nasik district 

in Maharashtra. He fostered revolutionery ideas since his childhood. He established an 
organization named - 'Mitra Mela' which was later known as 'Abhinav Bharat'. The main objecteve 
of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt. 
 

Vir Sawarkar was the first Indian to kindle the foreign clothes. He acquired scholarship from 
the institute of Shyamji Krishna Verma and went to London for further studies. Vir Sawarkar wrote 
a book titled '1857: India's first freedem struggle'. It was banned even before it was published. He 
was arrested in 1910 for his associasion with the revolutionary group ‘India House’. 
 

Sawarkar was sentenced to two life terms of imprisonment that is of fifty years and was 
moved to the Cellular Jail in the Andaman and Nicobar Islands. It was also known as 'Kalapani'. 
Later due to poor health he was kept under house arrest in Ratnagiri district of Maharashtra. Vir 
Sawarkar died on 26th February, 1966. 
 
Word Formatting Question :- 
(1) Page Size Legal Margin Top & Bottom 0.6 અને Left & Right 0.4 રાખો. 
(2) Heading ની Size 25 રાખી તેને Shadow ની Effect આપો. 
(3) થમ પેર ાફ ના બી  વાકયને Highlight કર  ડબલ અ  ડરલાઈન કરો. 
(4) બી  ફકરાના છે લા વા ને Double Strikethrough કરો. 
(5) બી  પેર ાફને Top & Bottom બોડર આપો. 
(6) ી  ફકરાને Drop Cap ની effect આપો. 
(7) ી  ફકરાને Light Blue Shading કલર આપો. 
(8) Watermark મા ં“રોનક કો ટુર સે  ટર" લખો. 
(9) Ratnagiri શ દ િવશ ેFootnote ચા  ુકર  તેમા ંDistrict of Maharashtra લખો. 
(10)  પેજ ને Double Curve લાઈનવાળ  બોડર આપી Shadow ની ઇફ ટ આપો. 
(11) ણેય ફકરાની Left & Right Indent 0.2 રાખો. 
(12) ણેય ફકરાની Space Auto રાખો. 
(13) Heading ને Comment આપો. 
(14) Spelling ની લુો ધુારો. 
(15) પેજને password આપી લોક કરો. 

10 Marks 


