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જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

           મડંળની જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૯૨/૨૦૧૬૧૭, કોપી હોલ્ડર, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના 
રોજ મડંળ દ્વારા યોજવામા ં  આવેલ ઓન-લાઇન સ્ પર્ધાગ્ મક લેિતત  પરીક્ષામા ં પછુાયેલ પ્રશ્નોના  સાચા 
જવાબોની પ્રોવવઝનલ આન્ સર કી મડંળ દ્વારા તા. ૧૫/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રવસદ્ધ કરી તે અન્વયે ઉકત 
પરીક્ષાના ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રજુઆત હોય તો તે તા. ૨૭/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૧૭-૦૦ 
કલાક સરુ્ધીમા ં મડંળને જરૂરી આર્ધારો સહહત રજુ કરવા જણાવવામા ં આવેલ હત ુ.ં જે અન્ વયે ઉમેદવારો 
તરફથી મડંળને છેલ્લી તારીત સરુ્ધીમા ંકોઇ રજુઆતો મળેલ નથી. તેથી  ઉકત પ્રોવવઝનલ આન્ સર કી ને 
જરૂરી કાયગવાહીને અંત ેફાઇનલ આન્સર- કી તરીકે આથી  જાહરે કરવામા ંઆવે છે. અને તે આતરી કરેલ 
આન્ સર કી જુબ   હવે મડંળ દ્વારા પ્રથમ તબક્કાની ઓન-લાઇન સ્ પર્ધાગ્ મક લેિતત પરીક્ષામા ંઉમેદવારોએ 
મેળવેલ ણુના મેરીટસ આર્ધારે કેટેર્રીવાઇઝ જગ્યાના પ્રમાણમા ંબીજા તબક્કાની કોમ્પ્ ટુર પ્રહફસીયન્સી 
ટેસ્ટ માટે કવોલીફાય ર્ણવાપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરીને પ્રવસધ્ર્ધ કરવામા ંઆવશે. જેની સબંવંર્ધત 
ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંર્ધ લેવી.   
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Option  & Answer (With Options) 

  Correct Answer 

1   2" is e ual to………. (B) 144 point 

(A) 72 point   

(B) 144 point   

(C) 36 point   

(D) 54 point   

2   Which proof reading mark is used to make the lines in vertical alignment ? (A) ll 

(A) ll   

(B) X   

(C) I   

(D) =   

3   જુરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ દ્વારા વવશ્વ દ્રષ્ટિ 
રદન ની ઉજવણી કયા રદવસે કરવામાં આવે છે ? 

(D) 12, ઓક્ટોબર 

(A) 5, સપ્િેમ્બર   

(B) 11, નવેમ્બર   

(C) 14, રડસેમ્બર   

(D) 12, ઓક્િોબર   

4   1 em is equal to (A) 2 en 

(A) 2 en   

(B) 4 en   

(C) 2.5 en   

(D) 5 en   

5   જુરાતના પુ્રવસદ્ધ સગંીતકાર અવવનાશ વ્યાસને 1970મા ંભારત સરકાર દ્વારા 
કયો એવોડડ આપી સન્માવનત કરવામાં આવ્યા હતા ? 

(A) પદ્મશ્રી 

(A) પ શ્રી   

(B) પ વવ ષૂણ   

(C) પ ષૂણ   

(D) સગંીતરત્ન   
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6   Round punched on both side of paper is used by (C) Dot matrix printer 

(A) Dye-sublimation printer   

(B) Inkjet printer   

(C) Dot matrix printer   

(D) Laser printer   

7   Proof reading section must be free from (D) All of the above 

(A) Noise pollution   

(B) Air pollution   

(C) Chemical pollution   

(D) All of the above   

8   બારડોલી સત્યાગ્રહ કઇ સાલમાં થયો હતો ? (C) 1928 

(A) 1940   

(B) 1910   

(C) 1928   

(D) 1947   

9   1000 રૂવપયાની વસ્  ુ12% નફો મેળવવા કેિલામા ંવેચવી જોઇએ ? (A) રૂ. 1120 

(A) રૂ. 1120   

(B) રૂ. 1112   

(C) રૂ. 1012   

(D) રૂ. 1020   

10   સામાન્ય રીતે એવસડ સ્વાદે કેવા હોય છે ? (A) તાટા 
(A) ખાિા   

(B) રૂા   

(C) કડવા   

(D) મીઠાં   

11   The re-use of out put of image carrier is possible in case of (C) Metal Types 

(A) Butter paper   

(B) Negative   

(C) Metal Types   

(D) Positive   

12   Ct l+Alt+Del keys he  e t ed, it ….. (D) Restarts the computer 

(A) Alters the size of type   

(B) Shutdown the computer   

(C) Delete the saved files   

(D) Restarts the computer   

13   નવા વષે ભાભીને વપયર તો નથી મોકલવા ને ? - વનપાતનો પ્રકાર જણાવો. (B) સશંયવાચક 

(A) ભારવાચક   

(B) સશંયવાચક   

(C) ખાતરીવાચક   

(D) સીમાવાચક   

14   .  a k is used to i se t (C) Full stop 

(A) Not used as proof reading mark   

(B) Semicolon   

(C) Full stop   

(D) Colon   
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15   Kolkata is .................... from the equator than colombo. (A) further 

(A) further   

(B) farther   

(C) more farther   

(D) furthest   

16   The te  Diptho gs  ea s (C) Combined letter 

(A) Partial combined letter   

(B) Partial seprate letter   

(C) Combined letter   

(D) Separate letter   

17   For proofing work, which paper you will use ? (C) White 

(A) Green   

(B) Red   

(C) White   

(D) Blue   

18   કયા શહરે (ગામ) પાસે ગરમ પાણીના કંુડ આવેલા છે ? (C) તલુસીશ્યામ 

(A) ઊના   

(B) કોરડનાર   

(C) લુસીશ્યામ   

(D) મ ુવા   

19   From the following, which part is identified as hardware of computer ? (D) Both (B) & (C) 

(A) MS office software   

(B) Key board   

(C) Mouse   

(D) Both (B) & (C)   

20   વાઢ’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ શોધો. (B) કાપો 
(A) વેઢ   

(B) કાપો   

(C) સઢ   

(D) બખોલ   

21   For Letter press printing, generally the proofing machines are operated (C) Manually 

(A) Electrically   

(B) Thermostastically   

(C) Manually   

(D) Hydrolically   

22   While working, the copy holder may (D) None of the above  

(A) Sing the song   

(B) Watch T.V.   

(C) Use mobile phone   

(D) None of the above    

23   આરોપીને થયેલ સજાની મોકફૂી, માફી કે ઘિાડો કરવાનો અવધકાર કોને છે ? (C) રાજ્ય સરકાર 

(A) હાઈ કોિડ    

(B) વુપ્રમ કોિડ    

(C) રાજ્ય સરકાર   

(D) ઉપરના બધા   
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24   Control+S means (C) Save the file 

(A) Delete files   

(B) Send files to recycle Bin   

(C) Save the file   

(D) Open new document   

25   તાજેતરમા ંરમાઈ ગયેલ હોંગકોંગ ઓપન બેડવમન્િન ટુનાડમેન્િની સેમીફાઈનલ 
મેચમા ંભારતીય ખેલાડી વસિં  ુવવજેતા થયા. આ ટુનાડમેન્િ ક્ા ંરમાડવામા ંઆવી 
? 

(A) કાવલનૂ 

(A) કાવલનૂ   

(B) ત્ એુનવાન   

(C) એુન લોંગ   

(D) ત્ ચુ ુગં   

26   Proofing on long Paper of a continuous matter is identified as (A) Galley Proof 

(A) Galley Proof   

(B) Page Proof   

(C) Second Proof   

(D) Machine Proof   

27   What is the ea i g of out see opy  p oof eadi g a k ? (D) Insert omitted portion 

of copy (A) Delete the matter   

(B) Pushdown matter   

(C) No abbreviation   

(D) Insert omitted portion of copy   

28   કવવ મકરંદ દવે પર કોની વવચારધારાનો પ્રભાવ વ  ુજણાય છે ? (A) શ્રી અરવવિંદ  

(A) શ્રી અરવવિંદ   

(B) મધર િેરેસા   

(C) ડૉ. રાધાકટૃણ  ્   

(D) સરદાર પિેલ   

29   Which type of manuscript should be sent for proof reading in sealed cover ? (C) Question paper 

(A) Leaflet   

(B) Price list   

(C) Question paper   

(D) Text book   

30   Sele t si gle o d fo  the follo i g ph ase: A pla e where pre-school 

hild e  a e looked afte  hile thei  pa e ts a e at o k  

(B) Creche 

(A) Observatory   

(B) Creche   

(C) Corporate   

(D) Arsenal   

31   O e a  ot ha ge the data if the file is i  ….. . (C) .pdf format 

(A) .doc format   

(B) .xls format   

(C) .pdf format   

(D) None of the above   
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32   The i itial output opy of a o posed atte  is k o  as ….. . (C) Proof 

(A) Manuscript   

(B) Print   

(C) Proof   

(D) Revised proof   

33   જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી માિે ભારતમાં સૌ પ્રથમ કાયદો કયા રાજ્યમા ંઘડાયો ? (C) જુરાત 

(A) રદલ્લી   

(B) મધ્યપ્રદેશ   

(C) જુરાત   

(D) મહારાટર   

34   A opy holde  is e ployed i  p i ti g p ess fo  ….. . (C) Reading manuscript 

(A) Printing machine operation   

(B) Checking production   

(C) Reading manuscript   

(D) Maintaining job ticket   

35   સાચી જોડણી આપો. (C) ભત તગહહર 

(A) ભ ુડહરર   

(B) ભર હુરર   

(C) ભ ૃડહરર   

(D) ભર્ુડહરર   

36   Control+A means (A) Select all 

(A) Select all   

(B) Deselect all   

(C) Copy all   

(D) Delete all   

37   While o ki g the opy holde  should …. . (A) Seat near proof reader 

(A) Seat near proof reader   

(B) Stand near proof reader   

(C) Seat far away from proof reader   

(D) Stand far away from proof reader   

38   વવન્ડોઝમાં Run  માિેની શોિડકિ કી કઇ છે ? (A) Win + R 

(A) Win + R   

(B) Ctrl + R   

(C) Alt + R   

(D) Shift + R   

39   Ce t e  a k i di ates …. . (B) Put line in centre 

(A) Put line in left   

(B) Put line in centre   

(C) Justify the line   

(D) Put line in right   

40   જો ABCD મા ંA = 26, MY = 16, YOUR = 29 હોય તો, THAT = ……………….. (D) 59 

(A) 67   

(B) 73   

(C) 52   

(D) 59   
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41   A o g the follo i g, hi h o e ill e the ost useful TOOL  fo  p oof 
reader ? 

(C) Language dictionary 

(A) Pencil   

(B) Whitener   

(C) Language dictionary   

(D) Fluorscent pen   

42   To o e t type i to o a  type  use the follo i g p oof reading mark. (A) rom 

(A) rom   

(B) Rom   

(C) bold   

(D) Bold   

43   આપેલ વાક્માથંી રેખારંકત શબ્દનો કદંૃતનો પ્રકાર જણાવોોઃ ‘ફાગણમાં કૃ્ષો 
પરથી લોને ું ખરતા જોઉં છં. 

(D) વતગમાનકતદંત 

(A) ભવવટયકદંૃત   

(B) સબંધંક તૂકદંૃત   

(C) તૂકદંૃત   

(D) વતડમાનકદંૃત   

44   A opy holde  has to o k u de  …… . (B) Proof reader 

(A) Machine operator   

(B) Proof reader   

(C) Manuscript writer   

(D) Cashier   

45   O e should keep o e s p o ises. Cha ge the oi e  (A) Promises should be 

kept. (A) Promises should be kept.   

(B) Promises should have be kept.   

(C) Promises should have to be kept.   

(D) Promises are to be kept.   

46   To dry the wet film of printing ink of a proofed copy (D) Add oil into printing 

ink (A) Sprinkle fench chalk powder on proof   

(B) Put proofed copy in sunrays   

(C) Maximise pressure while proofing   

(D) Add oil into printing ink   

47   To copy a matter use the key (A) Control+C 

(A) Control+C   

(B) Control+K   

(C) Control+O   

(D) Control+E   

48   વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા તા.31-12-2016ના રોજ કરવામા ંઆવેલ 
જાહરેાતો અંતગડત વસનીયર વસિીઝન્સ માિે કેિલા લાખ ધુીની જમા રકમ ઉપર 
10 વષડ ધુી 8% વ્યાજ આપવા ુ ંનક્કી કરવામાં આવેલ છે ? 

(B) રૂ. 7.50 લાત 

(A) રૂ. 10.00 લાખ   

(B) રૂ. 7.50 લાખ   

(C) રૂ. 8.00 લાખ   

(D) રૂ. 9.00 લાખ   
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49   Machine proof must be checked for its (D) All of the above  

(A) Imposition scheme   

(B) Folding centre and trimming marks   

(C) Gripper margin   

(D) All of the above    

50   વષડ 2015નો જુરાતી સારહત્યનો જ્ઞાનપીઠ પરુસ્કાર કોને આપવામા ંઆવ્યો છે ? (C) ર વુીર ચૌર્ધરી 
(A) દયારામ   

(B) ઝવેરચદં મેઘાણી   

(C) ર વુીર ચૌધરી   

(D) નરવસિંહ મહતેા   

51   J  a k i di ates (D) Inverted type 

(A) Inverted word   

(B) Inverted sentence   

(C) Inverted line   

(D) Inverted type   

52   Paper folds easily in (A) Grain direction 

(A) Grain direction   

(B) Across the grain direction   

(C) Diagonal direction   

(D) All of the above   

53   લખતર તાલકુો જુરાત રાજ્યના કયા જજલ્લામા ંઆવેલ છે ? (A) સરેુન્રનર્ર 

(A) રેુન્દ્રનગર   

(B) બનાસકાંઠા   

(C) વલસાડ   

(D) આણદં   

54   To edu e spa e , hi h p oof eadi g a k is used ? (B) less # 

(A) e.q. #   

(B) less #   

(C) mini #   

(D) red #   

55   ભારતમાં તાજા પાણીનો મહત્તમ વપરાશ કયા કે્ષતે્ર થાય છે ? (A) કતવિ 

(A) કવૃષ   

(B) ઘરવપરાશ   

(C) ઉ ોગો   

(D) ઉજાડ ઉત્પાદન   

56   It is in the benefit of a copy holder, if he possess the knowledge of (C) (A) and (B) both 

(A) Copy right act   

(B) Trade mark registration act   

(C) (A) and (B) both   

(D) None of the above   

57   The sum of two adjoining pages in 8 page imposition scheme is (D) 9 

(A) 10   

(B) 11   

(C) 8   

(D) 9   
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58   આપેલ વવભાજીત વાક્માંના જે વવભાગમા ં લૂ હોય તેનો ક્રમાકં જણાવો. (B) જાવુ ંછ,ં 

(A) હવે ું   

(B) જા ુ ંછં,   

(C) અને આ   

(D) તમને સોંપ્યા.   

59   The opy holde  ay skip o e li e i  eadi g a us ipt if it has …… . (A) Very narrow space 

between two lines (A) Very narrow space between two lines   

(B) Lines with different colours   

(C) Left align justification   

(D) None of the above   

60   Find the correct spelling. (B) perseverance 

(A) perseverence   

(B) perseverance   

(C) perseveranse   

(D) parseverence   

61   Copy holder must have the capacity to (D) All of the above true 

(A) Read badly written manuscript   

(B) Support proof reader by all means   

(C) Memorise wrongly written words   

(D) All of the above true   

62   A sheet of paper when printed on both the sides with the same forme for 

getting two copies of the same job, when trimmed from centre is called 

(B) Half sheet work 

imposition 

(A) Sheet work imposition   

(B) Half sheet work imposition   

(C) Work and tumble   

(D) None of the above   

63   જુરાત રાજ્યના ખુ્યમતં્રીશ્રી વવજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યના વવકાસ માિે 
લેવાયેલ ઝડપી વનણડયો અંતગડત રાજ્યના ગરીબ દદીઓ માિે ‘દીનદયાળ’ 
વ્યાજબી ભાવની લગભગ 1000 જેિલી જેનરીક દવાઓ પરૂી પાડવા રાજ્યભરમાં 
કેિલા સ્િોસડ ખોલવાનો વનણડય કરવામા ંઆવ્યો છે ? 

(A) 500 થી 600 

(A) 500 થી 600   

(B) 150 થી 200   

(C) 200 થી 250   

(D) 300 થી 400   

64   WAN  ea s (B) Wide area network 

(A) Wide area notebook   

(B) Wide area network   

(C) Wide acess network   

(D) Wide across network   

65   અલકંાર જણાવોોઃ ુ ંચદં્રથી ચારુ હુાવસની હ ે!’ (C) વ્યવતરેક 

(A) શબ્દા પુ્રાસ   

(B) અનન્વય   

(C) વ્યવતરેક   

(D) ઉપમા   
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66   For printing job, a text matter can easily be composed through (D) Page Maker 

(A) MS Word   

(B) MS Excel   

(C) Illustrator   

(D) Page Maker   

67   l. .  a k is used to ha ge ha a te  as (A) Lower case 

(A) Lower case   

(B) Lower cadre   

(C) Lower centre   

(D) Lower choise   

68   કયા સ્તરની સામાજજક ન્યાયસવમવત પોતાના સભ્યોમાથંી પેિા સવમવતની વનમ ૂકં 
કરી શકે છે ? 

(D) જજલ્લા પચંાયત 

(A) ગ્રામ પચંાયત   

(B) તાલકુા પચંાયત   

(C) રાજ્ય સરકાર   

(D) જજલ્લા પચંાયત   

69   Image generation in tiny dot formation is achived through (A) Dot matrix printer 

(A) Dot matrix printer   

(B) Laser printer   

(C) Inkjet printer   

(D) Dye-sublimaTion printer   

70   કવવ શ્રી ઉમાશકંર જોશીને કયો એવોડડ મળ્યો છે ? (D) ઉપરના ત્રણયે એવોડગ 
(A) રણજજતરામ વુણડચદં્રક   

(B) ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોડડ    

(C) રદલ્હી સારહત્ય અકાદમી એવોડડ    

(D) ઉપરના ત્રણેય એવોડડ    

71   To i di ate W o g fo t , hi h p oof eadi g a k is used ? (C) w.f. 

(A) n.p.   

(B) l.c.   

(C) w.f.   

(D) v.f.   

72   :  a k is used to (B) Insert colon 

(A) Insert semicolon   

(B) Insert colon   

(C) Delete colon   

(D) Delete semicolon   

73   વત્રકાલ’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. (A) કમગર્ધારય 

(A) કમડધારય   

(B) બ વુ્રીહી   

(C) તત્પરુુષ   

(D) ઉપપદ   
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74   International paper sizes are measured in (A) m/m 

(A) m/m   

(B) Inches   

(C) E ms   

(D) Points   

75   ................... he is poor, he is honest. (B) Though 

(A) If   

(B) Though   

(C) Inspite of   

(D) As   

76   For your printing press D.T.P. work, which printer you will prefer to buy ? (B) Dot matrix and Laser 

(A) Xerox   

(B) Dot matrix and Laser   

(C) Inkjet   

(D) Only dot matrix   

77   In case of emergency, the copy holder must be capable of handling work of (B) Proof reader 

(A) Machine operator   

(B) Proof reader   

(C) Press manager   

(D) Cashier   

78   પ્રવત + સ્થા’ શબ્દની સવંધ જોડો. (A) પ્રવતષ્ઠા 
(A) પ્રવતટઠા   

(B) પ્રવતસ્થા   

(C) પ્રતીટઠા   

(D) પ્રતીસ્થા   

79   The copy holder must have the knowledge of (D) Language for which he 

has to work (A) Erection procedure of printing machine   

(B) Power supply necessary for each printing machine   

(C) Press maintanance   

(D) Language for which he has to work   

80   રાજેન્દ્ર શાહના કયા કાવ્યસગં્રહને રદલ્લી સારહત્ય અકાદમીનો શે્રટઠ એવોડડ મળ્યો 
છે ? 

(B) શાતં કોલાહલ 

(A) ધ્વવન   

(B) શાતં કોલાહલ   

(C) આંદોલન   

(D) ક્ષણ જ ચચરંતન   

81   Ho  ill you eak the Di e sio  o d ? (D) Dimen+sion 

(A) Dim+ension   

(B) D+imension   

(C) No Break   

(D) Dimen+sion   

82   D/Lead  a k is used to (C) Delete lead 

(A) Add lead   

(B) Add space   

(C) Delete lead   

(D) Delete space   
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83   ડેડીયાપાડા તાલકુો જુરાત રાજ્યના કયા જજલ્લામા ંઆવેલ છે ? (B) નમગદા 
(A) પચંમહાલ   

(B) નમડદા   

(C) તાપી   

(D) રુત   

84   A packing of printing paper having details of its weight, date of manufacture, 

uality of pape  a d a ufa tu e s a e o  it's la le is k o  as 

(D) Ream 

(A) Pocket   

(B) Box   

(C) Roll   

(D) Ream   

85   WAN ુ ંપરંુૂ નામ ુ ંછે ? (B) Wide Area Network 

(A) World Area Network   

(B) Wide Area Network   

(C) Web Area Network   

(D) Work Area Network   

86     -------- is used in Dot matrix Printer. (A) Black Ribbon 

(A) Black Ribbon   

(B) Dyes   

(C) Printing ink   

(D) Gel pen ink   

87   During handling manuscript, sometimes it's paper tear because of (D) All of the above 

(A) Old paper use   

(B) News paper use   

(C) Tissue paper use   

(D) All of the above   

88   વડ’ શબ્દનો વવરુદ્ધાથી શબ્દ જણાવો. (C) સઘુડ 

(A) ગદંી   

(B) સ્વસ્થ   

(C) ઘુડ   

(D) બેડોળ   

89   After final proof reading, sometimes the print may not be in perfect manner, 

who will be responsible ? 

(C) Machine operator 

(A) Proof reader   

(B) Manager   

(C) Machine operator   

(D) Feeder man   

90   1800 રૂવપયાની વસ્  ુપર 7% ખોિ ગઈ તો તે વસ્  ુકેિલા રૂવપયામા ંવેચી હોવી 
જોઈએ ? 

(B) 1674 

(A) 1926   

(B) 1674   

(C) 1774   

(D) 1726   
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91   Ho  ill you eak the Alig e t  o k ? (A) Align+ment 

(A) Align+ment   

(B) Ali+gnment   

(C) Alignm+ent   

(D) Alignme+nt   

92   (/) / mark is used to (A) Insert brackets 

(A) Insert brackets   

(B) Insert Parentneses   

(C) Insert shilling stroke   

(D) Insert exclamation mark   

93   Folding of any paper from its length converts size to (C) Folio 

(A) Octavo   

(B) Quarto   

(C) Folio   

(D) None of the above   

94   To save the file, short cut key is (C) F10 

(A) F2   

(B) F3   

(C) F10   

(D) F12   

95   નીચેનામાંથી મદંાક્રાન્તા છંદ ુ ંબધંારણ- તૂ્ર ક ુ ંછે ? (B) મ ભ ન ત ત ર્ા ર્ા 
(A) ય મ ન સ ભ લ ગા   

(B) મ ભ ન ત ત ગા ગા   

(C) જ સ જ સ ય લ ગા   

(D) મ સ જ સ ત ત ગા   

96   The o d Pape  is de i ed f o  the word (C) Papyrus 

(A) Pappyrus   

(B) Popyrus   

(C) Papyrus   

(D) Poeepyrus   

97   Suggest from lower to higher responsible staff in regard to a printing press (A) Helper - copy holder - 

proof reader - 

supervisor 
(A) Helper - copy holder - proof reader - supervisor   

(B) Copy holder - proof reader - supervisor - helper   

(C) Proof reader - supervisor - helper - copy holder   

(D) Supervisor - helper - copy holder - proof reader   

98   હલે્થ વવભાગને લગતી પ્રયોગશાળાની ણુવત્તાના માપને પ્રમાચણત કરવા 
NABL  પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. આ બોડડ ુ ંપરુુ નામ જણાવો. 

(B) નેશનલ એકે્રડીટેશન 
બોડગ ફોર ટેસ્ટીંર્ એન્ડ 

કેલીબ્રેશન લબેોરેટરીઝ 
(A) નેશનલ એકે્રડીિેશન બોડડ ફોર હલે્થ લેબોરેિરીઝ   

(B) નેશનલ એકે્રડીિેશન બોડડ ફોર િેસ્િીંગ એન્ડ કેલીબે્રશન લેબોરેિરીઝ   

(C) નેશનલ એકે્રડીિેશન બોડડ ઓફ િેસ્િીંગ એન્ડ કેલીબે્રિીંગ લેબોરેિરીઝ   

(D) નેશનલ એકે્રડીિેશન બોડડ ઓફ િેસ્િીંગ એન્ડ કેલીબે્રશન લેબોરેિરીઝ   

99   Ho  ill you eak the Si plifi atio  o d ? (B) Simplifica+tion 

(A) Simplific+ation   

(B) Simplifica+tion   

(C) Simpl+ification   

(D) Simplif+ication   
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100   આપવત્તના કારણે થતા કુ્શાનની માત્રા ઓછામા ંઓછી થાય તે માિે કારગત 
વ્યવસ્થા/પધ્ધવત કઇ ગણાય ? 

(A) આપવિ સામેની પવૂગ 
તૈયારી 

(A) આપવત્ત સામેની પવૂડ તૈયારી   

(B) આપવત્ત સામે જરૂર પડે ત્યારે લડી લે ુ ં   

(C) જ્યારે જે ુ ંઆવી પડે તે ુ ંકર ુ ં   

(D) જાગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી શરૂઆત કરવી   

 


