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(500)  વેબ-સાઈટના નામને કઈ રીતે ઓળખવામાાં આવે છ ે? 

(A) એકેય નહીં (B) URL (C) UMP (D) HTTP Ans: B 

(501)  પાવર પોઈન્ટ _________ ગ્રાફિલસને લગતુાં સોફ્ટવેર છ ે?  

(A) રચના (B) રજૂઆતના (C) વૈક્િક (D) દ્રશ્યમાન Ans: B 

(502)  પાવર પોઈન્ટ એક્લલકેશનમાાં સ્લાઇડની અાંદર રહેલા ચોક્કસ પ્રકારના લખાણને ઈિેલટ આપવા માટ ેલયાાં 

ઓપશનની જરૂર પડ ેછ ે? 
 

(A) Custom Animation (B) Effect (C) Layout (D) Design Ans: A 

(503)  VHF નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Very High Frequency 
(B) Video High Frequency 

(C) Very High Folder 
(D) Video High Folder 

Ans: A 

(504)  CRT નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Controller Ransome Tube 
(B) Copu Ray Tube 
(C) Cathode Ray Tube 

(D) Computer Remote Technique 

Ans: C 

(505)  નીચેનામાથી લયુ ઈ-મેઈલ લલાયન્ટ તરીકે જાણીતુાં સૉફ્ટવેર છ?ે  

(A) આઉટલુક નેટસ્કેપ (B) આઉટલુક એકસપે્રસ (C) આઉટઈન એકસપે્રસ (D) આઉટ એકસપે્રસ Ans: B 

(506)  ભારતની અાંતફરક્ષ ક્ષેત્રે સાંશોધન કાયય કરતી ઈસરો સાંસ્થાની વેબસાઈટનુાં કે્ષત્ર લયુ છ ે?  

(A) .edu (B) .org (C) .gov (D) .net Ans: B 

(507)  પાવર પોઈન્ટ એક્લલકેશન મુખ્યત્વે લયાાં કામમાાં ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે છ ે?  

(A) None (B) Presentation (C) Numeric (D) Mathematical Ans: B 

(508)  Internet નુાં પૂરાં  નામ  

(A) Information Network 
(B) India Network 
(C) International Network 

(D) Inter Connected Network 

Ans: C 

(509)  ઈ-કોમસયમાાં ક્બજનેશ ટ ુક્બજનેસને ટકુમાાં કઈ રીતે ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) BTOB (B) BTOC (C) B2B (D) B2C Ans: C 
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(510)  _________એ બુલેફટન બોડય સેવા પ્રકારની ઇન્ટરનેટ પરની પ્રખ્યાત સમાચાર સેવા તરીકે પ્રચક્લત છ ે?  

(A) USENET (B) USEMAIL (C) USEINTERNET (D) USEMET Ans: A 

(511)  PowerPoint માાં સ્લાઇડ શો રજુ કરવા માટ ેલયાાં મેનુનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) Format (B) File (C) View (D) Slideshow Ans: D 

(512)  DOS નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Digital Operation System 

(B) Digital Operating System 
(C) Display Operation System 
(D) Disk Operating System 

Ans: D 

(513)  પાવરપોઈન્ટ માાં Background ઓલશન __________ મેનમુાાં હોય છ ે?  

(A) Tools (B) Slideshow (C) Format (D) View Ans: C 

(514)  ઇન્ટરનટેની મદદથી જ ેપણ ધાંધાકીય વ્યવહારો શલય બન્યા છ ેતેને શુાં કહેવામા આવે છ ે?  

(A) ઈ-મેઈલ (B) ઈ-ધાંધો (C) ઈ-કોમસય (D) ઈ-ગવનયન્સ Ans: C 

(515)  WAN નુાં પૂરાં  નામ અને કેપેક્સટી  

(A) બન ે (B) વાઈડ એફરયા નેટવકય (C) એક પણ નહીં (D) વલ્ડ એફરયા નેટવકય Ans: B 

(516)  ઈ-મેઈલનુાં ઇન્ટરનટેના માધ્યમથી આદાન-પ્રદાન કરવા માટ ેશેનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) POP (B) PSOI (C) POMP (D) PIP Ans: A 

(517)  પાવર પોઇન્ટમાાં “Movies and Sound” લયાાં મેનુમાાં છ?ે  

(A) Format (B) File (C) Insert (D) Edit Ans: C 

(518)  કોઈ પણ વેબસાઈટ ક્નહાળવા અાંગત કોમ્પલયુટર પર કેવા પ્રકારના સોફ્ટવેરની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) બ્રાઉજર (B) ટકે્સ્ટાંગ પાથ (C) કોમ્પયુક્નકેશન (D) એમ.એસ.વડય Ans: A 

(519)  ફરાંગ ટોપોલોજીમાાં બે કોમ્પલયુટરો કેવા પ્રકારના લુપ સાથે જોડાયેલા હોય છ ે?  

(A) એક પણ નહીં (B) બાંધ (C) એકતા (D) પૂરક Ans: B 

(520)  નીચેનામાથી લયુ સોફ્ટવેર શોધ એક્ન્જન નથી ?  

(A) File Explorer (B) Yandex (C) Yahoo (D) Google Ans: A 

(521)  પાવર પોઇન્ટમાાં સ્લાઇડ સાથે શુાં ઉમેરી શકાય છ?ે  

(A) ક્ચત્ર (B) અવાજ (C) ટાઈમ (D) તમામ Ans: D 
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(522)  TCP/IP નુાં પૂરાં  નામ _______  

(A) એક પણ નહીં 
(B) ટરાન્સક્મશન કાંટરોલ પ્રોકોટોલ/ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ 
(C) ટરાક્મશન સેંટરલ પ્રોટોકોલ/ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ 
(D) ટરાન્સિર કાંટરોલ પ્રોટોકોલ/ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડર 

Ans: B 

(523)  Theme Apply કરીએ છીયે ત્યારે ડૉલયુમેન્ટ માાં લયો િેરિાર થાય છ ે?  

(A) બુલેટસ (B) ટબેલ બોડયર કલર (C) તમામ (D) બેકગ્રાઉન્ડ કલર Ans: D 

(524)  નીચેનામાથી શેનો ઉપયોગ સ્લાઇડના એક્નમેશન માટ ેથાય છ ે?  

(A) Text Template (B) Design Template (C) Content Template (D) Blank Templates Ans: B 

(525)  નેટવકયમાના કોઈપણ કોમ્પલયુટરને શુાં કહે છ ે?  

(A) મોડ (B) કોમ્પલયુટર (C) નોડ (D) હોમ Ans: C 

(526)  AMD નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Arithmetic Model Data 
(B) Angular Model Diagram 
(C) Advance Micro Device 
(D) Analog Middle Detail 

Ans: C 

(527)  FTP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ.ે  

(A) Folder Transfer Protocol 
(B) File Transfer Protocol 
(C) File Tool Protocol 
(D) Folder Tool Protocol 

Ans: B 

(528)  ડટેાને ચોરી થતો રોકવા શુાં બનાવવામાાં આવે છ ે?  

(A) IP (B) TCP/IP (C) એક્ન્ટ વાયરસ (D) િાયરવોલ Ans: D 

(529)  ઈ-મેઈલમાાં એક સાથે ઓછામાાં ઓછી કેટલી વ્યક્લતઓને એકસમાન મેસેજ મોકલી શકીએ છીયે?  

(A) બે (B) ગમે તેટલી વ્યક્લત (C) એક (D) ત્રણ Ans: B 

(530)  PowerPoint ની િાઈલનુાં Extention ________ હોય છ.ે  

(A) .xlw (B) .pwt (C) .ppt (D) HTML Ans: C 

(531)  પાવર પોઇન્ટમાાં નીચેનામાથી લયો વ્યૂ નથી?  

(A) સ્લાઇડ વ્યૂ (B) માસ્ટર વ્યૂ (C) એક પણ નહીં (D) નોટ પેઈજ વ્ય ૂ Ans: B 
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(532)  નવુાં ઈ-મેઈલ આઈ.ડી બનાવવા માટ ેલયાાં ઓલશનનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) લૉગ આઉટ (B) લૉગ ઇન (C) સાઈન આઉટ (D) સાઈન અપ Ans: D 

(533)  View Show ઓલશન _______ મેનમુાાં હોય છ.ે  

(A) Insert (B) Format (C) Slide Show (D) View Ans: C 

(534)  xyzabc@gmail.com @ પછીના .com ને શુાં કહેવામા આવે છ ે?  

(A) પ્રોટોકોલ (B) ડોમેન નેમ (C) યુજરનેમ (D) સક્વયસ પ્રોવાઇડર Ans: B 

(535)  લયાાં વ્યૂમાાં ઘણી બધી સ્લાઇડ નાના નાના કદમાાં એક સાથે સ્રીન ઉપર જોવા મળે છ ે?  

(A) સ્લાઇડ સૉટયર (B) સ્લાઇડ શો (C) નોટ્સ પેઈજ (D) આઉટલાઈન Ans: A 

(536)  URL નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Uniform Resource Locator 
(B) Universal Resource Location 

(C) Unique Resource Location 
(D) Unity Resource Locator 

Ans: A 

(537)  ALU નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Arithmetic Logic Unity 
(B) Arithmetic Local Unit 
(C) Altra Logic Unit 

(D) Arithmetic Logic Unit 

Ans: D 

(538)  દુક્નયાનુાં સૌપ્રથમ નેટવકય કયુાં ?  

(A) TCP/IP (B) ARPANET (C) GSWAN (D) Intranet Ans: B 

(539)  પાવર પોઇન્ટમાાં બનાવેલ એક િાઈલની અાંદર દરેકે દરેક સ્લાઇડમાાં ચોક્કસ જગ્યાએ તારીખ અને સમય 
દશાયવવા માટ ેલયાાં મેનુનો ઉપયોગ થાય છ ે? 

 

(A) Help (B) View (C) Edit (D) File Ans: B 

(540)  ISP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) એકેય નહીં 
(B) Internet Soft Product 
(C) Internet Spot Process 
(D) Internet Service Providers 

Ans: D 

(541)  xyzabc@gmail.com @ પહેલાના નામ ને શુાં કહેવાય છ ે?  

(A) યુજરનેમ (B) સક્વયસ પ્રોવાઇડર (C) પ્રોટોકોલ (D) ડોમેન નેમ Ans: A 
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(542)  ઇન્ટરનટેની શોધ લયાાં દેશે કરી ?  

(A) ભારત (B) અમેફરકા (C) રક્શયા (D) ચીન Ans: B 

(543)  Gbps એટલ ે?  

(A) gigabits per second 
(B) gate per second 
(C) gigabits private second 

(D) gim per second 

Ans: A 

(544)  xyzabc@gmail.com માાં gmail ને શુાં કહેવાય છ ે?  

(A) ડોમેન નેમ (B) યુજરનેમ (C) સક્વયસ પ્રોવાઇડર (D) પ્રોટોકોલ Ans: C 

(545)  મોડમેની જડપ શેમાાં મપાય છ?ે  

(A) Kbps (B) Mbps (C) Gbps (D) MB Ans: B 

(546)  નીચેનામાાંથી કોણ પોતાના ગ્રાહકોને માલ-સામાનની ઓનલાઇન હરાજી કરવાની સગવડ પુરી પાડ ેછ ે?  

(A) Google (B) E-Amazone (C) eBay (D) Yahoo Ans: C 

(547)  બધીજ સ્લાઇડ એક સાથે જોવા માટ ે____________ View નો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) Slide Show (B) Note Pages (C) Normal (D) Slide Sorter Ans: D 

(548)  PowerPoint માાં ચાટયની સુક્વધા લયાાં મેન્યૂમાાં હોય છ ે?  

(A) Format (B) File (C) Insert (D) Edit Ans: C 

(549)  આખા ક્વિમાાં પુસ્તકોનુાં વધુમાાં વધુ ઇન્ટરનેટની મદદથી વેચાણ કરતી વેબસાઈટ કઈ છ?ે  

(A) AMEZON (B) AMAZON (C) AMAZAN (D) AMAZEN Ans: B 

(550)  ઈ-મેઈલમાાં કોઈ એક િાઈલને જોડવેી હોય તો તેને માટ ેલયાાં ઓપશનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) Attach (B) BIDVU (C) BIDAN (D) Another Ans: A 

(551)  મોડમેની જડપ શેમાાં મપાય છ?ે  

(A) Mbps (B) Gbps (C) Kbps (D) MB Ans: A 

(552)  પાવર પોઈન્ટ _________ સોફ્ટવેર તરીકે પ્રચક્લત છ.ે  

(A) Operating System (B) Word Processor (C) Spreadsheet (D) Presentation Ans: D 

(553)  િાઈબર ઓક્લટકલ કેબલમાાં ડટેાનુાં વહન લયાાં સ્વરૂપે થાય ?  

(A) એક પણ નહીં (B) પાણી (C) વીજળી (D) પ્રકાશ Ans: D 

(554)  સામાન્ય રીતે નટેવકયમાાં મધ્યસ્થ ક્નયાંત્રકને _______ તરીકે ઓડખવામાાં આવે છ.ે  

(A) HUBE (B) TEAM (C) CARD (D) HUB Ans: D 
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(555)  લયુ એ આપેલી ચોક્કસ ફકમતોનુાં ક્ચત્રાત્મક આલેખન છ.ે  

(A) Chart (B) Format (C) Data (D) Insert Ans: A 

(556)  KBPS નુાં પૂરાં  નામ જણાવો.  

(A) એક પણ નહીં 
(B) Kilo Byte Per Second 
(C) Kilo Byte Permanent 

(D) Kilo By Personal Second 

Ans: B 

(557)  E-mail સેવા આપનાર સાંસ્થા ના નામને શુાં કહેવાય ?  

(A) Service Provider (B) Dialup (C) Domain Name (D) Host name Ans: D 

(558)  Custom Animation કમાન્ડ લયાાં મને્યૂનો ક્વકલ્પ છ?ે  

(A) Slideshow (B) File (C) Format (D) Animation Ans: A 

(559)  આપણી ઉપર આવેલ ઈ-મેઈલને તરત જ જવાબ આપવા માટ ેલયાાં ઓલશનનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) Attrib (B) Send (C) Ok (D) Reply Ans: D 

(560)  ઇન્ટરનેટ ને બીજા લયાાં નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) ગ્લોબલ નેટવકય (B) લોકલ નેટવકય (C) વાઈડ નેટવકય (D) મેટરોપોક્લટન નેટવકય Ans: A 

(561)  કોઈ પણ દેશની સરકારની વેબસાઈટ માટ ેDomain Name માાં લયાાં પ્રકારના કે્ષત્રનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) .gov (B) .mil (C) .com (D) .las Ans: A 

(562)  દુક્નયાનો કોઈ પણ એક વ્યક્લત બીજી વ્યક્લત સાથે ક્નધાયફરત સમયમાાં ઈંટરનેટના મધ્યમથી વાતચીત કરી શકે 
તે પ્રફરયા ને શુાં કહે છ ે? 

 

(A) ક્લલક્પાંગ (B) ક્સસ્ટમ (C) કોન્િફરાં ગ્સ (D) ઈ-મેઈલ Ans: C 

(563)  પાવર પોઈન્ટ એક્લલકેશનમાાં અવાજ દાખલ કરવા માટ ેલયાાં ઓપશનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) Sound (B) Recorder (C) Audio (D) Sound Recorder Ans: A 

(564)  લખેલા લખાણની ઉપર લખવુાં તેને શુાં કહે છ ે?  

(A) Writing (B) Well Writing (C) Rewriting (D) Overwriting Ans: D 

(565)  નીચેનામાાંથી લયુ વેબ બ્રાઉજર છ ે?  

(A) Opera (B) Mosaic (C) Neoplant (D) Lycos Ans: A 

(566)  ઈ-મેઈલમાાં BCC નુાં િૂલિોમય  

(A) Bold Carbon Copy (B) Blind Carbon Copy (C) Black Carbon Copy (D) Blue Carbon Copy Ans: B 

https://gujarat1.com/
https://ojas-marugujarat.in/
https://gujarat1.com/app/


Gujarat1.com   Computer GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in         એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.       56                                                                                                                    

(567)  પાવર પોઇન્ટમાાં _________ નો ઉપયોગ જફટલ માળખાની રૂપરેખાને સરળતાથી સમજી શકાય તેવા દ્રશીયરૂપ 
માાં દશાયવવા માટ ેથાય છ ે? 

 

(A) Organisation Chart (B) Pick a Look Wizard 
(C) Auto Content 
Wizard 

(D) Auto Layout Ans: A 

(568)  પાવર પોઈન્ટ એક્લલકેશનમાાં સ્લાઇડને ડકેોરેફટવ કરવા લયાાં ઓપશનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) એકપણ નફહ (B) Decorate (C) Applied (D) Slide Design Ans: D 

(569)  Modem એટલે શુાં?  

(A) ALL 
(B) Model-Demodel 
(C) Morden-Demorden 
(D) Modulator-Demodulator 

Ans: D 

(570)  આપણાાં ઈ-મેઈલમાાં મેઈલના ભરવાને દુર કરવા માટ ેલયાાં ઓપશનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) Delete (B) Write (C) Outbox (D) Inbox Ans: A 

(571)  વેબસાઈટનુાં એડરસે લખવા લયો પ્રોટોકોલ વપરાય છ ે?  

(A) SMTP (B) HTTP (C) TCP (D) FTP Ans: B 

(572)  ઈ-કોમસયમાાં કન્્યુમર ટ ુકન્્યુમર ને ટકૂમાાં કઈ રીતે ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) C2B (B) C2C (C) CTOC (D) B2C Ans: B 

(573)  UHF નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Unique High Frequency 
(B) None 
(C) Universal High Frequency 
(D) Ultra High Frequency 

Ans: D 

(574)  GUI નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Green Unique Interface 
(B) Global User Internet 
(C) Graphic User Interface 
(D) None 

Ans: C 

(575)  પે્રજ ેંટશેનની બધી સ્લાઇડોમાાં અમુક ખાક્સયતો જળવાઈ રહે તે માટ ેકઈ સ્લાઇડની પસાંદગી કરી શકાય ?  

(A) બ્લેન્ક (B) તમામ (C) માસ્ટર (D) ટાઈટલ Ans: C 
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(576)  સામાન્ય રીતે ક્ચત્રના િાઈલના એક્ષટને્શન માટ ે____ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છ.ે  

(A) .pdf (B) .gpj (C) .gaf (D) .gif Ans: D 

(577)  પાવર પોઈન્ટ એક્લલકેશનમાાં બનાવેલ િાઈલમાાં ચોક્કસ પ્રકારના શબ્દને શોધવા માટ ેકઈ શોટયકટ કીનો 
ઉપયોગ થાય છ ે? 

 

(A) Ctrl + E (B) Ctrl + X (C) Ctrl + F (D) Ctrl + H Ans: C 

(578)  ઈ-મેઈલમાાં નીચે આપેલ શબ્દોમાથી એક શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી ?  

(A) SEND (B) Attachment (C) New Mail (D) ROM Ans: D 

(579)  કોઈ વ્યક્લતન ેમેઈલ મોકલવો હોય તો લયાાં બટનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) Ok (B) Attachment (C) Folder (D) COMPOSE Ans: D 

(580)  ટકે્લિોન લાઈન દ્વારા ઇન્ટરનેટ જોડાણ માટ ેલયુ સાધન વપરાય છ ે?  

(A) Model (B) Switch (C) Modem (D) Adapter Ans: C 

(581)  LAN નુાં પૂરાં  નામ  

(A) લોકલ એફરયા નેટવકય (B) એક પણ નહીં (C) લાઈટ એફરયા નેટવકય (D) બાંન ે Ans: A 

(582)  ઇન્ટરનેટની આખી ક્સસ્ટમ લયાાં પ્રોટોકોલ પર આધાફરત છ ે?  

(A) TCP/IP (B) FTP (C) SMTP (D) HTTP Ans: A 

(583)  સવયર સાથે જોડલેા કોમ્પલયુટરને શુાં કહેવાય ?  

(A) કનેલશન (B) ડટેા (C) સવયર (D) કલાયન્ટ Ans: D 

(584)  ઈ-મેઈલમાાં CC નુાં િૂલિોમ  

(A) Copy Card (B) Color Copy (C) Card Copy (D) Carbon Copy Ans: D 

(585)  નીચેનામાથી શેને કોમ્પલયુટર નેટવકયના નેટવકય તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) બ્લૂટથૂ (B) ઇન્રારેડ (C) ઇન્ટરાનેટ (D) ઇન્ટરનટે Ans: D 

(586)  ક્વિનુાં સૌથી મોટુાં સચય એક્ન્જન લયુ છ ે?  

(A) યાાંડલેસ (B) ગુગલ (C) યાહુ (D) ડક ડક ગો Ans: B 

(587)  પાવર પોઈન્ટ એક્લલકેશનમાાં કાટૂયન દાખલ કરવા માટ ેલયાાં ઓપશનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) Clipbox (B) Cliping (C) Clipart (D) Wordart Ans: C 

(588)  લયાાં ક્વકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પે્રજ ેંટશેન નો ઉપયોગ કરી શકાય છ ે?  

(A) બ્લેન્ક પે્રજ ેંટશેન (B) એક પણ નહીં (C) ટમે્પલલેટ (D) ઓટો કન્ટને્ટ છીજટય Ans: C 
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(589)  પાવર પોઈન્ટ એલલીકેશન મા જ ેપેજ દેખાય છ ેતે પેજ લયાાં નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) Sheet (B) Slide (C) Page (D) Book Ans: B 

(590)  દરેક વેબસાઈટનુાં પ્રથમ પેજ લયાાં નામથી ઓળખાય છ?ે  

(A) Front Page (B) Front Line (C) Home Page (D) House Page Ans: C 

(591)  વેબ-પેજ બનાવવા માટ ેશેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) HTHL (B) HTMP (C) HTML (D) HTTP Ans: C 

(592)  સ્લાઇડ શો દરક્મયાન અાંક્તમ સ્લાઇડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઇડ આવી જાય તેવા શો ને __________કહેવાય  

(A) બ્લેન્ક (B) કાયસ્ક (C) ઇન્સટય (D) કન્ટીન્યુ Ans: D 

(593)  મોડમે અન ેટકે્લિોન લાઈનથી થતુાં ઇન્ટરનેટ જોડાણ એટલે શુાં?  

(A) ડાયલ-અપ જોડાણ (B) એક પણ નહીં (C) PPP (D) SLIP Ans: A 

(594)  ઇન્ટરનટેના ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવતી દરેક િાઈલ ______ ની મદદથી એકબીજા સાથે જોડલેી હોય છ.ે  

(A) હાઈપરવડય (B) હાઈપરલલાંક (C) હાઈપર નોટપેડ (D) હાઈપર એક્ષસેલ Ans: B 

(595)  Presentationને સરળ અને સુાંદર બનાવવા માટ ેનીચેનામાથી શેનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) એક્નમેશન (B) મક્લ્ટમીફડયા (C) મૂવી િાઈલ (D) તમામ Ans: D 

(596)  ઈ-મેઈલમાાં એક કરતાાં વધારે વ્યક્લતઓને મેઈલ મોકલવા માટ ેલયો ઓલશન આપેલ છ ે?  

(A) Another (B) BCC (C) ACC (D) એક પણ નહીં Ans: B 

(597)  પાવર પોઈન્ટ એક્લલકેશનમાાં એકના જવેી જ બીજી સ્લાઇડ બનાવવા માટ ેકઈ શોટયકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાાં 

આવે છ ે? 
 

(A) Shift + D 
(B) Alt + D 
(C) Ctrl + Alt + D 
(D) Ctrl + D 

Ans: D 

(598)  ISP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Internet Service Provider 
(B) Internet System Provider 
(C) Information Service Provider 
(D) Internet Server Protocol 

Ans: A 
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(599)  TCP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Tool Connection Power 
(B) Transmission Control Protocol 
(C) Transfer Command Protocol 
(D) Transfer Connection Protocol 

Ans: B 
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