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(600)  4G માાં G શુાં છ?ે 

(A) Geo (B) Global (C) Generic (D) Generation Ans: D 

(601)  KBD નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) KeyByte Data (B) Kilo Byte Data (C) Keyboard (D) None Ans: C 

(602)  FPS નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Flexible Power Supply 
(B) Frame Per Second 
(C) Former Power Supply 
(D) Frequency Power Supply 

Ans: B 

(603)  Ctrl + End નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) ફાઇલ સેવ કરવા માટ ે
(B) અાંક્તમ પેજ ની અાંક્તમ લાઈન પર જવા માટ ે
(C) ફાઈલ ડડલીટ કરવા માટ ે
(D) ફાઈલ બાંધ કરવા માટ ે

Ans: B 

(604)  ઓક્ટટકલ ફાઈબરનો ઉપયોગ વધુ ને વધુ કેમાાં થાય છ?ે  

(A) Network (B) Hardware (C) Software (D) All Ans: A 

(605)  TB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Ti Byte (B) Tera Byte (C) Total Byte (D) Tor Byte Ans: B 

(606)  .net ડોમેન નેમ શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) Low Net (B) Large Networks (C) Low Network (D) None Ans: B 

(607)  Ctrl + Alt + Del નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) બધીજ ફાઈલ ડડલીટ કરવા માટ ે
(B) ડડલીટ કરવા માટ ે
(C) ક્વન્ડો ટાસ્ક મેનેજર ઓપન કરવા માટ ે
(D) આમાાં થી એક પણ નહીં 

Ans: C 

(608)  .np લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) Netherland (B) Nepal (C) South Africa (D) Zambia Ans: B 

(609)  EPROM નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Erasable Programmable Read Only Memory 
(B) Entertainment Program Remote Object Member 

(C) Electronic Object Memory 
(D) Enterprise Operation Model 

Ans: A 
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(610)  FDD નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Flexible Detail Drive (B) Floppy Disk Drive (C) Flexible Data Drive (D) Floppy Data Drive Ans: B 

(611)  Ctrl + I નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) અક્ષર ની સાઈજ બદલવા માટ ે
(B) ઘાટા અક્ષર કરવા માટ ે
(C) અનડરલાઈન કરવા માટ ે

(D) અક્ષર ને ઇટાક્લક કરવા માટ ે

Ans: D 

(612)  GiB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) None (B) Gibo Byte (C) Gi Byte (D) Gibi Byte Ans: D 

(613)  Ctrl + ડાબી બાજુ એરો નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) ડાબી બાજુ એક શબ્દ પછી બીજા શબ્દ પર જવા માટ ે

(B) જમણી બાજુ એક શબ્દ પછી બીજા શબ્દ પર જવા માટ ે
(C) આમથી એક પણ નહીં 
(D) બાંન ે

Ans: A 

(614)  MB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Mega Byte (B) Mili Byte (C) Mono Byte (D) Milo Byte Ans: A 

(615)  .hk લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) Japan (B) India (C) Nepal (D) HongKong Ans: D 

(616)  .gov ડોમેન નેમ શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) None 
(B) Global Organizations 
(C) Government Organizations 

(D) Both 

Ans: C 

(617)  PiB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Power Byte (B) Pot Byte (C) Pebi Byte (D) Peta Byte Ans: C 

(618)  .de લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) Denmark (B) Dominica (C) Germany (D) Algeria Ans: C 

(619)  Ctrl + n કી નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) ફાઈલ બનાવવા માટ ે
(B) ફાઈલ ડડલીટ કરવા માટ ે

(C) આમાાંથી એક પણ નહીં 
(D) ફાઈલનુાં નામ બદલવા માટ ે

Ans: A 
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(620)  Ctrl + Ins નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) ડડલીટ કરવા માટ ે (B) કોપી કરવા માટ ે (C) પેસ્ટ કરવા માટ ે (D) કટ કરવા માટ ે Ans: B 

(621)  Home કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) સ્ટાટટ મેનૂ ઓપન કરવા માટ ે
(B) ચાલુ લાઈન ની શરૂઆત માાં જવા માટ ે
(C) પેજ ની શરૂઆત માાં જવા માટ ે

(D) આમથી એક પણ નહીં 

Ans: B 

(622)  Ctrl + B નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) બોડટર કરવા માટ ે (B) બ્લેન્ક શીટ ઓપન કરવા (C) અક્ષર ને ઘાટા કરવા (D) કાળો કલર કરવા માટ ે Ans: C 

(623)  સ્થાયી RAM ને સામાન્ય રીતે ............... તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ?ે  

(A) Standard RAM (B) Static RAM (C) Single RAM (D) Simple RAM Ans: B 

(624)  .us લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) China (B) Japan (C) Canada (D) United State Ans: D 

(625)  કલર મોનીટર ટકેક્નકલ રીતે ............ નામથી ઓળખવામાાં આવે છ.ે  

(A) Mono Crome (B) Mono Disk (C) Mono VGA (D) Mono System Ans: C 

(626)  Ctrl + N નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) નવુાં ફોલ્ડર બનાવવા માટ ે

(B) સેવ કરવા માટ ે
(C) નવી બ્લેન્ક ડોકયુમેંટ ક્વન્ડો ઓપન કરવા માટ ે
(D) ક્િન્ટ કરવા માટ ે

Ans: C 

(627)  Windows Key + R ?  

(A) Maximize (B) Explorer (C) Run menu (D) Properties Ans: C 

(628)  Alt + E કી નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) ફાઈલ ખોલવા 
(B) એડડટ ઓટશન ચાલુ િોગ્રામ માટ ે

(C) આમાાંથ એક પણ નહીં 
(D) િોગ્રામ ખોલવા 

Ans: B 

(629)  Ctrl + જમણી બાજુ એરો નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) ડાબી બાજુ એક શબ્દ પછી બીજા શબ્દ પર જવા માટ ે
(B) બાંન ે

(C) આમથી એક પણ નહીં 
(D) જમણી બાજુ એક શબ્દ પછી બીજા શબ્દ પર જવા માટ ે

Ans: D 
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(630)  Shift + Del કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) પેસ્ટ કરવા માટ ે
(B) કાયમ માટ ેડડલીટ કરવા માટ ે
(C) કટ કરવા માટ ે
(D) કોપી કરવા માટ ે

Ans: B 

(631)  Ctrl + X કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) કટ કરવા માટ ે (B) કોપી કરવા માટ ે (C) પેસ્ટ કરવા માટ ે (D) ડડલીટ કરવા માટ ે Ans: A 

(632)  POST નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Point On Self Test 
(B) Power On Self Test 
(C) Power Off System Test 

(D) POST 

Ans: B 

(633)  .edu ડોમેન નેમ શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) Environment Education 
(B) None 
(C) Both 
(D) Educational Institutions 

Ans: D 

(634)  SMTP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) System Mail Typical Program 
(B) Secure Mail Transfer Protocol 
(C) Simple Mail Tool Protocol 
(D) Simple Mail Transfer Protocol 

Ans: D 

(635)  .cn લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) United Kingdom (B) Canada (C) China (D) Nepal Ans: C 

(636)  AM/FM નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Advance Module/ Fire Module 
(B) Amplitude/Fire Modulation 
(C) Amplitude/Frequency Modulation 

(D) AutoMatic/Frequency Mode 

Ans: C 
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(637)  .com ડોમને નેમ શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) Commercial 
(B) Common Organizations 
(C) Computer Organizations 
(D) Complex Organizations 

Ans: A 

(638)  .in લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) Iran (B) India (C) Iraq (D) Istanbul Ans: B 

(639)  RSS નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Remote Service System 
(B) Relational System Service 
(C) Relative Simple Service 

(D) Really Simple Syndication 

Ans: D 

(640)  Shift + Ins નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) પેસ્ટ કરવા માટ ે (B) કોપી કરવા માટ ે (C) ડડલીટ કરવા માટ ે (D) કટ કરવા માટ ે Ans: A 

(641)  રજીસ્ટર અન ેમેમરી લોકેશનના સમૂહ કોનામાાં સમાવવામાાં આવે છ?ે  

(A) CU (B) ROM (C) MU (D) ALU Ans: D 

(642)  PB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Pop Byte (B) Peta Byte (C) Power Byte (D) Pita Byte Ans: B 

(643)  BIOS નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Basic Information Output System 
(B) Basic Internet Output Software 
(C) Basic Input Output System 

(D) Beta Input Output System 

Ans: C 

(644)  Alt + Tab નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) એક એટલીકેશન માથી બીજી એટલીકેશન માાં જવા માટ ે
(B) કોમ્પટયુટર બાંધ કરવા માટ ે
(C) અક્ટલકેશન બાંધા કરવા માટ ે
(D) એટલીકેશન ખોલવા માટ ે

Ans: A 

(645)  LLL નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Low Level Language 
(B) None 

(C) Last Level Language 
(D) Linear Level Language 

Ans: A 
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(646)  Shift + Home નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) ચાલુ પોક્જસન થી અાંક્તમ લાઈન પર જવા માટ ે
(B) ચાલુ પોક્જસન થી શરૂઆત ની લાઈન પર જવા માટ ે
(C) બન્ન ે
(D) આમથી એક પણ નહીં 

Ans: B 

(647)  ઓક્ટટકલ ડડસ્ક તરીકે શેનો શમાવેશ થતો નથી ?  

(A) WORM (B) CDROM (C) Floppy Disk (D) DVD Ans: C 

(648)  .aero ડોમેન નેમ શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) AeroPlant 
(B) None 
(C) Air Transport Industries 

(D) Air Industries 

Ans: D 

(649)  EB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Ex Byte (B) Exs Byte (C) Example Byte (D) Exa Byte Ans: D 

(650)  નીચેનામાથી કોનો ઉપયોગ ઈનપુટ ડીવાઈસ તરીકે થતો નથી?  

(A) ટરકે બોલ (B) લાઈટ પેન (C) કી-બોડટ (D) ટલોટર Ans: D 

(651)  VGA નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Video Graphics Array 
(B) Visual Graphics Access 
(C) Video Get Adapter 
(D) Video Graphic Access 

Ans: A 

(652)  MBPS નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Moto Byte Per Second 
(B) None 
(C) Mega Byte Per Second 
(D) Milo Byte Per Second 

Ans: C 

(653)  Ctrl + U નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) અક્ષર ને ઇટાક્લક કરવા માટ ે

(B) ઘાટા અક્ષર કરવા માટ ે
(C) અનડરલાઈન કરવા માટ ે
(D) અક્ષર ની સાઈજ બદલવા માટ ે

Ans: C 
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(654)  Ctrl + Esc નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) કમ્પટયુટર બાંધ કરવા માટ ે
(B) સ્ટાટટ મેનૂ બાંધ કરવા માટ ે
(C) કોમ્પટયુટર ચાલુ કરવા માટ ે
(D) સ્ટાટટ મેન ૂખોલવા માટ ે

Ans: D 

(655)  HLL નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) High Level Language 
(B) Both 
(C) None 
(D) Heavy Level Language 

Ans: A 

(656)  .coop ડોમેન નમે શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) None 
(B) Operation Organizations 
(C) Cooperation Organizations 
(D) Co-Operative Organizations 

Ans: D 

(657)  WAN નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Web Area Network 

(B) Wide Area Network 
(C) World Web Area Network 
(D) World Area Network 

Ans: B 

(658)  VDU નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Video Detail Unit (B) Video Display Unit (C) Visual Data Unit (D) Visual Display Unit Ans: D 

(659)  I/O નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Information/Output (B) Internet/Output (C) Interface/Output (D) Input/Output Ans: D 

(660)  MIME નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Multi Media Environment 
(B) None 
(C) Micro Media Environment 

(D) MultiPurpose Internet Mail Extensions 

Ans: D 

(661)  સામાન્ય રીતે લયાાં િકાર ના ટલોટર બજારમાાં ઉપલબ્ધ છ ે?  

(A) બાંન ે (B) ફ્લૅટ બેટ (C) ડરમ (D) એકય નહીં Ans: A 
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(662)  .arpa ડોમને નેમ શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) Arpnet 
(B) Address And Routing Parameter 
(C) None 
(D) Both 

Ans: B 

(663)  Ctrl + P નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) પેસ્ટ કરવા માટ ે (B) આમથી એક પણ નહીં (C) ક્િન્ટ કાઢવા માટ ે (D) ફોટો બનાવવા માટ ે Ans: C 

(664)  Ctrl + A કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) કોપી કરવા માટ ે
(B) બધોજ ટલેસ્ટ ક્સલેલટ કરવા માટ ે
(C) ડડલીટ કરવા માટ ે

(D) પેસ્ટ કરવા માટ ે

Ans: B 

(665)  MAN નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Metropolitan Area Network 
(B) Mail Area Network 
(C) Most Area Network 
(D) Main Area Network 

Ans: A 

(666)  એક કરતાાં વધારે ઉપભોગતાાં એક સાથે એક જ કોમ્પટયુટર ઉપર કામ કરી શકે ત ેિકારની પડરક્સ્થતીને શુાં 
કહેવામા છ ે? 

 

(A) એકેય નહીં (B) ક્સાંગલ યુજર (C) મલ્ટી યુજર (D) નેટવકટ Ans: C 

(667)  .mil ડોમેન નેમ શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) Mil Industries 

(B) Mail Organization 
(C) MileStone Industries 
(D) Military Organizations 

Ans: D 

(668)  End કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) સ્ટાટટ મેનૂ ઓપન કરવા માટ ે
(B) ચાલુ લાઈનની અાંત માાં જવા માટ ે

(C) પેજ ની અાંત માાં જવા માટ ે
(D) આમથી એક પણ નહીં 

Ans: B 
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(669)  GSM નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Global Server Maintain 
(B) Global System for Mobile 
(C) Green System Management 
(D) Geo Server Mobile Communication 

Ans: B 

(670)  .eg લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) Ecuador (B) Europe (C) Egypt (D) Estonia Ans: C 

(671)  .org ડોમેન નમે શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) None 
(B) Organization of Reserve 
(C) Organization 

(D) Non-Profit Making Organization 

Ans: D 

(672)  F4 કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) અનડ ુકરવા માટ ે (B) ડડલીટ કરવા માટ ે (C) ક્સલેલટ કરવા માટ ે (D) ડરફે્રશ કરવા માટ ે Ans: D 

(673)  HDD નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Hard Disk Drive 
(B) Hard Detail Data 

(C) Hardware Data Drive 
(D) None 

Ans: A 

(674)  VOIP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Visual Output Internet Power 
(B) Video Over Interface Protocol 

(C) Voice Over Internet Protocol 
(D) Video Output Interface Power 

Ans: C 

(675)  Alt + F4 નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) ચાલુ એટલીકેશન બાંધ કરવા 
(B) આમાાંથી એક પણ નહીં 

(C) એટલીકેશન ખોલવા માટ ે
(D) કોમ્પટયુટર બાંધ કરવા માટ ે

Ans: A 

(676)  Ctrl + S નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) ફાઈલને સેવ કરવા માટ ે
(B) ફાઈલને ડડલીટ કરવા માટ ે

(C) અમથી એક પણ નહીં 
(D) ફાઈલનુાં નામ બદલવા માટ ે

Ans: A 

   

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.       69                                                                                                                    

(677)  CDMA નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Code Division Multiple Access 
(B) Controller Data Maintain Access 
(C) None 
(D) Computer Data Management Access 

Ans: A 

(678)  .int ડોમેન નમે શેના માટ ેવપરાય છ?ે  

(A) Integer Organizations 
(B) International Organizations 
(C) Interconnection Organizations 
(D) Internet Organizations 

Ans: B 

(679)  F1 કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) પેસ્ટ કરવા માટ ે (B) યૂક્નવસટલ મદદ માટ ે (C) કોપી કરવા માટ ે (D) ડકે્લટ કરવા માટ ે Ans: B 

(680)  CRT નુાં આખુાં નામ શુાં છ?ે  

(A) કેથોડ રે ટ્યુબ (B) કેથોડ રાઈટ ટ્યુબ (C) કેથોડ રોમ ટ્યુબ (D) કેથોડ રેમ ટ્યુબ Ans: A 

(681)  હાડટવેર અને સોફ્ટવેર ન ેજોડવાનુાં કામ કોણ કરે છ?ે  

(A) Vacuum Tubes (B) Transistors (C) Operating System (D) Artificial Intelligence Ans: C 

(682)  .jp લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) HongKong (B) Nepal (C) India (D) Japan Ans: D 

(683)  Alt + F કી શેના માટ ેઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) ફોલ્ડર નુાં નામ બદલવા 
(B) ચાલુ િોગ્રામનુાં ફાઇલ મેનૂ ખોલવા 
(C) ફાઈલ ખોલવા 

(D) ફોલ્ડર ખોલવા 

Ans: B 

(684)  GPRS નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) General Packet Radio Service 
(B) Geo Program Radio Service 
(C) Globle Progress Rate System 
(D) Global Protocol Reverse Service 

Ans: A 

(685)  ZiB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Zeta Byte (B) Ziro Byte (C) Zero Byte (D) Zebi Byte Ans: D 
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(686)  Ctrl + C કી નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) કોપી કરવા માટ ે (B) ડડલીટ કરવા માટ ે (C) કટ કરવા માટ ે (D) પેસ્ટ કરવા માટ ે Ans: A 

(687)  IMAP નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Internet Message Access Protocol 
(B) Interchange Mail Access Protocol 
(C) Information Mail Access Protocol 

(D) Internet Mail Access Protocol 

Ans: A 

(688)  TiB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Total Byte (B) Tira Byte (C) Tebi Byte (D) Teka Byte Ans: C 

(689)  GB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Gigu Byte (B) Gigo Byte (C) Giga Byte (D) Gi Byte Ans: C 

(690)  .ca લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) Colombia (B) Canada (C) Cuba (D) Cape Verde Ans: B 

(691)  Ctrl + V નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) પેસ્ટ કરવા માટ ે (B) કોપી કરવા માટ ે (C) ડડલીટ કરવા માટ ે (D) કટ કરવા માટ ે Ans: A 

(692)  FAQ નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Frequency Asked Questions 

(B) Formula Asked Query 
(C) Feta Access Query 
(D) Frequency Access Query 

Ans: A 

(693)  Ctrl + o કી નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) સ્ટાટટ મેનૂ ખોલવા માટ ે (B) સચટ બોલસ ખોલવા માટ ે (C) ડસે્કટોપ પર જવા માટ ે (D) ફાઈલ ખોલવા માટ ે Ans: D 

(694)  Ctrl + F નો ઉપયોગ શુાં થાય છ?ે  

(A) ફાઈલ ડડલીટ કરવા માટ ે
(B) સચટ બોલસ ઓપન કરવા માટ ે

(C) ફાઈલ બનવા માટ ે
(D) ફોલ્ડર બનનવા માટ ે

Ans: B 

(695)  ARPANET નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Auto Research Power Agency Network 
(B) None 

(C) Advanced Research Project Agency Network 
(D) Advance Research Power Access Network 

Ans: C 
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(696)  Ctrl + Home નો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) ફાઈલ ડડલીટ કરવા માટ ે
(B) ફાઇલ સેવ કરવા માટ ે
(C) િથમ પેજ ની િથમ લાઈન પર જવા માટ ે
(D) ફાઈલ બાંધ કરવા માટ ે

Ans: C 

(697)  KB નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) Ki Byte (B) Kent Byte (C) Kilo Byte (D) Kelo Byte Ans: C 

(698)  KBPS નુાં પૂરાં  નામ શુાં છ?ે  

(A) None 
(B) Ki Byte Per Second 
(C) Keta Byte Per Second 

(D) Kilo Byte Per Second 

Ans: D 

(699)  .au લયાાં દેશ માટ ેનુાં ડોમેન નેમ છ?ે  

(A) Australia (B) Afghanistan (C) Austria (D) America Ans: A 
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