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(1100)  આલેખમાાં ડટેા શ્રેણીનુાં નામ, કેટગેીરી નામ, કકમત અને ટકાવારી દર્ાાવવા ચાટા ઓપ્ર્નના લ્ાાં ટબે પર ક્લલક 
કરર્ો? 

(A) Data Table (B) Axis (C) Data Labels (D) Title Ans: C 

(1101)  લ્ાાં ક્વકલ્પની મદદથી સેલ અથવા સેલ ક્વસ્તારને નામ આપી ર્કા્ છ.ે  

(A) Insert/Cell/Name 

(B) એક પણ નહીં 
(C) Insert/Name/Define 
(D) Insert/Worksheet/Name 

Ans: D 

(1102)  કોમ્પપ્્ુટરમાાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની કિ્ાને ર્ુાં કહે છ.ે?  

(A) પોઈક્્ટાંગ (B) એકપણ નહીં (C) માઉક્સાંગ (D) ડરગેીંગ Ans: D 

(1103)  માઈિોસોફ્ટના સ્થાપકનુાં નામ જણાવો ?  

(A) લેરી પેજ (B) બીલ ગેસ્ટ (C) વોરન બફેટ (D) નારા્ણ મકૂ્તા Ans: B 

(1104)  Text ને ફોમેટ કરવાના જુદા જુદા ર્ોટાકટ બટન લ્ાાં બારમાાં જોવા મળે છ?ે  

(A) Format Bar (B) Formula Bar (C) એક પણ નહીં (D) Format Menu Ans: A 

(1105)  ખોટુાં જોડકુાં ર્ોધો?  

(A) E-mail-આ્ મેઈલ 

(B) DPL-ડીજીટલ ફોન લાઈન 
(C) ALU-એરીથમેટીક લોજીક ્ુક્નટ 
(D) CGI-કોમન ગટેવે ઈ્ટરફેસ 

Ans: A 

(1106)  ઈ્ટીગ્રેટડે ચીપ (ic)ના ર્ોધકનુાં નામ જણાવો?  

(A) જ.ેએસ.કકલ્બી (B) ક્વક્લ્મ બુરોસ (C) ચાલ્સ બેબેજ (D) બીલ ગેસ્ટ Ans: A 

(1107)  નીચેનામાથી લ્ાાં ફાંલર્નમા આપવામાાં આવેલ તમામ ર્રતો ખોટી હો્, તો જ પકરણામ સાચુાં મળે છ?ે  

(A) OR() (B) IF() (C) AND() (D) NOT() Ans: D 

(1108)  નીચેનામાાંથી ક્ા કદવસે કોમ્પપ્્ુટર સાક્ષરતા કદવસ મનાવવામાાં આવે છ?ે  

(A) 2 ડીસેમ્પબર (B) 1 જા્્ુઆરી (C) 3 માચા (D) 4 અક્િલ Ans: A 

(1109)  હવામાનની આગાહી માટ ેનીચે પૈકી ક્ા કોમ્પપ્્ુટરનો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) ડીજીટલ કોમ્પપ્્ુટર (B) સુપર કોમ્પપ્્ુટર (C) વેધર કોમ્પપ્્ુટર (D) સુપરસોક્નક કોમ્પપ્્ુટર Ans: B 

(1110)  ઈંટરનેટ દ્વારા કોમ્પ્ુક્નકેર્ન માટનેા િોટોકોલને નીચેનામાાંથી રુ્ાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) TCP/IP (B) HMT/DP (C) CTP/DP (D) HTTP/IP Ans: A 
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(1111)  નીચેનામાાંથી ક્ો એક એ્ટી વા્રસ સોફ્ટવેર છ?ે  

(A) નોરટોન (B) જાવા (C) એલસેલ (D) ક્વ્ડોઝ Ans: A 

(1112)  જો કેપ્સ લોક કી ઓન કરવામાાં આવે તો નીચેનામાાંથી કઈ બાબત જોવા મળે?  

(A) સ્પેક્લાંગ સુધરર્ે (B) ડીજીટલ કા ા્ ર્રુ થા્ (C) કેક્પટલ અક્ષરો પડરે્ (D) તમામ Ans: C 

(1113)  આલેખ માાં __________ ના ઉપ્ોગ દ્વારા માકહતીનો રાંગ તથા ઢબ દર્ાાવી ર્કા્ છ.ે  

(A) Title (B) Series (C) Data Range (D) Legend Ans: D 

(1114)  કોમ્પપ્્ુટરના ક્પતામહ તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) ચાલ્સ બેબેજ (B) લેરી પેજ (C) માકા ઝુિબાગા (D) બીલ ગેસ્ટ Ans: A 

(1115)  ઈ્ટરનટેમાાં વેબપેજને રીલોડ કરવા માટ ેક્ા બટનનો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) રી-લોડ (B) રીસ્ટોર (C) અ્ડ ુ (D) રીફે્રર્ Ans: D 

(1116)  MS-Word માાં બધા જ Menu લ્ાાં ભાગમાાં આવેલા હો્ છ.ે  

(A) મેનુ બાર (B) ફોમેકટાંગ રૂલરબાર (C) ટાઈટલ બાર (D) રૂલર બાર Ans: A 

(1117)  એલસેલ સૂત્રમાાં સરવાળો તથા બાદબાકી બે નો સમાવેર્ કરેલ હો્, તો ગણતરી લ્ાાં િમમા થર્ે?  

(A) વચ્ચેથી ડાબે (B) ડાબેથી જમણે (C) વચ્ચેથી જમણ ે (D) જમણેથી ડાબે Ans: B 

(1118)  E-mail થકી મોકલવામાાં આવતી ફાઈલને ર્ુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) આઉટ ફાઈલ (B) એટચેમે્ટ (C) ઓડ ફાઈલ (D) સે્ડર ફાઈલ Ans: B 

(1119)  MS Excel માાં કોલમના નામને __________ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ?ે  

(A) કૉલમ હેડર (B) કૉલમ હેકડાંગ (C) હેડર (D) મેઈન હેડર Ans: A 

(1120)  PROM,EPROM,EEPROM વગેરે કઈ િકારની રોમ છ?ે  

(A) એપ્લીકેબલેરોમ (B) સોફ્ટરોમ (C) િોગ્રામેબલ રોમ (D) હાડારોમ Ans: C 

(1121)  એલસેલમાાં ચોક્કસ િકારના ડટેા િોટલેટ કરવા લ્ાાં ઓપ્ર્નનો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) Save (B) Protect (C) Protection (D) Save as Ans: C 

(1122)  સ્િેડર્ીટમાાં દરેક ખાનને રુ્ાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) રેકોડા (B) સેલ (C) ટબેલ (D) કફલ્ડ Ans: B 

(1123)  MS-Excelમાાં કુલ કેટલી (ROW)હો્ છ.ે?  

(A) 65365 (B) 65536 (C) 65565 (D) 65635 Ans: B 

(1124)  ભારતનુાં િથમ ISP ક્ુાં છ?ે  

(A) PTML (B) LTML (C) MTNL (D) BSNL Ans: D 
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(1125)  એલસેલમાાં ચાટા ક્વઝાડાના ચાર સ્ટપે પૈકી બીજુ ાં સ્ટપે લ્ુ છ?ે  

(A) Chart Option (B) Chart Location (C) Chart Source Data (D) Chart Type Ans: C 

(1126)  અવાજના રેકોડડાંગ માટ ેનીચેના માાંથી કઈ જરૂરી બાબત છ?ે  

(A) ટલેીસવડસ (B) સ્પીકર (C) માઈિોફોન (D) ટોકર Ans: C 

(1127)  એલસેલમાાં ડટેાને િમમા ગોઠવવા લ્ાાં મેંનુનો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) Data (C) Tools (D) File Ans: B 

(1128)  હાડાકડસ્ક ડરાઈવોને ક્ા િકારના સ્ટોરેજ સમજવામાાં આવે છ?ે  

(A) ટમે્પપરરી (B) નોનપરમેને્ટ (C) ફ્લેર્ (D) નોનવોલેટાઈલ Ans: D 

(1129)  MS-Word ના મેનુબારના મેનુને કા ા્રત કરવા માટ ેઅાંડરલાઈન વાળા ર્બ્દ સાથે કઈ કી દબાવવામાાં આવે 
છ.ે 

 

(A) Ctrl (B) Del (C) Shift (D) Alt Ans: D 

(1130)  MS-Word માાં ટબેલમાાં રહેલી ઉભી હરોળને રુ્ાં કહેવામા આવે છ?ે  

(A) Row (B) Column (C) એક પણ નહીં (D) Cell Ans: B 

(1131)  વકાર્ીટને છાપવા માટ ેલ્ાાં કમા્ડનો ઉપ્ોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) Print (B) Print Preview (C) New (D) Open Ans: A 

(1132)  વડા એલસેલ અન ેપાવરપોઈંટમાાં છલે્લે કરેલા સુધારા કાઢી નાખવા લ્ો કમા્ડ વપરા્ છ?ે  

(A) Undo (B) Stepback (C) Redo (D) Hack Ans: C 

(1133)  નીચેનામાાંથી સૌથી ઓછા ખચાાળ ક્િ્ટરનુાં નામ જણાવો?  

(A) લેસર (B) ડોટ મેકટરક (C) એક પણ નકહ. (D) ઇ્લજટે Ans: B 

(1134)  ભારતમાાં બનેલ િથમ કોમ્પપ્્ુટર ક્સધાથાનુાં ક્નમાાણ કોણે ક્ુું હતુાં?  

(A) ઇલેલટરોક્નક કોમસા હાઉસ ઓફ ઇક્્ડ્ા 
(B) ઇલેલટરોક્નક કોપોરેર્ન ઓફ ઇક્્ડ્ા 

(C) ઇલેલટરોક્નક વેલી ઓફ ઇક્્ડ્ા 
(D) ઇલેલટરોક્નક ડવેલોપમે્ટ હાઉસ ઓફ ઇક્્ડ્ા 

Ans: B 

(1135)  તમારા કોમ્પપ્્ુટરમાાં બનલેી કા્મી મેમોરીને ર્ુાં કહે છ ે?  

(A) સીડી-રોમ (B) િોગ્રામેબલ મેમોરી (C) રીડ ઓ્લી મેમોરી (D) રે્ડોમ એલસેસ મમેોરી Ans: C 

(1136)  BATCH ફાઈલોનુાં એલસટે્ સન રુ્ાં છ?ે  

(A) .exe.bat (B) .bat (C) .batch (D) .bet Ans: B 
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(1137)  ડટેાને ડીવીડીમાાં સાંગ્રહ કરવા માટ ેનીચેનામાાંથી કઈ બાબતનો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) ડીવીડી ડરાઈવ (B) સીડી રાઈટર (C) ડીવીડી રાઈટર (D) સીડી ડરાઈવ Ans: C 

(1138)  વકાબુક એટલે _________ નો સમૂહ.  

(A) સેલ (B) સીટ (C) ફાઈલ (D) કૉલમ Ans: B 

(1139)  નીચેનામાાંથી રુ્ાં બનાવવા માટ ેપસનાલ કમ્પપ્્ુટરન ેકનેલટ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) સૂપર કમ્પપ્્ુટર (B) નેટવકા (C) એ્ટરિાઈઝ (D) સવાર Ans: B 

(1140)  નીચેનામાથી લ્ો એલસેલમાાં મળતા ચાટાનો િકાર છ?ે  

(A) તમામ (B) Column (C) Line (D) Pie Ans: A 

(1141)  ઇલેલટરોક્નકસ કમ્પપોન્ટ વાળા થીન પ્લેટ અથવા બોડાને રુ્ાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) સકડટબોડા (B) ક્િ્ટર (C) સ્કેનર (D) હાડા કડસ્ક Ans: A 

(1142)  MS-Word ના ર્રૂઆતના Screen ની સૌથી ઉપર એક Horizontal bar જોવા મળે છ ેતે  

(A) રૂલર બાર છ ે (B) ફોમેકટાંગ રૂલ બાર છ ે (C) મેનૂ બાર છ ે (D) ટાઈટલ બાર છ ે Ans: D 

(1143)  Normal View માાં લ્ાાં િકારનુાં રૂલરબાર જોવા મળે છ?ે  

(A) Both (B) None (C) Horizontal(આડી) (D) Vertical (ઊભી) Ans: C 

(1144)  ક્વશ્વમાાં સૌથી વધુ કોમ્પપ્્ુટર ધરાવતો દેર્ ક્ો છ?ે  

(A) અમેકરકા (B) ચીન (C) જાપાન (D) ભારત Ans: A 

(1145)  નીચેનામાથી લ્ુ એ ક્વધે્ માટનેી જરૂકર્ાત મુજબની વાલ્રચના ધરાવતી ક્વજડા છ ે?  

(A) એક પણ નહીં (B) ડા્લોગ બોલસ (C) ફોમ્પ્ુાલા (D) ફાંલર્ન ક્વજડા Ans: D 

(1146)  નીચેનામાાંથી ક્ુાં એક વેબ બ્રાઉઝર નથી?  

(A) ગુગલ િોમ (B) ઈંટરનટે એલસપ્લોરર (C) ક્વ્ડોવ્ઝ એલસપ્લોરર (D) મોક્ઝલા Ans: C 

(1147)  MS-Word એ લ્ાાં સોફ્ટવેરનો એક ભાગ છ ે?  

(A) MS-Windows (B) MS-Office (C) VB (D) SQL Ans: B 

(1148)  એલસેલમાાં ક્ર્ટનુાં નામ બદલવા લ્ાાં ઓપ્ર્નનો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) Delete (B) Edit (C) None (D) Rename Ans: D 

(1149)  MS-Word માાં GO TO માટ ેકઈ ર્ોટા કી વપરા્ છ?ે  

(A) F1 (B) Ctrl + P (C) Ctrl + G (D) F2 Ans: C 

(1150)  Excel માાં ર્ીટ બદલવા માટનેો ર્ોટા કટ કી કઈ છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) Ctrl + PgDn (C) Alt + PgDn (D) Ctrl + End Ans: B 
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(1151)  િથમ પેઢીનાાં કોમ્પપ્્ુટરમાાં નીચેનામાાંથી ક્ુાં સાધન ઉપ્ોગમાાં લેવાતુાં હતુાં?  

(A) ઇ્ટીગ્રેટડે ચોપર ચીપ (B) વેલ્ુમ ટ્યુબ (C) ઇલેલટરોનીક ચીપ (D) ઇ્ટીગ્રેટડે સકડટ ચીપ Ans: B 

(1152)  નીચમેાથી ફોલ્ડર ર્ુાં છ ે?  

(A) એક કહડને ફાઈલ 
(B) મહત્વની ફાઈલોનુાં જુથ 
(C) િોગાક્માંગ લેગ્વેજ 

(D) ઇંટરનેટ િકાર 

Ans: B 

(1153)  એલસેલમાાં ચાટા ક્વઝાડાના ચાર સ્ટપે પૈકી િથમ સ્ટપે લ્ુ છ?ે  

(A) Chart Source Data (B) Chart Option (C) Chart Type (D) Chart Location Ans: C 

(1154)  CONTROL+SHIFT+> ?  

(A) Increase font size (B) Make letters italic (C) Decrease font size (D) એકે્ નહીં Ans: A 

(1155)  નવી ર્ીટ પર આલેખ રજૂ કરવા લ્ો ક્વકલ્પ પસાંદ કરર્ો?  

(A) As new sheet (B) As chart sheet (C) As new chart (D) As object in Ans: A 

(1156)  MS-Word માાં ટાઈપ કરેલી માકહતીમાાં ઈચ્છા િમાણે જરૂરી સુધારા-વધારા કરવાની કિ્ાને ર્ુાં કહેવા્ છ?ે  

(A) Setting (B) Deleting (C) Editing (D) Writing Ans: C 

(1157)  CONTROL+C ?  

(A) Copy (B) Undo (C) Paste (D) Redo Ans: A 

(1158)  MS-Word માાં ટબેલમાાં રહેલી આડી હરોળને રુ્ાં કહેવા્ છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) Column (C) Cell (D) Row Ans: D 

(1159)  Data, Range તથા Series ક્વકલ્પ ચાટા ક્વઝાડાના લ્ાાં ચરણમાથી મળે છ?ે  

(A) ત્રીજા (B) ચોથા (C) િથમ (D) બીજા Ans: D 

(1160)  કસારન ેલાઈનના અાંતમાાં લઈ જવા માટ ેકી-બોડા માાં કઈ કીનો ઉપ્ોગ કરા્ છ ે?  

(A) પોઝ (B) એ્ડ (C) ઇ્સરટ (D) હોમ Ans: B 

(1161)  કમ્પપ્્ુટરના ભૌતીક ભાગને ર્ુાં કહેછ?ે  

(A) સોફ્ટવેર (B) હાડાવેર (C) સ્પામ્પવેર (D) માલવેર Ans: B 

(1162)  DOSનુાં પૂરુાં  નામ જણાવો?  

(A) Desk Operating System 
(B) Disk Operating System 

(C) Disk Opening System 
(D) Desk Opening System 

Ans: B 
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(1163)  કમ્પપ્્ુટરની ઈ્ટીગ્રેટડે સકડટ ચીપ (ic)ર્ેની બનેલી હો્ છ.ે ?  

(A) તાાંબુ (B) લોખાંડ (C) સીલીકોન (D) સોનુાં Ans: C 

(1164)  MS-Word ના ર્રૂઆતના(Screen) ભાગ નીચેના પૈકી ર્ુાં હોતુાં નથી?  

(A) Menu bar (B) Status bar (C) Taskbar (D) Scrollbar Ans: C 

(1165)  FORTRANનુાં પૂરુાં  નામ જણાવો?  

(A) Format Translation 

(B) Formula Translation 
(C) Form Treatment 
(D) Forming Treatment 

Ans: B 

(1166)  ડૉલ્ુમે્ટમાાં હાાંક્સ્ાની ગોઠવણી નક્કી કરવા માટ ેરે્નો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) Menu bar (B) Ruler bar (C) File Menu (D) Format bar Ans: B 

(1167)  કોમ્પપ્્ુટરન ેરીફે્રર્ કરવા કઈ કીનો ઉપ્ોગ થા્ છ ે?  

(A) F11 (B) F1 (C) F5 (D) F3 Ans: C 

(1168)  MS એલસેલમાાં કોઈ સાંખ્્ાનુાં વગામૂળ ર્ોધવા માટ ેલ્ાાં ક્વધે્નો ઉપ્ોગ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) MOD() (B) SQRT() (C) SQR() (D) MODE() Ans: B 

(1169)  MS-Word માાં પાનાાં નાંબર, કસારનુાં હાલનુ સ્થાન વગેરે િથમ સ્િીનના લ્ાાં ક્વભાગમાાં જોવા મળે છ?ે  

(A) ટાઈટલ બાર (B) મેનુ બાર (C) સ્ટટેસ બાર (D) ટાસ્ક બાર Ans: C 

(1170)  MTBFનુાં પૂરુાં  નામ જણાવો ?  

(A) મીનટાઈમ બીફોર ફેલ્્ોર 
(B) મોસ્ટ ટાઈમ બીફોર ફેલ્્ોર 
(C) મોર ટાઈમ ક્બહાઈ્ડ ફેલ્્ોર 
(D) મેમોરી ટાઈમ બીફોર ફેલ્્ોર 

Ans: A 

(1171)  રીમોટ કોમ્પપ્્ુટરમાાંથી બીજા કોમ્પપ્્ુટરમાાં ફાઈલની કોપી કરવાની કિ્ાને ર્ુાં કહેવા્ છ?ે  

(A) ડાઉનલોડીંગ (B) ઓટોડા્લીંગ (C) ટલેસ્ટ કોપી (D) કોક્પાંગ ક્સસ્ટમ Ans: A 

(1172)  એલસેલમાાં ગાક્ણક્તક િકિ્ાઓક્ન ફોમ્પ્ુાલા સાંપૂણાપણે દુર થા્ તે માટ ેલ્ો કમા્ડ વપરા્ છ?ે  

(A) Clear (B) Delete (C) Clean (D) Cis Ans: A 

(1173)  એલસેલ એક્પ્લકેર્નનાનો સમાવેર્ લ્ાાં ગ્રૂપમાાં કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) Ms-Access (B) Ms-Office (C) Ms-Excel (D) MS-Word Ans: B 
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(1174)  લખાણ તેમજ કોપી અને રીિોડ્ુસ કરનાર ડીવાઇસને ર્ુાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) રીડર (B) મેમરી (C) સ્કેનર (D) પોઈ્ટર Ans: C 

(1175)  HTML ફાઈલોનુાં કોડીંગ ર્ેમાાં લખવામાાં આવે છ ે?  

(A) MS-Excel (B) Dos (C) MS-WORD (D) Notepad Ans: D 

(1176)  MS-Word ના િથમ Screen ની છલે્લી લાઈન લ્ાાં નામે ઓડખવામાાં આવે છ?ે  

(A) સ્ટટેસ બાર (B) ટાઈટલ બાર (C) ટાસ્ક બાર (D) મેનુ બાર Ans: A 

(1177)  MS-Word માાં તૈ્ાર થ્ેલ ફાઈલનુાં Extension ર્ુાં હો્ છ?ે  

(A) ppt (B) doc (C) txt (D) xls Ans: B 

(1178)  Ctrl+K ?  

(A) Print (B) Undo (C) Hyperlink (D) Redo Ans: C 

(1179)  MS-Word માાં ડૉલ્ુમે્ ટમાાં સુધારા વધારા કરવા માટનેા જરૂરી કમા્ડસ લ્ાાં મેન ુહો્ છ?ે  

(A) Windows (B) Edit (C) Help (D) Delete Ans: B 

(1180)  નીચેનામાથી લ્ાાં ફાંલર્નમા આપવામાાં આવેલ તમામ ર્રતો સાચી હો્, તો જ પકરણામ સાચુાં મળે છ?ે  

(A) NOT() (B) OR() (C) IF() (D) AND() Ans: D 

(1181)  એકસેલના દસ્તાવેજને લ્ાાં નામની ફાઈલના રૂપે સ્ટોર કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) વકાગ્રૂપ (B) વકાબુલસ (C) વકાટબેલ (D) વકાર્ીટ Ans: B 

(1182)  માઉસનો લ્ાાં િકારના ડીવાઈસમાાં સમાવેર્ થા્ છ.ે?  

(A) ગેટીંગ (B) પોઈ્ટીગ (C) સ્કેનીંગ (D) કહટીંગ Ans: B 

(1183)  Ctrl+X ?  

(A) Copy (B) Paste (C) Redo (D) Cut Ans: D 

(1184)  W.W.W નાાં ર્ોધક નુાં નામ જણાવો ?  

(A) ચાલ્સ બેબેજ (B) સગેઈ બ્રેન (C) ટીમ બ્સાલી (D) ક્વક્લ્મ બુરોસ Ans: C 

(1185)  નીચેનામાથી લ્ાાં ફાંલર્નમા આપવામાાં આવેલ તમામ ર્રતોમાથી કોઈ પણ એક ર્રત સાચી હો્, તો પણ 
પકરણામ સાચુાં મળે છ?ે 

 

(A) IF() (B) NOT() (C) OR() (D) AND() Ans: C 

(1186)  એલસેલમાાં કોઈ ગાક્ણક્તક િકિ્ા કરતી વખતે ક્નણા્ાત્મક ક્થથક્તમાાં લ્ાાં ફાંકર્નનો ઉપ્ોગ કરવામાાં આવે 
છ?ે 

 

(A) Sum (B) If (C) Count (D) While Ans: B 
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(1187)  Excel મો કોઈ રોને કફ્રજ કરવા માટનેુાં ઓપ્ર્ન ________ મેનૂમાાં રહેલૂ છ.ે  

(A) Format (B) એક પણ નહીં (C) Tools (D) Window Ans: D 

(1188)  MICRનુાં પૂરુાં  નામ જણાવો?  

(A) મેટરો ઇ્ટર કાડા રેકક્િર્ન 
(B) મેટરો ઇ્ક કેરેલટર રેકક્િર્ન 
(C) મેિેકટક ઈં્ટર કાડા રેકક્િર્ન 

(D) મેિેકટક ઇ્ક કેરેલટર રેકક્િર્ન 

Ans: D 

(1189)  MS-Word માાં નવી ફાઈલ ખોલવા માટ ેકઈ ર્ોટા કી વપરા્ છ?ે  

(A) Ctrl + X (B) Ctrl + S (C) Ctrl + O (D) Ctrl + N Ans: D 

(1190)  ઈંટરનેટ પર થતી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાાંથી ર્ુાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) ઈ-બીઝનેસ (B) ઈ-સેવર (C) ઈ-ટરડે (D) ઈ-કોમસા Ans: D 

(1191)  એલસેલના દસ્તાવેજને કઈ નામની ફાઈલના રૂપે સ્ટોર કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) વકાબુક (B) વકાર્ીટ (C) વકાટબેલ (D) વકાગ્રુપ Ans: A 

(1192)  ક્વ્ડોઝમાાં ઈં્ટરનટેનો ઉપ્ોગ કરવા માટ ેલ્ા સોફ્ટવેર નો ઉપ્ોગ થા્ છ ે?  

(A) મોડાન સોફ્ટવેર (B) ઈં્ટરનટે એલસપ્લોરર (C) મોડાન એલસપ્લોરર (D) ઈં્ટરનેટ સોફ્ટવેર Ans: B 

(1193)  ખોટુાં જોડકુાં ર્ોધો?  

(A) EFT-Electronic Find Transfer 

(B) DTE-Data Terminal Equipment 
(C) COBOL-Common Business Oriented Language 
(D) FTP-File Transfer Protocol 

Ans: A 

(1194)  નીચેનામાાંથી ઈંટરનટેને ર્ુાં કહેવામાાં આવે છ?ે  

(A) સચા એ્જીન (B) માઈિોસોફ્ટ પેકેજ (C) એક મહત્વનો સોફ્ટવેર (D) નેટવકોનુાં નટેવકા Ans: D 

(1195)  લ્ાાં ચાટા માત્ર એક જ ડટેા ક્સરીજના આધારે તૈ્ાર કરી ર્કા્ છ.ે  

(A) પાઈ (B) બાર (C) લાઈન (D) કૉલમ Ans: C 

(1196)  CONTROL+SHIFT+< ?  

(A) એકે્ નહીં (B) Decrease font size (C) Make letters italic (D) Increase font size Ans: B 

(1197)  એલસેલમ ફાઈલને બીજા નામે સેવ કરવા મેનુમાથી લ્ાાં ઓપ્ર્નનો ઉપ્ોગ થા્ છ?ે  

(A) Ctrl + S (B) Save in (C) Save (D) Save as Ans: D 
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(1198)  ફોરટેંન ભાષાના ર્ોધકનુાં નામ જણાવો?  

(A) જોષેફ જકુે્દા (B) બેલ્સ પાસ્કલ (C) જ.ેડબ્લુ.બેલસ (D) જ.ેએમ.કકલ્બી Ans: C 

(1199)  લખેલા લખાણની ઉપર જ નવુાં લખાણ લખવામાાં આવે તેને કઈ િકિ્ા કહેવામા આવે છ ે?  

(A) કડલીટ કરવુાં (B) ઓવરરાઈટ (C) લખવુાં (D) ઉમરેવુાં Ans: B 
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