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(1200)  માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીનું મુખ્ય મથક લયા આવેલ છ ે? 

(A) સીએટલ (B) પેન્સીલવેક્નયા (C) ન્યુયોકક (D) વોશીંગટન ડી.સી Ans: A 

(1201)  3.5 આકારવાળી ફ્લોપીની સંગ્રહ ક્ષમતા કેટલી હોય છ?ે  

(A) 1.78mb (B) 1mb (C) 1.66mb (D) 1.44mb Ans: D 

(1202)  MS Excelમાં કુલ કેટલી હરોળ (Row) હોય છ?ે  

(A) 256 (B) 65536 (C) 65526 (D) 6405 Ans: B 

(1203)  નીચેનામાંથી કયો ક્વકલ્પ વેબ બ્રાઉઝર દશાકવે છ?ે  

(A) આપેલ તમામ (B) Internet Explorer (C) Google Chrome (D) Mozilla Firefox Ans: A 

(1204)  ક્વન્ડોઝ ઓપરેટટગં ક્સસ્ટમમાં કયા ઓપ્શનની મદદથી માઉસની કલીક બદલી શકાય છ?ે  

(A) કંટરોલ પેનલ (B) સ્ટટે્સબાર (C) એરેથમેટટક એન્ડ લોક્િક (D) પ્રોગ્રામ Ans: A 

(1205)  HTMLમાં FORM બનાવવા કયા ટગેનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) FONT (B) એકેય નહીં (C) HREF (D) FORM Ans: D 

(1206)  આમાંથી કયંુ કોમ્યુટર નથી?  

(A) MACINTOSH (B) PASEO (C) IBM Aptiva (D) Acorn Computers Ans: B 

(1207)  ડટેાને સ્ટોર કરવા તેમિ ગણતરી કરવા માટ ેકોમ્પ્યુટર કઈ નમ્બર ક્સસ્ટોમનો ઉપયોગ કરે છ?ે  

(A) ઓકટોલ (B) બાઈનરી (C) લયોરમલ (D) ડસેીમલ Ans: B 

(1208)  હાડક ટડસ્કનો કોમ્પ્યુટરનાં લયા ક્વભાગમાં સમાવેશ થાય છ?ે  

(A) ઓપરેટીંગ સોફ્ટવેર (B) એપ્લીકેશન (C) હાડકવેર (D) સોફ્ટવેર Ans: C 

(1209)  માઈક્રોસોફ્ટનાં સહસ્થાપકનું નામ િણાવો ?  

(A) લેરી પેિ (B) નંદન નીલેકરની (C) પોલ એલન (D) નારાયણ મકૂ્તક Ans: C 

(1210)  DVDનું પૂરં નામ િણાવો?  

(A) ડીજીટલ વાન ટડસ્ક (B) ડીજીટલ વોટર ટડસ્ક (C) ડીજીટલ વસેટાઈલ ટડસ્ક (D) ડીજીટલ વલ્નરેબ્લ ટડસ્ક Ans: C 

(1211)  ફાઈલમાંથી ટડક્લટ કરેલી માટહતીને તુરંત િ પાછી મેળવવા માટ ેકયા ક્વકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ?ે  

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

(1212)  કોમ્યુટર પરથી માટહતીને સવકર ઉપર મોકલવાને શું કહે છ?ે  

(A) ડાઉનલોડ (B) સેન્ડ (C) અપલોડ (D) ટરપ્લાય વેબ Ans: C 

(1213)  ભારતનાં લયા શહેરમાં સીલીકોન વેલી આવેલી છ?ે  

(A) મુંબઈ (B) કોલકાતા (C) બેંગ્લોર (D) હૈદરાબાદ Ans: C 
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(1214)  નીચેનામાંથી કઈ કોમ્પ્યુટરની પ્રાથમીક મેમોરી છ?ે  

(A) ઇપ્રોમ (B) પ્રોમ (C) રોમ (D) રેમ Ans: D 

(1215)  બાઈનરી કોડકમાં સંખ્યા 7ને કેમ લખાય?  

(A) 100 (B) 111 (C) 10 (D) 11 Ans: B 

(1216)  કોમ્યુટરમાં માઉસને ઈક્છછત િગ્યા પર લઈ િવાની ટક્રયાને શું કહે છ?ે  

(A) ડબલક્લલક (B) ડકે્ગંગ (C) પોઈક્ન્ટગં (D) ક્લલક Ans: C 

(1217)  કોમ્યુટરમાં વપરાતી JPEG ફાઈલનું પૂરં નામ િણાવો.  

(A) Joint Photograph Expert‘s Group 
(B) Joint Photocopy Expert Group 
(C) Joint Photographic Experts Group 
(D) Joint Photographic Expert Group 

Ans: C 

(1218)  કોમ્પ્યુટરમાં હાડકવેર અને સોફ્ટવેરનાં જોડાણની મુખ્ય બાબત કઈ છ?ે  

(A) ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ (B) મોડમે (C) એપ્લીકેશન (D) ટરાન્ઝીસ્ટર Ans: A 

(1219)  SMPSનું પૂરં નામ િણાવો ?  

(A) શેરીંગ મોડ પાવર સપ્લાય 
(B) સ્વીચ મોડ પાવર સપ્લાય 
(C) સીરીયલ મોડ પાવર સપ્લાય 

(D) સેટ મોડ પાવર સપ્લાય 

Ans: B 

(1220)  ગેમ સાથે સંકલાયેલું મખુ્ય સાધન કયંુ છ?ે  

(A) માઉસ (B) સ્કેનર (C) સ્પીકર (D) જોયસ્ટીક Ans: D 

(1221)  ફાઈલને એક િગ્યા પરથી અન્ય િગ્યાએ ખસેડવા માટ ેકયા ક્વકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ?ે  

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

(1222)  ઓપરેટટગં ક્સસ્ટમ લયા પ્રકારનું સોફટવેર છ?ે  

(A) ક્સસ્ટમ સોફટવેર (B) યુઝર સોફટવેર (C) એક્પ્લકેશન સોફટવેર (D) પ્રોગ્રામ સોફટવેર Ans: A 

(1223)  ખોટુ ંજોડકંુ શોધો?  

(A) DTP-ડસે્કટોપ પબ્લીસીંગ 
(B) BPI-બીટ્સ પર ઇંચ 
(C) CPS-કેરેલટર પર સેકન્ડ 

(D) GB-ગીગા બાર 

Ans: D 
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(1224)  મેગ્નેટટક ટડસ્ક ઉપર કયા તત્વનું વરખ હોય છ ે  

(A) આયનક ઓલસાઈડ (B) સોડોયમ ઓલસાઈડ (C) ફોસ્ફરસ ઓલસાઈડ (D) મેગ્નેશીયમ લલોરાઈડ Ans: A 

(1225)  ક્સલેલટ અથવા હાઈલાઈટ કરવા શેનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) માઉસ (B) હાડક ટડસ્ક (C) ફ્લોપી ટડસ્ક (D) આઇકોન Ans: A 

(1226)  નીચેનામાંથી કયંુ કોમ્યુટરનાં મગિ િવંુે છ?ે  

(A) CPU (B) XP (C) ક્ચપ (D) મેમરી Ans: A 

(1227)  ઇલેલટરોક્નક એનાલોગ કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ લયારે શર થયો હતો ?  

(A) 1972 (B) 1958 (C) 1964 (D) 1951 Ans: B 

(1228)  MS Word માં સ્પેક્લંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી કરવા માટ ેકઈ ફંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ?ે  

(A) F7 (B) F9 (C) F6 (D) F8 Ans: A 

(1229)  BPS નુ ંપૂરં નામ િણાવો?  

(A) બીટ પર સોસક (B) બીટ પર સેકન્ડ (C) બીટ પર સેન્ટ (D) બીટ પર સેવ Ans: B 

(1230)  કોમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છ ે?  

(A) સે.મી (B) બાઈટ (C) મી.મી (D) બીટ Ans: D 

(1231)  PDAને નીચેનામાંથી લયા શબ્દો તરીકે ઓળખવામાં આવે છ?ે  

(A) ડસે્કટોપ (B) લેપટોપ (C) પામટોપ (D) ટબે્લેટ Ans: C 

(1232)  નીચેનામાંથી કયો ડટેાબેઝ પ્રોગ્રામ નથી?  

(A) MS Database (B) વડક (C) એસકયુએલ સવકર (D) માયએસકયુએલ Ans: B 

(1233)  ઓપન સોસક માટ ેકઈ ઓપરેટટગં ક્સસ્ટમ જાણીતી છ?ે  

(A) ક્વન્ડોઝ (B) લીનક્ષ (C) મકન્ટોશ પS (D) એકેય નહીં Ans: B 

(1234)  Modem નું પૂરં નામ શંુ છ?ે  

(A) modulating-demodulating 

(B) modulation-demodulation 
(C) mod -demo 
(D) modulator-demodulator 

Ans: D 

(1235)  કોમ્યુટરમાં CPUનો અથક શું થાય?  

(A) આમાંનું કંઈિ નહીં (B) સેન્ટરલ ક્પ્રક્ન્ટગ યુક્નટ (C) કોમ્યુટર ક્પ્રક્ન્ટગં યુક્નટ (D) સેન્ટરલ પ્રોસેક્સંગ યુક્નટ Ans: D 

(1236)  કોમ્યુટરની સ્પીડ શેમાં મપાય છ?ે  

(A) MPIS (B) એકેય નહીં (C) MSIP (D) MIPS Ans: D 
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(1237)  દસ્તાવેજો વગેરે િવેી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટ ેનીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) સ્કેનર (B) ઓપ્ટીકલ માકક રીડર (C) ક્પ્રન્ટર (D) મેગ્નેટટક રીડર Ans: A 

(1238)  નીચેનામાંથી બ્લીકીંગ લાઈન કોને કહે છ ે?  

(A) ફાઈલ (B) ફોલ્ડર (C) ક્પલસેલ (D) કસકર Ans: D 

(1239)  કોમ્પ્યુટર કે્ષતે્ર મહાનક્રાંક્ત લયારે થઈ ?  

(A) ઈ.સ.1964 (B) ઈ.સ.1962 (C) ઈ.સ.1956 (D) ઈ.સ.1960 Ans: D 

(1240)  આમાંથી કઈ પ્રોગ્રાક્મંગ લેંગ્વિ નથી?  

(A) Tyring (B) java (C) C# (D) Basic Ans: A 

(1241)  ભારત દેશે ક્વશ્વને કયા કોમ્યુટરની ભેટ ધરી હતી?  

(A) MINI (B) SUPER (C) MICRO (D) એકેય નટહ Ans: D 

(1242)  સ્પે્રડશીટમાં સેલને નીચેનામાંથી કઈ રીતે દશાકવવામાં આવ્યા હોય છ?ે  

(A) ફાઈલ અને રેકોડકનું ઈંટરસેલશન 
(B) ફાઈલ અને ફોલ્ડરનું ઈંટરસેલશન 
(C) કોઈ નહી 
(D) રો અને કોલમનું ઈંટરસેલશન 

Ans: D 

(1243)  સ્ટોરેિ કેપેસીટીનો એકમ કયો છ?ે  

(A) બીટ (B) સેકન્ડ (C) મીટર (D) બાઈટ Ans: D 

(1244)  MODEMનુ ંપૂરં નામ િણાવો ?  

(A) મોડનક ઇલેક્લટરક માઉસ (B) મોડુ્યલેટર ડીમોડુ્યલેટર (C) એક પણ નહી (D) મોડને ઇલેક્લટરક મોનીટર Ans: B 

(1245)  ડોકયુમેન્ટની હાડકકોપી કાઢવા માટ ેકયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ?ે  

(A) સ્કેનર (B) મોક્નટર (C) વેબ કેમેરા (D) ક્પ્રન્ટર Ans: D 

(1246)  કોમ્યુટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ટક્રયાને શું કહે છ ે  

(A) પોઈન્ટગં (B) ડબલક્લલક (C) ડરકે્ગંગ (D) ક્લલક Ans: C 

(1247)  હાડકવેર અન ેસોફ્ટવેરને જોડવાનું કામ કોણ કરે છ ે?  

(A) ફલોચાટ (B) ઓપરેટટગં ક્સસ્ટમ (C) પ્રોગ્રામ (D) અલ્ગોટરધમ Ans: B 

(1248)  MS Word ની સૌથી નીચેના ભાગમાં જોવા મળતી આડી લાઈનને શું કહે છ?ે  

(A) સ્ટટેસબાર (B) મેનૂબાર (C) ટાઈટલબાર (D) ટાસ્કબારી Ans: A 

(1249)  દરેક ALU એક સમયે કેટલા બીટ ડટેાને ડીકોડ કરે છ ે?  

(A) 64 બીટ (B) 32 બીટ (C) 16 બીટ (D) 8 બીટ Ans: B 
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(1250)  .BAS, .DOC, .HTM નીચેનામાંથી કઈ બાબતના ઉદાહરણ છ?ે  

(A) એલસ્ટને્શન (B) પ્રોટોકોલ (C) સવકર (D) ડોમેઈન Ans: A 

(1251)  Header અને Footer કયા મેનુમાં હોય છ?ે  

(A) TABLE (B) TOOLS (C) INSERT (D) VIEW Ans: C 

(1252)  નીચેનામાંથી લયા ડીવાઈસનો પ્લગ એન્ડ પ્લે ડીવાઈસમા સમાવેશ થતો નથી?  

(A) ક્પ્રન્ટર (B) મધર બોડક (C) માઉસ (D) મોનીટર Ans: B 

(1253)  કોઇપણ પ્રોગ્રામને કોમ્પ્યુટર માંથી વ્યવક્સ્થત રીતે દુર કરવા શું કરાય છ?ે  

(A) બગીંગ (B) અનઇન્સ્ટોલીંગ (C) રીમુક્વંગ (D) ડીલીટીંગ Ans: B 

(1254)  સારા રીઝોલ્યુશનમાં એક લાઈનમાં અંદાજીત કેટલા ટપકા હોય છ?ે  

(A) 240 (B) 180 (C) 460 (D) 640 Ans: D 

(1255)  કી-બોડક લયા પ્રકારની ડીવાઈસ છ?ે  

(A) આઉટપુટ (B) વડક પ્રોસેક્સંગ (C) સ્કેનીંગ (D) ઈનપુટ Ans: D 

(1256)  નીચેનામાંથી કઈ બાબત 1 મીલીયન બાઈટ દશાકવે છ ે?  

(A) ગીગાબાઈટ (B) મેગાબાઈટ (C) ટરેાબાઈટ (D) ટકલોબાઈટ Ans: B 

(1257)  કોમ્પ્યુટરમાંથી હાડક કોપી કોણ આપે છ?ે  

(A) ફેલસ (B) ક્પ્રન્ટર (C) ઈ-મેઈલ (D) સોફ્ટવેર Ans: B 

(1258)  દરેક ડીસ્ક માટ ેલયા પ્રકારની ડીરેકટરી ફરજીયાત છ?ે  

(A) રૂટ (B) બેઝ (C) સબ (D) કેસ Ans: A 

(1259)  િ ેકોમ્પ્યુટર ચીપ થકી બનેલંુ હોય છ,ે તેને કેવંુ કોમ્પ્યુટર કહેવામાં આવે છ?ે  

(A) મીની કોમ્પ્યુટર (B) સુપર કોમ્પ્યુટર (C) મેઈન ફે્રમ કોમ્પ્યુટર (D) માઈક્રો કોમ્પ્યુટર Ans: D 

(1260)  ક્વન્ડોઝના ટાઈટલ બારમાં કયંુ બટન જોવા મળે છ?ે  

(A) Scroll (B) Check (C) End (D) Close Ans: D 

(1261)  કોમ્યુટરમાં અશુક્િન ેશું કહેવાય છ?ે  

(A) પ્રોમ (B) બાઈટ (C) બીટ (D) બગ Ans: D 

(1262)  ઈ–મેઈલ સરનામાના બે ભાગને કયા ક્ચહ્ન વડ ેિુદુ ંપાડવામાં આવે છ?ે  

(A) % (B) ! (C) $ (D) @ Ans: D 

(1263)  નીચેનામાંથી કઈ કંપની ફ્લોપી ટડસ્ક બનાવે છ?ે  

(A) સેમસગ (B) ગુગલ (C) માક્રોસોફટ (D) સોની Ans: D 
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(1264)  હેડર અન ેફૂટર કયા મેનુમાં આવેલ છ?ે  

(A) VIEW (B) FORMAT (C) HELP (D) INSERT Ans: D 

(1265)  કોમ્પ્યુટર પર ક્બ્લંગ થનાર ક્ચહ્નને શું કહે છ ે?  

(A) કસકર (B) પામ (C) લોગો (D) માઉસ Ans: A 

(1266)  મોક્નટરનું ટરઝોલ્યુશન શેમાં માપવામાં આવે છ?ે  

(A) DPI (B) KB (C) Mb (D) HZ Ans: A 

(1267)  સેન્ટરલ પ્રીસેક્સંગ યુક્નટ(CPU)ની ઝડપ કેમાં મપાય છ?ે  

(A) બીટ (B) ગીગા બાઈટ (C) હડકઝ (D) ટકલો બાઈટ Ans: C 

(1268)  CRAY નીચેનામાંથી કઈ બાબત સાથે સંકળાયેલી છ?ે  

(A) સુપર કોમ્પ્યુટર (B) માઈક્રો કોમ્પ્યુટર (C) લાઈન કોમ્પ્યુટર (D) મીની કોમ્પ્યુટર Ans: A 

(1269)  કોમ્યુટરમાં માટહતી સગં્રહનો સૌથી નાનો એકમ કયો છ?ે  

(A) bit (B) KB (C) MB (D) Byte Ans: A 

(1270)  ત્રીજી પેઢીનાં કોમ્પ્યુટર સાથે સંકળાયેલો સમયગાળો દશાકવો?  

(A) 1980-85 (B) 1965-75 (C) 1990-2000 (D) 1961-70 Ans: B 

(1271)  ઈંટરનેટ થકી કોમ્પ્યુટરને આપવાના થતા એડરસેને શંુ કહેવાય?  

(A) પીસી એડરસે (B) ઓટોમેટડે એડરસે (C) મીની એડરસે (D) આઈપી એડરસે Ans: D 

(1272)  ભારતમાં રેલ્વે અંતગકત સોપ્રથમ કોમ્પ્યુટર આધાટરત રીઝવેશન સુક્વધા લયા શહેરમાં શર થઇ હતી?  

(A) અમદાવાદ (B) નવી ટદલ્હી (C) ચેનાઈ (D) ભોપાલ Ans: B 

(1273)  હાડકટડસ્કની ઝડપ કેટલી (પ્રીત ક્મક્નટ) હોય છ?ે  

(A) 3600 ચક્ર (B) 1200 ચક્ર (C) 600 ચક્ર (D) 2400 ચક Ans: A 

(1274)  CRT નું પૂરં નામ શંુ છ?ે  

(A) કેથોડ રાઈટ ટયૂબ (B) કેથોડ રેમ ટસે્ટ (C) કોમ્યુટર ટરસ્ટાટક ટકે્સ્ટગં (D) કેથોડ રે ટયુબ Ans: D 

(1275)  કોમ્યુટરમાં કોઈ પણ ફાઈલને Delete કીની મદદથી દૂર કયાક પછી કઈ િગ્યાએ જોઈ શકીએ છીએ?  

(A) ડોકયુમેન્ટસ (B) સ્ટટેસ બાર (C) ટરસાઈકલ ક્બન (D) કંટરોલ યૂ Ans: C 

(1276)  નીચેનામાંથી કયા સોફટવેરનો એક્નમેશન તરીકે ઉપયોગ થાય છ?ે  

(A) WORD (B) MAYA (C) EXCEL (D) એકેય નહીં Ans: B 

(1277)  HTMLનો ઉપયોગ શેના માટ ેથાય છ?ે  

(A) ગ્રાફ બનાવવા માટ ે (B) ગણતરી માટ ે (C) વેબપેિ બનાવવા (D) એકેય નહીં Ans: C 
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(1278)  બાર કોડીંગમાં કેટલા અક્ષર હોય છ?ે  

(A) 10 (B) 16 (C) 22 (D) 18 Ans: A 

(1279)  કોમ્યુટર કે્ષત્રે આગવંુ પ્રદાન કોનું?  

(A) ક્બલ ગેઈટરસ (B) ક્બલ ક્લલન્ટન (C) સ્વામીનાથન (D) અબ્દુલ કલામ Ans: A 

(1280)  બ્રાઉઝરમાં વેબપેિને ટરફે્રશ કરવા માટ ેકઈ ફંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ?ે  

(A) F4 (B) F6 (C) F3 (D) F5 Ans: D 

(1281)  કોમ્યુટરમાં વપરાતી આઈસી ચીપ શાની બનેલી છ?ે  

(A) ક્િપ્સમ (B) ક્સક્લકોન (C) મેગ્નેક્શયમ (D) ક્રોક્મયમ Ans: B 

(1282)  Outlook Express કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છ?ે  

(A) ઈ–મેઈલ કલાયન્ટ (B) બ્રાઉક્ઝંગ કલાયન્ટ (C) સવકર કલાયન્ટ (D) ક્સસ્ટમ કલાયન્ટ Ans: A 

(1283)  MS Word કયા પેકેિનો એક ભાગ છ?ે  

(A) CMS Open Office (B) MS Windows (C) MS Application (D) MS Office Ans: D 

(1284)  સુપર કોમ્પ્યુટર કઈ સસં્થાએ ક્વકસાવેલ ?  

(A) INFOSYS (B) C-DAC (C) DOES (D) DRDO Ans: B 

(1285)  JPEG ફાઈલ નો ઉપયોગ નીચેનામાંથી કઈ ફાઈલ માટ ેથાય છ?ે  

(A) ઈંટરનટે ફાઈલ (B) એલસેલ ફાઈલ (C) ક્પલચર ફાઈલ (D) ટલેસ્ટફાઈલ Ans: C 

(1286)  TCP એટલે શું?  

(A) ટરાન્સફર કન્ટરોલ પેસ્ટ 
(B) ટરાન્સક્મશન કન્ટરોલ પ્રોટોકોલ  
(C) ટરાન્સફર કન્ટરોલ પેટરોલ 
(D) ટરાન્સક્મશન સાયબર પ્રોટોકોલ 

Ans: B 

(1287)  કોમ્પ્યુટરના સોફ્ટવેર માટ ેકયંુ સંગઠન લોકક્પ્રય છ?ે  

(A) આઇક્બએમ (B) હેનલી (C) રોટમેન (D) માઈક્રોસોફ્ટ Ans: D 

(1288)  ઇલેલટરોક્નક વહીવટ દાખવનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયંુ હતું ?  

(A) કેરળ (B) આન્રપ્રદેશ (C) તમીલનાડ ુ (D) કનાકટક Ans: B 

(1289)  કયંુ વડકપ્રોસેસર પહેલાં આવ્યું હતું?  

(A) Word Perfect (B) Lotus Notes (C) MS Word (D) Word Star Ans: D 

(1290)  નીચેનામાંથી કયંુ સોફટવેર ગ્રાટફલસ તરીકે ઓળખાય છ?ે  

(A) POWERPOINT (B) 2454 Hel (C) EXCEL (D) CORELDRAW Ans: D 
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(1291)  SQLનુ ંપૂરં નામ શંુ છ?ે  

(A) Structured Query Language 
(B) Structured Query Command 
(C) System Querh Line 
(D) Structured Que Line 

Ans: A 

(1292)  નીચેનામાંથી એક સકુ્વધા એકસેલ એક્પ્લકેશનમાં જોવા મળતી નથી.  

(A) એકેય નહીં (B) ગોલ–સીક (C) મેઈલ મિ ક (D) ટફલ્ટર Ans: C 

(1293)  કોમ્યુટરનો નાનો એકમ એટલે.  

(A) MB (B) Bit (C) Kbps (D) KB Ans: B 

(1294)  કોમ્યુટરન ેમાટહતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છ?ે  

(A) મોક્નટર (B) કી બોડક (C) સીપીયુ (D) ક્પ્રન્ટર Ans: B 

(1295)  kbpsનું આખંુ નામ નીચેનામાંથી કયંુ છ?ે  

(A) Kilo Buffer per Second 
(B) Kilo Bites per Second 
(C) Kilo Bits per Second 
(D) Kilo Bit per Second 

Ans: B 

(1296)  િુદા િુદા પસકનલ કોમ્યુટસકનું જોડાણ કરીને શંુ રચી શકાય?  

(A) એન્ટરપ્રાઈઝ (B) સુપરકોમ્યુટર (C) નેટવકક (D) સવકર Ans: C 

(1297)  MS Power Point માં કોઈ ચોક્કસ સ્લાઈડને સંતાડવા માટ ેકયા મનેૂ ક્વકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ?ે  

(A) View - Hide Slide 
(B) Slide Show - Slide 
(C) Slide Show - Hide Slide 

(D) Tools - Hide Slide 

Ans: C 

(1298)  JPEGનું પૂરં નામ િણાવો?  

(A) જોઈન્ટ ફોટોગ્રાટફક ઈમરિન્સી ગ્રુપ 
(B) જોઈન્ટ ફોટોગ્રાટફક એલસપટક ગ્રુપ 
(C) જોઈન્ટ ફોટોગ્રાટફક ઇસી ગ્રુપ 
(D) જોઈન્ટ ફોટોગ્રાટફક અથક ગ્રુપ 

Ans: B 
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(1299)  હાઈબ્રીડ કોમ્પ્યુટર નીચેનામાંથી કોનું ક્મશ્રણ છ?ે  

(A) પંચકાડક+કેલ્કયંુલેટર 
(B) એનાલોગ+ડીજીટલ કોમ્પ્યુટર 
(C) પંચકાડક+લેપટોપ 
(D) કેલ્કયંુલેટર+એબેકસ 

Ans: B 
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