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(150)  OSI મોડલે કોણે નક્કી કરેલ છ ે? 

(A) MICROSOFT (B) INTEL (C) ISO (D) INTEX Ans: C 

(151)  ફોન્ટની વધુમાાં વધુ સાઈઝ કેટલી હોય છ ે?  

(A) 72 (B) 80 (C) 92 (D) 10 Ans: A 

(152)  કલર મોનીટર કયાાં નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) MONO LOGO (B) MONO COLOUR (C) COLOUR SCREEN (D) MONO VGA Ans: D 

(153)  રો અને કોલમથી જ ેબોક્ષ બને છ ેતેને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) CELL (B) ROW (C) COLUMN (D) બોક્ષ Ans: A 

(154)  કમ્પ્યુટરમાાં સૌથી ઉપરની પટ્ટીને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) ટાસ્કબાર (B) રૂરલ બાર (C) ટાઈટલ બાર (D) સ્ટટેસબાર Ans: C 

(155)  LAN, MAN અને WANનો તફાવત શુાં છ ે?  

(A) ઝડપ (B) અાંતર (C) વજન (D) પ્રકાશ Ans: B 

(156)  ઈન્ટરનટેની મદદથી જ ેપણ ધાંધાકીય વ્યવહારો શલય બન્યા છ ેતેને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) ઈ-ગવવનન્સ (B) ઈ-કોમસવ (C) ઈ-મેઈલ (D) ઈ-ધાંધો Ans: B 

(157)  ઈ-મેઈલ ID કેટલા ભાગમાાં વહેંચાયેલુાં હોય છ ે?  

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 1 Ans: A 

(158)  કમ્પ્યુટર બાંધ કરીએ ત્યારે શુાં હોતુાં નથી ?  

(A) આઇકોન (B) સી.પી.યુ. (C) ક્રીએટ યુઝર (D) માઉસ Ans: C 

(159)  ભારતની અાંતરીક્ષ ક્ષેત્રે સાંશોધન કાયવ કરતી ઈસરો સાંસ્થાની વેબસાઇટ નુાં ક્ષેત્ર કયુાં છ ે?  

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

(160)  ઈ-મેઈલમાાં એક કરતા વધારે વ્યક્લતઓને મેઈલ મોકલવા માટ ેકયો ઓ્શન આવે છ ે?  

(A) CC (B) CCC (C) BCC (D) ACC Ans: C 

(161)  કોને કમ્પ્યુટરના નેટવકવના નેટવકવ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) બ્લ્યુટથુ (B) ઈન્ટરનેટ (C) WAN (D) ઇન્રારેડ Ans: B 

(162)  ફોન્ટની ડડફો્ટ સાઈઝ કેટલી હોય છ ે?  

(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 12 Ans: C 

(163)  કોઈપણ દેશની military વેબસાઇટ માટ ેDOMAIN NAME માાં કયા પ્રકારના કે્ષત્રનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) .mil (B) .got (C) .gas (D) .com Ans: A 
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(164)  anil@gmail.com માાં gmail.com એ શુાં છ ે?  

(A) સક્વવસ પ્રોવાઈડર (B) યુઝર નેમ (C) વેબસાઇટ (D) ડોમેઈન નમે Ans: D 

(165)  Alt + F4 ?  

(A) Cut (B) Exit (C) Copy (D) Run Ans: B 

(166)  કોને બોડવર આપી શકાય છ ે?  

(A) બધાને (B) ટકેસ (C) પેરેગ્રાફ (D) સેલ Ans: A 

(167)  anil@gmail.com માાં gmail એ શુાં છ ે?  

(A) સક્વવસ પ્રોવાઈડર (B) યુઝર નેમ (C) ડોમેઈન નમે (D) વેબસાઇટ Ans: A 

(168)  પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાાં શુાં હતુાં ?  

(A) ગણતરી (B) વાતાવ (C) ક્ચત્ર બનાવવા (D) સાંગીત Ans: A 

(169)  એક વ્યક્લત બીજી વ્યક્લત સાથે ક્નધાવડરત સમયમાાં ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી વાતચીત કરે તેન ેશુાં કહેવામાાં આવે 

છ ે? 
 

(A) ઓડડયો કોલીંગ (B) લલીપીંગ (C) ઈ-મેઈલ (D) કોન્ફરક્ન્સાંગ Ans: D 

(170)  ડરસાયકલ બીન માાંથી ફાઈલ પાછી મેળવવા કયા બટન પર કલીક કરવુાં પડ ેછ ે?  

(A) CUT (B) SAVE (C) RESTORE (D) PASTE Ans: C 

(171)  LAN પ્રકારના નેટવકવમાાં કમ્પ્યુટરો વચ્ચેનુાં અાંતર ઓછામાાં ઓછુ કેટલા મીટરનુાં હોય છ ે?  

(A) 10 (B) 1000 (C) 100 (D) 10000 Ans: A 

(172)  ફાઈબર ઓક્્ટક વાયરમાાં પ્રત્યાયનની ઝડપ વધુમાાં વધુ કેટલા MBPS જટેલી જોવા મળે છ ે?  

(A) 10 (B) 10000 (C) 100 (D) 1000 Ans: D 

(173)  લેનની અને વેનની વચ્ચે કયો પ્રકાર આવે છ ે?  

(A) MAN (B) MEN (C) DAN (D) CAN Ans: A 

(174)  જયારે આપણે આપણા અાંગત કમ્પ્યુટર પરથી માડહતી સવવર પર મોકલીએ ત્યારે કયા નામે ઓળખવામાાં આવે 

છ ે? 
 

(A) UPLOAD (B) FORWARD (C) REPLY (D) DOWNLOAD Ans: A 

(175)  ઈ-મેઈલનો સાંગ્રહ કરતા ફો્ડરને શુાં કહે છ ે?  

(A) SPAM (B) DRAFT (C) OUTBOX (D) INBOX Ans: D 

(176)  કઈ સીસ્ટમ હાડવવેરનો ઉપયોગ કરીને પ્રોગ્રામને પોતાના ઉપર રન થવા દે છ ે?  

(A) HTTP 

(B) HTML 

(C) OPERATING SYSTEM 

(D) OPERATING ROUND 
Ans: C 
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(177)  સૌથી વધુ ખચાવળ પણ સૌથી વધુ પ્રસાર આપતી નેટવકવ પધ્ધક્ત કઈ છ ે?  

(A) Coaxial wire (B) WIFI (C) Satellite (D) Cable live Ans: C 

(178)  TAB માાં ક્મક્નમમ કેટલી સ્પેશ મૂકી શકાય છ ે?  

(A) 3 (B) 5 (C) 4 (D) 8 Ans: B 

(179)  મેક્રોનો ઉપયોગ શેના માટ ેકરવામાાં આવે છ ે?  

(A) ઓડડયો બનાવવા (B) મોટા પ્રોગ્રામ માટ ે (C) નાના પ્રોગ્રામ માટ ે (D) ક્ચત્ર બનાવવા Ans: C 

(180)  ઈ-મેઈલમાાં કોઈ એક ફાઈલને જોડવેી હોય તો કયા ઓ્શનની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) FORWARD (B) ATTACH (C) REPLY (D) JOIN Ans: B 

(181)  ફોન્ટની ક્મનીમમ સાઈઝ કેટલી હોય છ ે?  

(A) 8 (B) 12 (C) 10 (D) 16 Ans: A 

(182)  નીચેનામાાંથી કયુાં નામ પ્રોટોકલ તરીકે ઓળખાતુાં નથી ?  

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

(183)  NOTEPAD એ કયા પ્રકારનુાં સોફટવેર છ ે?  

(A) યુટીલીટી (B) એકે્ષલ (C) વડવ (D) ઓડફસ Ans: A 

(184)  મીનીમાઈઝ કરેલ ફાઈલ કયાાં દેખાય છ ે?  

(A) રૂરલ બાર (B) ટાસ્કબાર (C) સ્ટટેસબાર (D) ટાઈટલ બાર Ans: B 

(185)  URL ના બે ભાગ કયાાં કયાાં છ ે?  

(A) IPS અન ેડોમેઇન (B) પ્રોટોકોલ અને ડોમેઇન (C) કોઈપણ નડહ (D) ટોપોલોજી અને ડોમેઇન Ans: B 

(186)  નીચેનામાાંથી કયુાં ઈ-મેઈલ કલાયન્ટ તરીકે જાણીતુાં સોફ્ટવેર છ ે?  

(A) આઇટને એલસપે્રસ (B) આઉટ લોકલ (C) આઉટલુક નેટસ્કેપ (D) આઉટલકુ એલસપ્રેસ Ans: D 

(187)  નટેવકવનુાં નેટવકવ કયાાં નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) ઇન્ટરાનેટ (B) સુપર નેટવકવ (C) ઈન્ટરનેટ (D) બીચ નેટવકવ Ans: C 

(188)  વેબસાઇટ પરથી માડહતી મેળવવા શેનો ઉપયોગ થાય છ ે?  

(A) ચીપ (B) વડવ (C) નેટવકવ ઇન્ટીગ્રેશન કાડવ (D) બ્રાઉઝર Ans: D 

(189)  કમ્પ્યુટર નેટવકવ સ્થાક્પત કરવા માટ ેકયા કાડવની જરૂર પડ ેછ ે?  

(A) MAN CARD (B) LAN CARD (C) WAN CARD (D) NIC CARD Ans: D 

(190)  ઈ-મેઈલમાાં મેઈલન ેદૂર કરવા માટ ેલયાાં ઓ્શનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) SAVE (B) OUTBOX (C) WRITE (D) DELETE Ans: D 
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(191)  OSI મોડલે કેટલા સ્તરનો ઉપયોગ કરે છ ે?  

(A) ત્રણ (B) દસ (C) આઠ (D) સાત Ans: D 

(192)  રીંગ ટોપોલોજીમાાં બે કમ્પ્યુટરો કેવા પ્રકારના લૂપ સાથે જોડાયેલા હોય છ ે?  

(A) પૂરક (B) બાંધ (C) ખુલા (D) એકતા Ans: B 

(193)  ફાઈબર ઓક્્ટક વાયરમાાં ડટેાનુાં વહન કયા સ્વરૂપે થાય છ ે?  

(A) તરાંગ (B) પ્રકાશ (C) લાઈટ (D) ક્વદ્યુત Ans: B 

(194)  ક્વન્ડો સ્ક્રીનને શુાં કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) ડસે્કટોપ (B) C.P.O (C) પ્રોપટી (D) સાઉન્ડ Ans: A 

(195)  ગુજરાતી ભાષામાાં ઈ-મઈેલને કયા નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) ક્વજાણાં ગ્રહ (B) ક્વજાણાં લેટર (C) ક્વજાણાં ટપાલ (D) ક્વજાણાં મેઈલ Ans: D 

(196)  કયો કેબલ ઝડપી સેવા આપે છ ે?  

(A) SOFT CABLE (B) Optical Fiber Cable (C) COXIAL CABLE (D) SATELITE Ans: B 

(197)  નીચેનામાાંથી કયુાં વેબ બ્રાઉઝર નથી ?  

(A) OPERA (B) IE (C) FIREFOX (D) AX Ans: D 

(198)  ccc@gtu.in માાં ccc એ શુાં છ ે?  

(A) યુઝર નેમ (B) સક્વવસ પ્રોવાઈડર (C) વેબસાઈટ (D) ડોમેઇન નમે Ans: A 

(199)  ઇન્ટરનેટમાાં કોઈપણ પેજને રીરેશ કરવા માટ ેકઈ ફાંલશન ડકનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) F11 (B) F5 (C) F4 (D) F2 Ans: B 
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