
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઇ-2016  

અભ્યાસક્રમ   :સર્ટીફિકેર્ટ ઇન કમ્પ્યફૂર્ટિંગ    નોંધણી નબંર:___________________ 
પાઠ્યક્રમ  : CIC- 01/ CIC-04 
વિષય   : સદંર્ભ / વિવનયોગ 
તારીખ          : 03/07/2016 
સમય  : 10:૦૦ થી 01:૦૦      કુલ ગણુ : 70 
સચુના   : 
(1) જયા ંસધુી ખડં વનરીક્ષક ન જણાિે તયા ંસધુી જિાબો લખિાનુ ંશરુ કરવુ ંનહીં. 
(2) જે વિદ્યાથી પોતાનો સાચો નોંધણી નબંર નહીં દશાભિે તેનુ ંપફરણામ રદ્દ થશે. 
(3) સતયાથભતા ચકાસિાના પ્રશ્નમા ં વિધાથી જિાબપત્રકમા ં યોગ્ય ખાનામા ં ખરંુ () કે ખોર્ટાની (X) નીશાની 

કરિી. 
(4) કોઇપણ વિદ્યાથીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જિાનો આગ્રહ રાખિો નફહ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર 

વિદ્યાથી આ પરીક્ષા મારે્ટ ગેરલાયક ઠ્રશે. 
(5) ઉતરિહી પેજની પાછળ છે. તેમા ંજિાબો લખિા. 
 

CIC-01 (સાંદર્ભ) 
નવર્ાગ -‘ અ 

 

1 _________ રજૂઆત કરી કે ઉતપાદન પ્રફક્રયા મારે્ટ વિજ્ઞાનની ભવૂમકા, વ્યિસાવયક ધોરણે િૈજ્ઞાવનક અને રે્ટકવનકલ  
સમહૂનુ ંિધતુ ંજત ુ ંમહતિ દશાભિાયુ.ં 

(A) ન્યરુ્ટન  (B) બેલ (C) બોલ્ર્ટ (D) જયોર્જ 
 

2 _____ જણાવ્યુ ંકે માફહતી એ બોલિાની તથા સરં્ાળિાની ફક્રયાઓને લગતા સદેંશાઓનુ ંિહન કરિાની પ્રફક્રયા છે. 
(A) ન્યમેુન 

(B) િીતસ મેકલય (C) ન્યિુાન હોક (D) માકભ બેઇલી 
 

3 _______ માફહતીને સદેંશાની અથભસર્ર સામગ્રી તરીકે સ્િીકારિામા ંઆિે છે. 
(A) જ્ઞાન અભર્ગમ (B) અથભસર્ર અભર્ગમ (C) માળખાગત અભર્ગમ (D) ફક્રયા અભર્ગમ 

 

4 _______ એ ભચન્હો,  વસમ્પબોલના સ્િરૂપે શાબ્દદક માફહતી કે ગ્રાફિક્સના સદેંશનુ ંપ્રતયાયન કરે છે. 
(A) ઉદ્દગમ 

(B) ચેનલ  (C) માધ્યમ (D) સ્િીકારનાર 

 

5 માફહતીના સમહૂ તૈયાર કરિા મારે્ટ ર્ૌવતક માધ્યમનો લાક્ષભણકતા તરીકે ઉપયોગ કરીને _____ મજુબ દશાભિી 
શકાય  

(A) દૃશ્ય-શ્રાવ્ય  (B) ઇલેક્રોવનક (C) માઈક્રો િોમ્પસ " (D) ઉપરના બધાજ 

 

6 વ્યાપારી ધોરણે ______ િૈવિક નેર્ટિકભ ઉપલદધ છે.  
(A) CIS (B) MCI mail (C) America online (D) ઉપરના બધાજ (A) અને (B)  

 

7 યજમાન અને સ્થાવનક નેર્ટિકભ બનેંનો સમહૂ મળીને ________ ની રચના કરે છે. 
(A) Domain (B) Servers (C) Catalog (D) Username 

 

8 ઈંર્ટરનેર્ટની સિેચ્ચ સત્તા _________ છે. 
(A) ISOC 

(B) IMB (C) ICB (D) IFB 

 

9 _____ ગભણતશાસ્ત્રી પનુવનિેશ અને બીજા ઈજનેરી વિચારો આધાફરત વસધ્ધાતો યતં્રોની કાયભ પ્રણાલીની શોધ કરી. 
(A) નોબભર્ટ િેનરે 

(B) રોબર્ટ િોઢેલા (C) ન્યિુાન હોક (D) ફડિાઈન મેસ 

 

10 ______ ગભણતશાસ્ત્રી 1960 મા ંમહાઉતપાત વસધ્ધાતંનો વિકાસ સ્પષ્ર્ટ રીતે ગાભણવતક રચનાને આધારે કયાભ. 
(A) રેનેથામે 

(B) ન્યિુાન મરે  (C) િોર્ટસન હોક (D) ન્યરુ્ટન 
 



11 કોઈપણ પધ્ધવતમા ંઘરમળૂથી િેરિાર, ઉથલપાથલ કરતી પફરસ્સ્થવત જેનુ ંપફરણામ વિનાશ તરિનુ ંહોય તેને 
_______ કહિેાય. 

(A) જફર્ટલતા   (B) મહાઉતપાત (C) અરાજકતા (D) એકપણ નહીં 
 

12 ______ પ્રશ્ન ને ઉકેલિી મારે્ટ કમ્પ્યરુ્ટર પર ઘણા ંલાબંા સમયની જરૂફરયાત રહ ેછે. 
(A) NP-પણૂભ (B) DP-પણૂભ (C) DC-પણૂભ (D) AC-પણૂભ 

 

13 ગણતરીનો સમય અચળ દશાભિિા મારે્ટ _____ લખીશુ.ં 
(A) 0(1) (B) 0(2) (C) 0(4) (D) 0(3) 

 

14 જે ભલૂ સાધંિાની પ્રફક્રયાને ઝડપી તથા િધ ુઅસરકારક બનાિે છે. 
(A) Brian (B) Browser (C) Cursor (D) .com 

 

15 ઉપરીિગભ અને ઉપિગભ ની સ્તરીય ગોઠ્િણીને ________ કહ ેછે. 
(A) િસંાનુકં્રમ 

(B) વિર્ાજકતા (C) પદાનુકં્રમ (D) િેરઉપયોગીતા 
 

16 પફરિતભનશીલતા થી ______ ને સજંોગો પ્રમાણે બદલી શકાય 

(A) હાડભિેર 
(B) સોફ્ર્ટિેર (C) (A) અને (B) (D) એકપણ નહીં  

 

17 આકૃવત-આલેખ મા ંકોઈ િસ્ત ુદશાભિતા  ર્ટપકાને ______ કહિેાય છે. 
(A) ભબિંદુ  (B) રેખા (C) રેખાખડં (D) ફકરણ 

 

18 રેખાના બે ભબિંદુઓ  િચ્ચેના ર્ાગને __________ કહિેામા ંઆિે છે. 
(A) ભબિંદુ  (B) રેખા (C) રેખાખડં (D) ફકરણ 

 

19 __________ ને મળતા રેખાખડંો ની સખં્યાને ડીગ્રી કહિેાય છે. 
(A) ભબિંદુ  (B) રેખા (C) રેખાખડં (D) ફકરણ 

 

20 3,5,7 ________ સખં્યાઓ કહિેાય. 
(A) વિર્ાજય 

(B) અવિર્ાજય (C) બેકી (D) એકપણ નહીં  3 અબજ  
 

21 અવિર્ાજય સખં્યાઓના ગણુાકાર નો જિાબ _____  મળે. 
(A) બેકી (B) એકી (C) (A) અને (B) (D) એકપણ નહીં 

 

22 Elements નામનુ ંપસુ્તક _______ લખ્યુ ંછે. 
(A) સ્સ્મથ  (B) યકુ્લીડ (C) ન્યરુ્ટન (D) ન્યિુન 

 

23 અસગંત પ્રદશભન એ ધારેલ વિધાન િાસ્તવિકતા સાથે _______ નથી. તેવુ ંદશાભિિા થાય છે. 
(A) સગંત 

(B) વિસગંતતા (C) વિર્ાજય (D) સમેુળ 

 

24 પાઈથાગોરસ ના પ્રમેય મજુબ AB=4, BC=3 હોય તો AC=______ થાય. 
(A) 6  (B) 7 (C) 5 (D) 9 

 

25 ત્રીઅંકી પધ્ધવતમા ં__________ સજં્ઞા હોય. 
(A) પાચ 

(B) છ (C) ત્રણ (D) નિ 

 

26 રૂપાતંર ની પ્રફક્રયામા ંજિા મારે્ટ અથિા તેમાથંી બહાર આિિા મારે્ટ _____ દશાભિિા મારે્ટ ની રજૂઆત કરે છે. 
(A) AND 

(B) INCLUSIVE OR (C) EXCLUSIVE OR (D) ઉપરના બધાજ  
 

27 ડેર્ટા કોશ ________ ભચહ્નોનો ઉપયોગકરે છે. 
(A) = 

(B) [] (C) () (D) ઉપરના બધાજ 

 

28 ડેર્ટા કોશ _________ સાથે સકંળાયેલા છે. 
(A) સચંાલન પદ્ધવત 

(B) વિસ્તતૃ પધ્ધવત (C) (A) અને (B) (D) એકપણ નહીં સરળ  
 

29 પીસી મા ંP નુ ંપરુુનામ ______________ કહિેાય. 
(A) Personal (B) Private (C) Printer (D) એક પણ નફહ 

 

30 મોડ્ુલંેશન-ડીમોડયુલંેશન નુ ંટૂંકંુનામ  _______ છે. 
(A) Printer  (B) મોડેમ (C) મોનીર્ટર (D) Scomner 

 



CIC-01 (સાંદર્ભ) 
નવર્ાગ -‘ બ’ 

 
31. કમ્પ્યરુ્ટરઆધાફરત માફહતી પધ્ધવતઓ પૈકી કાયાભલય સ્િયચંાલન પદ્ધવતઓ તદન નિી તથા ઝડપથી વધૃ્ધ્ધ 

પામતી પદ્ધવતઓ છે. 
32. વિશાળ કદમા ં રહલેા ડેર્ટાબેઝના મોર્ટા ર્ાગના રેકોડભ પર એક સમયે પ્રફક્રયા કરિામા ંઆિતી હોય તયારે 

સમહૂ પ્રફક્રયા ઉપયોગી છે. 
33. Fault- tolerent એ કમ્પ્યરુ્ટરની ઉપયોગી પદ્ધવત જે વનષ્િળતાના વનિારણ મારે્ટ છે. 
34. ATM દ્વારા બેંફકિંગ ક્ષેતે્ર પૈસા જમા કરિાની સેિા પરૂી પડે છે. 
35. િતુભળભચન્હની રજૂઆત વિક્ર્ટર િેઇનબગભ તથા ર્ટોમડી માકાભએ કરી હતી હતી. 
36. એકાકી સ્સ્થવત ડેર્ટા કોશ સાથે સકંળાયેલી છે. 
37. જેસી એલ (JCL) મા ંC નુ ંપરુુનામ Control છે 

38. Lan મા ંિકભ સ્રે્ટશન પર અમલમા ંમકુાયેલ વિવનયોગ LANમા ંિાઈલ સિભર પરથી િાઈલ િાચંે છે. 
39. LAN એર્ટલે સ્થાવનક ક્ષેત્રનેર્ટિકભ કહિેાય. 
40. TPS એ માફહતી પદ્ધવતઓનો પ્રકાર છે. 
41. વમશ્રણની પ્રફક્રયાને કારણે માફહતીની દ્દ્રબ્ષ્ર્ટએ રહલેા અંતરો ઓછા થિાની શરૂઆત થઇ. 
42. ફક્રયા મારે્ટ માફહતી વનબ્ષ્ક્રય તથા ગૌણ છે. 
43. ઔદ્યોભગક સમાજ કૃવષને કેન્રમા ંરાખીને ગોઠ્િાયેલો હતો. 
44. માળખાકીય અભર્ગમ જ્ઞાનને િૈવિક માળખાના ર્ાગરૂપ સ્િીકારે છે. 
45. પ્રતયાયનની લાઈનો મા ંસચંાફરત થતા ડેર્ટાને માફહતી કહી શકાય. 
46. િોર્ટોગ્રાિી માફહતી ગ્રાફિક્સના સમહૂમા ંમકૂી શકાય છે. 
47. ભચન્હો દ્વારા માફહતીને વસગ્ન્લો ના સમહૂ મા ંમકૂી શકાય. 
48. સચંાલન ખચભ એ અસ્સ્થર ખચભ છે. 
49. માફહતીની સફંદગ્ઘતા એ માફહતીની ગણુિતા દશાભિે છે. 
50. યોગ્ય સ્થાને માફહતીની ઉપલદધતાને સ્િરૂપ ઉપયોગીતા કહી શકાય..   

51. જફર્ટલતા ની વ્યાખ્યામા ં‘અંધાધ ૂધંીની ધાર’ નો સમાિેશ થાય છે. 
52. અગ્લોરીધમ મા ં2n જેિા સતુ્રોનો સમાિેશ થઇ શકે છે. જે ગણતરીની જફર્ટલતા મારે્ટ હોય છે. 
53. સચંારશાસ્ત્ર દ્વારા માફહતી-અિાજ-ભચત્રના િાહનનો અભ્યાસ થઇ શકે છે.   

54. શાબ્દદક ર્ાિમા ં, બહરુૂપતાનો અથે એક કરતા ંિધ ુરૂપ હોિાનો થાય છે. 
55. િાસ્તિમા ંપરંપરાગત તકનીકો િસ્તલુક્ષી તકવનકોની પકૃવત ધરાિે છે. 
56. પફરિતભનશીલતા એ પણ િસ્તલુક્ષીતાનુ ં ઓળખભચન્હ છે. 
57. પનુઉપયોભગતા માથંી પફરણમતી િધ ુઉતપાદકતા ઉપરાતં િસ્તલુક્ષી કળા માનિીય ભલૂનુ ંજોખમ ઘર્ટાડતી 

હોિાથી િધ ુર્ારોસામદંતા મા ંપફરણમેં છે.  

58. ઉપરીિગભ અને ઉપિગભ ની સ્તરીય ગોઠ્િણી ને પદાનુકં્રમ કહ ેછે. 
59. ઉપિગભ અને તેના ઉપરીિગભ તરિથી તેના લક્ષણો અને પધ્ધવતઓ િશંમા ંમેળિે છે. તેને િશંાનુકં્રમ કહ ેછે. 
60. જફર્ટલતા એ દરેક માણસ ને મારે્ટ સમજિી સહલેી છે. 
61. વ્યિહારોનુ ંસચંાલન કરિા મારે્ટ, કાયભિાહીઓ અમલમા ંમકુિી પડે છે. 
62. આઈ ર્ટી મા ંઆઈ નો અથભ ઇન્િમેસન થાય છે. 
63. પ્રિાહ-આલેખોની માિક DFD વિવિધ ર્ાગો અંગે વિગતો પરૂી પડે છે. 
64. િૈકધ્લ્પકનોધણી મારે્ટ () નો ઉપયોગ ડેર્ટાકોશ કરે છે.  

65. IBM ડેર્ટા કોશ, એકબીજા સાથે સકંળાયેલા છે. ડેર્ટા બેઝ ધરાિે છે. 
66. ક્લાયન્ર્ટ સિભરનો િાયદો એ છે કે એ ખચભનો બચાિ કરે છે. 



67. માફહતી પધ્ધવતના ખચભમા ંજગ્યા તથા પયાભિરણ વનયતં્રણ પરીબળોના ખચભનો સમાિેશ થાય છે. 
68. IBM વસિાય કોઈ ઈંર્ટરનેર્ટનુ ંસચંાલન કરી શકે નફહ. 
69. ડાયલ-અપ નુ ંજોડાણ ઈંર્ટરનેર્ટ જોડાણ મારે્ટ હોય છે. 
70. ઈંર્ટરનેર્ટમા ંલોગ ઈન મારે્ટ તમારે યજમાન કમ્પ્યરુ્ટર પર હોવુ ંજરૂરી છે. 

 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(CIC- 04) નવનનયોગો 
નવર્ાગ- અ 

 
1 મોર્ટા ઉદ્યોગોના નાકાને  _________ કહી શકાય. 

(A) શાખા કાયાભલય (B) ગહૃ કાયાભલય (C) િરતુ ંકાયાભલય (D) એકપણ નફહ  
2 સેલ્યલુર િોન ને __________ કાયાભલયમા ંહોય છે. 

(A) શાખા કાયાભલય (B) િરતુ ંકાયાભલય (C) ગહૃ કાયાભલય (D) એકપણ નફહ   
3 ISDN લાઈન _________ નુ ંસીધુ ંસસં્ખ્યક સચંારણ કરિાની છૂર્ટ આપે છે. 

(A) 128KBPS (B) 124KBPS (C) 248KBPS (D) 240KBPS  
4 રે્ટભલકોમ્પ્યફુર્ટિંગ કેન્રો હાલ ________ નેર્ટિકભ સાથે સકંળાયેલ છે. 

(A) LAN (B) WAN (C) AWN (D) MAN  
5 માઈક્રોસોફ્ર્ટ એક્ષેલમા ંએક કાયભપોથીમા ં__________ વિસ્તારપત્રકો ખોલી શકાય છે. 

(A) 16 (B) 20 (C) 30 (D) 35  
6 Rename નો વિકલ્પ __________ મેન્યમુા ંઆિે છે. 

(A) File (B) Edit (C) View (D) Format  
7 Data Series નો વિકલ્પ_________મેન્યમુા ંઆિે છે. 

(A) Insert (B) File (C) View (D) Edit  
8 એક્સેલમા ંવિસ્તારપત્રકનુ ંકોઈપણ એક ખાનુ ં__________ કહિેામા ંઆિે છે. 

(A) સેલ (B) ડીજીર્ટ (C) લેજેડ (D) રે્ટબ  
9 પાિરપોઈન્ર્ટના એક-એક  પેજને _________ કહિેાય. 

(A) સેલ (B) લેજેડ (C) સ્લાઈડ (D) વિઝાડભ  
10 પાિરપોઈન્ર્ટમા ંSave As નો વિકલ્પ _________ મેન્યમુા ંઆિે છે. 

(A) Insert (B) File (C) View (D) Edit  
11 લખાણ ના ડાબા અને જમણા હાવંસયાની ગોઠ્િણી કરિા ________ કી દબાિી પડે. 

(A) ctrl+I (B) ctrl+J (C) Shift+I (D) Shift+J  
12 નાના મળૂાક્ષરો મા ંલખાણ દશાભિિા મારેં્ટ _________ કી દબાિિી પડે. 

(A) ctrl+shift+k (B) ctrl+J (C) ctrl+I (D) ctrl+N  
13 ભરૂા રંગને  ઓછો કરિા, ભરૂા રંગના ખાનામા ં________સખં્યા ર્ટાઇપ કરિી પડે. 

(A) 0 થી 250 (B) 1 થી 250 (C) 1 થી 255 (D) 0 થી 255  
14 3.5 ઈચની ફ્લોપીફડસ્કમા ંદરેક બાજુ ________ રેક હોય છે. 

(A) 80 (B) 90 (C) 100 (D) 110  
15 એક CD-Rom ઉપર સગં્રહલે માફહતીએ ____________ફ્લોપીમા ંસગં્રહલે માફહતી ની બરાબર છે. 

(A) 475 (B) 480 (C) 472 (D) 476  
16 એક 3.5 ઈચની ફ્લોપીમા ંદરેક રેક ઉપર _______ સેક્ર્ટર હોય છે. 

(A) 36 (B) 40 (C) 44 (D) 48  
17 નેર્ટિફકિંગની પફરર્ાષા મા ં_________ પ્રકાર ના હોય છે. 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6  
18 સ્થાવનક ક્ષેત્ર મારે્ટ  ________ નેર્ટિકભનો ઉપયોગ થાય છે. 

(A) LAN (B) WAN (C) (A) અને (B) (D) એકપણ નહીં  
19 જુદી-જુદી નેર્ટિકભ ચાલક પધ્ધવત ધરાિતા બે નેર્ટિકભ ને સાકંળિા _______ સોફ્ર્ટિેરનો ઉપયોગ થાય છે. 

(A) Gate way (B) High Way (C) Service way (D) Plotter  



20 નીચે દશાભવ્યા પૈકી કઈ સિલત લોર્ટસ ઓગેનાઈઝરનો વિર્ાગ નથી. 
(A) નોર્ટપેડ (B) ટુ ડુ (C) ગ્રાિ (D) એવનિસભરી  

21 ________ યોજનાના અમલ દરવમયાન સમય અને પડતર બને્ન ઉપર અંકુશ રાખિાની એક સિભમાન્ય પદ્ધવત છે. 
(A) પર્ટભ (B) ગે્રન્ર્ટ (C) િોલ્ડ (D) ર્ટવમિનલ  

22 કોઈપણ કાયભની યોજનાને સમયબદ્ધ રીતે  પર પાડિા મારે્ટની પધ્ધવતને ________ કહિેાય. 
(A) પર્ટભ (B) ગે્રન્ર્ટ (C) િોલ્ડ (D) ર્ટવમિનલ  

23 કોઈ એક દસ્તાિેજ જયારે પધ્ધવતમાથંી પસાર થાય છે તયારે  EDI _______ િાઈલો બનાિે છે. 
(A) IFF (B) EFF (C) Transmission File (D) ઉપર ના બધાજ  

24 જયા ંયતં્રોના ર્ાગ બનતા ંહોય તેને _________કહિેાય. 
(A) workshop (B) jobshop (C) lead shop (D) એકપણ નહીં  

25 કમ્પ્યરુ્ટર પ્રોગ્રામ તૈયાર કરનાર વ્યસ્ક્ત __________ કહિેાય. 
(A) પ્રોગ્રામર (B) પેઈન્ર્ટર (C) પોર્ટભર (D) િેન્ડર  

26 CPUને કમ્પ્યરુ્ટર નુ ં________ કહિેાય છે. 
(A) મગજ (B) હાથ (C) કીડની (D) લીિર  

27 કોઈ ચોક્કસ કાયભ મારે્ટની તૈયારી રૂપરેખ ને ________ કહિેાય 
(A) રે્ટમ્પ્લેર્ટ (B) માફિિંગ (C) િાવપિંગ (D) વિઝાડભ  

28 DMA મા ંA નુ ંપરુૃનામ _________ છે. 
(A) Ascent (B) Access (C) Apex (D) Abort  

29 ____________ સેિાઓમા કમ્પ્યરુ્ટરનો ઉપયોગ થઇ શકે છે. 
(A) બેંક (B) Weather Farecasting (C) વ્યાપાર (D) ઉપરના બધાજ  

30 _________ વિિનુ ંપ્રથમ વિજાણુ ંગણકયતં્ર હત ુ.ં 
(A) એવનયાક (B) મેવનયાક (C) ડેવનયાક (D) એકપણ નહીં  

 
CIC-04 (નવનનયોગો) 

નવર્ાગ -‘ બ’ 
 

31. નાના કાયાભલયો,મોર્ટા શહરેો અને મહાનગરોમા ંિસતા લોકોને મદદરૂપ  નીિડશે કેમકે તે પ્રિાસ નો સમય 
ઘર્ટાડશે. 

32. પષુ્કળ મસુાિરી કરતા ંકાયભકરો મારે્ટ િરત ુ ંકાયાભલય શે્રષ્ઠ્ વિકલ્પ છે. 
33. 16 મેગા બાઈર્ટ થી ઉપર RAM નો િધારો નોધપાત્ર િાયદામા ંનફહ પફરણામે 

34. PCMCIA કાડભ એ િધારાના ઉમેરિા યોગ્ય કાડભ છે, જેમા ંસામાન્ય રીતે િધારાના સી.પી.ય.ુ નો સમાિેશ થાય 
છે. 

35. કાયાભલય ઉપયોગ સબંધંી કેર્ટલાકં સોફ્ર્ટિેર પેકેજના સમહુને સ્િીર્ટ કહ ેછે. 
36. નોન ઈમ્પપેક્ર્ટ અક્ષરો તેમજ ગ્રાફિક્સને સારી ગણુિતાના ધોરણે છાપે છે. 
37. ઇથરનેર્ટ એ LAN ની એકકાયભપ્રણાલી છે. 
38. KBPS એર્ટલે ફકલો ભબટ્સ પર સેકન્ડ નુ ંપરુુનામ છે. 
39. હાિલેર્ટ પેકાડભ એ વપ્રન્ર્ટર બનાિતી એક કંપની છે. 
40. ફડબેઝ થ્રી ્લસ મા ંકોઈપણ ડેર્ટાબેઝ ઘણા કોષ્ર્ટક ધરાિતો હોઈ શકે. 
41. ડેર્ટાબેઝ સચંાલન પદ્ધવત ને િાઈલઆધાફરત પદ્ધવત તરીકે પણ ઓળખિામા ંઆિે છે. 
42. આપણે માઈક્રોસોફ્ર્ટ એક્સેસ DBMS નો ઉપયોગ કરીએ તે ફિલ્ડના નામના ખાલી જગ્યા ઉમેરી શકાય. 
43. એક્સેલમા ંવપ્રન્ર્ટનો વિકલ્પ File મેન્ય ુમા ંઆિે છે. 
44. ડેર્ટાબેઝ િાઈલ સાથે ફિલ્ર્ટર સેિ થતુ ંનથી. 



45. માઈક્રોસોફ્ર્ટ એક્સેલ મા ંએક કાયભપોથીમા ં14 વિસ્તારપત્રક ખોલી શકાય છે. 
46. Object વિકલ્પ િડભ મા ંinsert મેનમુા ં આિે છે. 
47. ZoomIn આદેશ થી ભચત્રનો કેર્ટલોક ર્ાગ મોર્ટો દેખાશે.  

48. ડેસ્કર્ટોપ પબ્દલવસગ કાયભ મારે્ટનુ ંસોફ્ર્ટિેર કોરલ િેન્ચ્યરુા છે. 
49. માફહતીને CD –Rom ના નામિાળા લેબલની બાજુ જ સગં્રહી શકાય છે. 
50. WAN એ નેર્ટિફકિંગ નો એક પ્રકાર છે. 
51. CD-ROM મા ંમાફહતી ને િક્ત એકજ બાજુ સગં્રહી શકાય છે. 
52. વિવનયોગ કાયભક્રમ દ્વારા પ્રફક્રયા કરેલ દસ્તાિેજ ધરાિતી િાઈલનુ ંસર્જન થાય છે. 
53. ઈડીઆઈ પધ્ધવત દ્વારા X12 નામના બાહય દસ્તાિેજ ધોરણો નો ઉપયોગ કરિામા ંઆિે છે 

54. અનિુાદ સેિા IFFમાની માફહતી ને ડેર્ટાબેઝમા ંઉપલદધ કરે છે. 
55. EDIFACT એ ઈડીઆઈ અંગે નક્કી કરેલ એક ધોરણ છે. 
56. ચીજિસ્તનુી ખરીદી મારે્ટ િરદી આ્યા બાદ તે મેળિિા મારે્ટ લાગતો સામાન્ય સમયગાળા ને લીડ સમય 

કહિેાય 

57. ચીજિસ્તનેુ ગ્રાહક સધુી પહોચાડિાની ફક્રયા ને ફડભલિરી કહિેાય. 
58. િીડીયુનંા સ્કીન ઉપર વનદેશ કરી શકતુ ંએક વિવશષ્ર્ટ પ્રકારનુ ંવનિભશ ઉપકરણ ને લાઈર્ટપેન કહિેાય. 
59. ATM દ્વારા બેંફકિંગ ક્ષેતે્ર પૈસા ઉપાડિા મારે્ટ થાય છે. 
60. ગરં્ીર હાલતમા ંદદીને ICU મા ંદાખલ કરિામા ંઆિે છે. 
61. મલ્ર્ટીમીફડયા દ્વારા વશક્ષણ-પેકેજ તૈયાર કરી શાકય છે. 
62. ગેલીભલયો એ થમોમીર્ટરની શોધ કરી હતી. 
63. હિામાનલક્ષી ઉપગ્રહની શોધ 1985 સાલમા ંથઇ હતી. 
64. મધ્ય ગાળાની આગાહીઓ હિામાન મારે્ટ 3 થી 10 ફદિસના ગાળા મારે્ટ થાય છે. 
65. કમ્પ્યરુ્ટરની ક્ષમતા િધિાને કારણે મોડેલોનુ ંલધમુાપન 1 અક્ષાશં રેખાશં થી 2.5 અક્ષાશં/રેખાશં સધુી લઇ 

જઈ શક્ુ ંછે. 
66. કોઈપણ વિસ્તારમા ંહિામાનની સ્સ્થવત િક્ત આસપાસના વિસ્તારો ની  સ્સ્થવત પર આધાર રાખે છે.. 
67. ઝડપમા ંિધારો એમડેહલ ના વનયમ થી વ્યાખ્યાવયત છે. 
68. NICNETનેર્ટિકભ INSAT-ID ઉપગ્રહ િાપરે છે. 
69. WWW િ એક hypertext આધાફરત એક ઉચ્ચ કક્ષાનુ ંમાફહતી શોધી ને તપાસિાનુ ંસાધન છે 

70. .કે્રફડર્ટર્ટકાડભ એ ્લાબ્સ્ર્ટક માથંી બનાિેલ કાડભ છે.  
 

 

 

  __________________ 


