
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ : 2015 

ભ્માવક્રભ  : વટીફપકેટ આન કમ્પ્યફૂટિંગ    નોંધણી નફંય:___________________ 
ાઠ્યક્રભ  : CIC-૦2 & CIC-05/CPCS-01 & CPCS-02 

નલમ   : ટેકનરજી, ભાઇક્રવફ્ટ ઓફપવ 

તાયીખ  : 25/01/2015 

વભમ  : 02.00 to 05.00      કુર ગણુ : 70 

સચુનર   : 
(1) જમા ંસધુી ખડં નનયીક્ષક ન જણાલે તમા ંસધુી જલાફ રખલાનુ ંળરુ કયવુ ંનશીં. 
(2) જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નફંય નશીં દળાાલે તને ુ ંફયણાભ યદ્દ થળે. 
(3) વતમાથાતા ચકાવલાના પ્રશ્નભા ંનલધાથી જલાફત્રકભા ંમગ્મ ખાનાભા ંખરંુ () કે ખટાની (X) નીળાની કયલી. 
(4) કઆણ નલદ્યાથીએ પ્રશ્નત્ર તાની વાથે રઇ જલાન અગ્રશ યાખલ નફશ. પ્રશ્નત્ર વાથે રઇ જનાય નલદ્યાથી અ 

યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠ્યળે. 
(5) ઈતયલશી ેજની ાછ છે. તેભા ંજલાફ રખલા. 
 

CIC-02/CPCS-01 (ટેકનોલોજી)  
વિભરગ-‘અ’ 

1 ભટા નલસ્તાય ભાટે ફ ેLAN ને જડલાન ુ ંકામા કણ કયે છે? 
(A) વતેફુધં  (B) ભાગાળધક  (C) પ્રલળેભાગા  (D) એકણ નશીં 

 

2 બાયતે ફનાલરે સુયે કમ્પ્યટૂયનુ ંનાભ _________ છે. 
(A) Medha (B) Param (C) Cary (D) Arjun 

 

3 વાકેંનતક નનરૂણ ની દ્ધિતી કઆ છે? 

(A) સ્થાન ફયલતાન (B) લેજી વાકેંનતક (C) A ન ેB (D) એકણ નશીં 
 

4 _________ એ પ્રથભ અખ પ્રગ્રાભ જઆને તમાય ફાદ નલુાદનુ ંકામા ચાલ ુકયે છે. 
(A) નલુાદક (B) થાઘટનકાય (C) નલનનમગ (D) એકણ નશીં 

 

5 ____________ લડે એક જ વચંાય ભાગા ય એકથી લધ ુવચંાયંણ એક જ વભમે થામ છે. 
(A) એનકડય  (B) ડી-ભલ્ટી્રકે્ષય (C) ભલ્ટી્રકે્ષય (D) ડીકડય  

6 ાતI ્રાસ્સ્ટકની ફનરેી ચ ુફંકીમ તકતી જેના ઈય કમ્પ્યટૂય દ્વાયા ભાફશતી રખી ળકામ કે લાચંી ળકામ તને ે____કશ ેછે. 
(A) વીડી (B) શાડાડીસ્ક (C) ફ્રી (D) ડીલીડી 

 

7 _______ પ્રકાય ભા ંવચંાય ભાગાન ફનંે ફદળાભા ંઈમગ થામ છે. યંત ુએક વભમ ેએક ફદળાભા ંજ ભાફશતીભા ંલાશન થામ છે. 
(A) એકભાગી (B) ધાદ્ધદ્વભાગંી (C) દ્ધદ્વભાગંી (D) એકણ નશીં 

 

8 EBCDIC ભા ંફીટ ની વખં્મા _________ શમ છે. 
(A) ૮ (B) ૭ (C) ૧૬ (D) ૧૫  

9 ૮ ફીટવના વમશૂને ____________કશે છે. 
(A) KB (B) MB (C) BYTE (D) GB 

 

10 _________ એ સચૂનાઓનુ ંથાઘટન કયીન ેજરૂયી નનમભન વકેંત ેદા કયે છે. 
(A) કંટ્રર યનુનટ (B) ગાણણનતક ન ેતાફકિક એકભ (C) A ન ેB (D) એકણ નશીં 

 

11 પ્રટકર કના વચંાય ભાટે પ્રમજામ છે? 

(A) વયખ ઘટકની (B) ણબન્ન પ્રકાયના ઘટક (C) A ન ેB ફનં ે (D) એકણ નશીં  
12 ગ્રાભભા ંયશરેી ણક્ષતીઓ દૂય કયલાની પ્રફક્રમાને _________ કશે છે. 

(A) કમ્પાઇણરિંગ (B) ફડફગ (C) એસ્મ્પ્રીંગ (D) એકણ નશીં  
13 કઇણ વફ્ટલયે ભા ંઈર્ધ વલરત ને તનેાથી થઆ ળકતા કામયોની માદી દળાાલતી ટ્ટીન ે _________ કશ ેછે. 

(A) ભેન્યફુાય (B) ડામરગ ફક્ષ  (C) સ્ક્રરફાય (D) એરટા  ફકવ  



 

CIC-02/CPCS-01 (ટેકનોલોજી)  
વિભરગ-‘બ’ 

 

વતમાથાતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત અેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય ને જ ખટંુ શમ ત  અરેા 
ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 
31. નેન વેકડં એ ૧ વેકડંન 10૬ ભ બાગ છે. 
32. લસ્તરુક્ષી પ્રગ્રાનભિંગ ભા ંદ્વાયા નલા વપટલૅયનુ ંપ્રસ્થાન કયલાભા ંરાગત વભમ ભટા ામે ઘટાડી ળકામ છે.. 
33. લજે ને સ્થાન ફયલતાન વાકેંનતક નનરૂણ ફનંે િનતઓનુ ંનભશ્રણ વાકેંનતક રખાણ ફનાલી ળકામ નશીં. 

14 જે ફવ નનમભન વકેંતન ુ ંલાશન કયે છે, તનેે  ____________ ફવ કશ ેછે. 
(A) એડે્રવ (B) કંટ્રર (C) A ન ેB ફનં ે (D) એકણ નશીં  

15 GUI ણૂા નાભ ____________ છે. 
(A) Graphics Upper Interface (B) Graphics User Interface  

(C) Graphics User Interaction (D) Graphics Upper Interaction  
 

16 અરખે ને નકળાઓ દયલા ભાટે કયુ ંનપ્રન્ટય લાયળ?ે 

(A) આન્કજેટ (B) રવેય (C) ્રટય (D) ડટભટે્રીક્વ  
17 ___________ ન ઈમગ ઈમગકતાા ાવથેી ભાફશતી બગેી કયલા થલા ભાફશતી અલા ભાટે થામ છે. 

(A) ડામરગ ફક્ષ (B) ભેન્ય ુ (C) A ન ેB (D) એકણ નશીં 
 

18 ___________ ગ્રાભ ભા ંઈમગકતાા દ્વાયા રખામરેા કમ્પ્યટૂય પ્રગ્રાભન ભળીન વભજી ળકે તલેી બાભા ંનલુાદ કયે છે. 
(A) ચારક િનત (B) એવેમ્પ્રય (C) બાા નલુાદક (D) એકણ નશીં  

19 વાદા રખાણભાથંી વાકેંનતક સ્લરૂભા ંપેયલલાની પ્રફક્રમાને ____________ કશ ેછે. 
(A) Encryption (B) Decryption (C) A ન ેB (D) એકણ નશીં 

 

20 __________ યજીસ્ટય નલી સચૂના કે જેન ભર કયલાન છે તનેી નોંધ યાખ ેછે. 
(A) Memory Address (B) Instruction (C) Program counter (D) PTBR 

 

21 ________ એ ળાસ્્દક થલા વાખં્ખ્મક એભ એક જ પ્રકાયની ભાફશતીન વમશૂ છે,જેને એક જ નાભે ઓખલાભા ંઅલ ેછે. 
(A) ચર (B) ચર (C) શ્રેણણક (D) દાલરી  

22 એક જ ભકાનભા ંક્ા ંપ્રકાયનુ ંનટેલફકિંગ કયવુ ંજઇએ? 

(A) WAN (B) MAN (C) CAN (D) LAN  
23 રગ રગ નલનનમગ ક ઈકાયણ લચ્ચે ાયસ્ફયક વલંાદ કયાલલા ન ેવલંાદનુ ંવચંારન કયલાનુ ંકાભ ____ સ્તયનુ ંછે. 

(A) Transport (B) Presentation (C) Application (D) Session  
24 ___________ િનતઓન મખુ્મ ઈદેળ ખફૂ ઝડી પ્રનતફક્રમા વભમ ભેલલાન છે. 

(A) વભમ લશચેણી (B) લશચેામેરી ચારક (C) ફહુ ઈમગકતાા (D) વભમ પ્રભાણણત 
 

25 __________ બાાભા ંવય ભરૂ સધુાયણાની સનુલધા યૂી ડે છે. 
(A) ભળીન (B) વેમ્પ્રી (C) ઈચ્ચ્તાયીમ (D) ત્રણમે  

26 એક સચૂનાન ભર થત શમ તમા ંસધુી ભરભા ંમકુલા મગ્મ ફીજી સચુનાન જથ્થ એક છી એક ક્રનભક યીતે તમૈાય 

યાખ્લની િનતન ે______ કશ ેછે. 
(A) ેયીભીટય (B) ાઇરાઇનીગ (C) વફરૂટીન (D) એકણ નશીં  

27 __________ નલાણુ ંભેફકન્ટળ ભળીનભા ંખફૂ પેરામરે છે. 
(A) બ્રઇેન (B) સ્કવા (C) વનીલરે (D) યેઆનડ્ર્વ 

 

28 યીવ ને યાઇડ શેડ ને વકે્ટય સધુી શચલા રગતા વભમને _______ કશે છે. 
(A) પ્રાપ્્ત (B) રટેન્વી (C) મૂભતૂ (D) એકણ નશીં 

 

29 ભાફશતીની સયુક્ષા ભાટે જે વ્મખ્ક્ત થલા પ્રફક્રમા જે શલાન દાલ કયે છે, ત ેખયેખય તે જ છે કે નશીં એ ચકાવલાની 
પ્રફક્રમાને  ___________ કશ ેછે. 

(A) ગુ્ તવકેંત (B) વત્તાનધકાય અલ (C) ઓખ (D) ખયાઇ કયલી 
 

30 ફીજી ેઢીના કમ્પ્યટૂય ભા ં_____________ભા ંવીીયનુી ઝડ ભતી  શતી. 
(A) નભણરવકંેડ (B) ભાઇક્રવેકંડ (C) નનેવેકંડ (D) ાઇકવેકંડ 

 



34. યાસ્ટય સ્કેન ડી્રભા ંઇરેક્ટ્રન ફીભ પક્ત તમ જ નાખલાભા ંઅલે છે.જમા ંછફી ઈતન કયતી શમ. 
35. બણુરમનની ફકભત પક્ત ૦ ને ૧ શમ છે. 
36. વચંાય ઝડન ેફીટ પ્રનત કરાકભા ંભાામ છે. 
37. કમ્પાઇરય ઈચ્ચ્તાયીમ બાાભા ંરખામેર પ્રગ્રાભને ભળીન બાાભા ંતફદીર કયલા ભાટેનુ ંિનત વપટલયૅ છે. 
38. લલ્ટેજ લે નલદ્યતુ ળખ્ક્તનુ ંદફાણ ભાલાનુ ંએકભ છે. 
39. ટ્રાન્ઝીસ્ટય ન ઈમગ તતૃીમ શ્રણેીના કમ્પ્યટૂયભા ંથત શત. 
40. EDI થી વભમ ઓછ થલાથી ભાફશતી ન પ્રલાશ લધ ુવભમવયને ચક્કવ યશ ેછે. 
41. ISO ભા ંનેટલકાના ફધંાયણની સ્તયીમ યચના અલયી રલેાઇ છે. 
42. GUI નનલળે ભાટે ના ઈકયણ તયીકે વાભાન્મ યીતે “ભાઈવ” લયામ છે. 
43. ડામર રાઇન એ ટેરીપન દ્વાયા જડી ળકામ તેવ ુ ંવચંાય જડાણ છે. 
44. BBS એલા પ્રકાય ની સનુલધા છે જેભા ંરક તાના Öષ્ટીણફિંદુઓ ને વભાચાય જણાલી ળકે છે. 
45. LCD એ લજનભા ંCRT કયતા બાયે શમ છે. 
46. લાભા બટુીંગ શાડાલેયની ખ્સ્થનતની ચકાવણી કયીને અગ લધે છે. 
47. વભધયીમ તાય રાફંા અંતય ભાટે લયામ છે. 
48. એવભે્રી બાા ભા ંરખામરેા પ્રગ્રાભને ભળીન બાાભા ં તફદીર કયલા ભાટેનુ ંવપટલયૅ છે. 
49. યેઆનડ્ર્વ નલાણ ુEXE ને COM પાઇરને વય કયત નથી. 
50. પ્રટકર એ કઇ ચક્કવ પ્રફક્રમા ભાટેના પ્રસ્થનત ધયણ છે. 
51. કમ્પ્યટૂય નલાણઓુ ફ્રીના વતૃ્તખડંને ખયાફ ફનાલી ળકે છે 

52. વભમ લશચેણી િનતભા ંકમ્પ્યટૂય વીસ્ટભન ફે કે તથેી લધ ુટભથક ઈયથી એક વાથે ઈમગ કયલા દેલ એ મખુ્મ 
શતે ુછે. 

53. વેતફુધં ફે ણબન્ન પ્રકાયના નેટલકાને જડલા ભાટે લયામ છે. 
54. કીફડા એ ખફૂ જ પ્રચણરત નનલળે ઈકાયણભાનં ુ ંએક વાધન છે. 
55. વભકારીન વચંયણ ભા ંદયેક ક્ષય રગ યીતે વચંાફયત થામ છે. 
56. સચૂના યેજીસ્ટય ભા ંસચૂનાઓ તભેના ભર શરેા જભા થામ છે. 
57. ડી.ડી.ઇ નુ ંણૂા નાભ  ડામનેનભક ડીજીટર એક્ષચેન્જ છે. 
58. ઇમ્પકે્ટ નપ્રન્ટયભા ંટાઆયાઇટયની જેભ શભેવા શમ છે, જે કાગ ઈય થડામ ને ક્ષય છામ છે. 
59. ભધયફડા એ કમ્પ્યટૂયભા ંવકંણરત યીાથ ને પ્રફક્રમક ચી ને વભાલત ુ ંનલજાણુ ંફયથ કાડા છે. 
60. અગ, ધભુાડ, યુ જેલા કસ્ભાતભા ંફકે કે નુઃપ્રાપ્્તની જરૂય શતી નથી. 
61. લસ્તરુક્ષી પ્રગ્રાનભિંગ ભા ંડેટા શામડીંગ દ્વાયા તભે કઇણ જગ્મા એ સધુાયા લધાયા નથી કયી ળકતા. 
62. ફ્રી કે શાડાફડસ્ક ની ઈય નલેવયથી ાટા, વતૃ્તખડં, પાઇર પલાણી કષ્ટક નલગેયે ફનાલલાના કમયોને યીપભેટ કશ ે

છે. 
63. એક GB = ૧૦૨૪ KB 

64. સુયે કમ્પ્યટૂય થી ઈતયત ુ ંયંત ુભીની કમ્પ્યટૂય થી ચફઢમાત ુ ંકમ્પ્યટૂયને ભાકંયો કમ્પ્યટૂય કશ ેછે. 
65. જખભની ગણતયીના ળરૂઅતના અમજનથી ખફય ડી ળકે કે વસં્થા ક્ા ંજખભ વશન કયી ળકે છે. 
66. રેવય નપ્રન્ટય લાજ યફશત નપ્રન્ટય છે. 
67. RSA -૧૨૯ નાભની િનત લા  ૧૯૭૭ભા ંઅલી . 
68. પ્રકાળના તયંગ નલધતુ તયંત કયતા ંલધ ુનલળા લશન ક્ષભતા ધયાલે છે. 
69. લશનસ્તય ની જલાફદાયી ાયદળાક ને ખાતયીલૂાકનુ ંવચંયણની છે. 
70. અંગતતાની નલબાલના વ્મખ્ક્ત નલળે ભાટે રાગુ ંડે છે. 
 

  



CIC-05/CPCS-02 (ભાઇક્રવફ્ટ ઓફપવ) 
વિભરગ-અ 

1 દસ્તાલજેભા ંળધરેા રખાણ ને ફદરલા ભાટે ________ ન ઈમગ થામ છે. 
 [A] Find   [B] Goto   [C] Change   [D] Replace  

2 લડાભા ંનલ દસ્તાલજે ખરી એ તમાયે કાભચરાઈ નાભ _______  છે. 
[A] Document   [B] Document 1  [C] Untitled   [D] Untitled 1 

3 __________ એ ણફન એકાકંી નલકલ્ યજૂ કયે છે. 
[A] ચકે ફક્ષ  [B] નલકલ્ ફટન [C] ટેક્સ્ટ ફક્ષ  [D] રીસ્ટ ફક્ષ 

4 નલન્ડઝભા ંશેલ્ને ચાલ ુકયલા ભાટે કઇ કીન ઈમગ થળે. 
[A] F4    [B] F3    [C] F2    [D] F1 

5 એક્વરેની પાઇર નુ ંએક્સ્ટેન્વન _____________શમ છે. 
[A] EXC   [B] DOC   [C] LXS   [D] XLS  

6 કઇ ળટાકટ કી કામાયત નલનનમગ નલન્ડ ફધં કયલા થલા નલનનમગભાથંી ફશાય અલલા ભાટે છે? 

[A] Alt+F4   [B] Alt+F5   [C] Alt+F6   [D] Alt+F7 

7 લડાભા ંદસ્તાલજે ભા ંત્રણ લાય પ્ક્રક કયલાથી _________વદં થળ.ે 
[A] રાઇન  [B] લડા   [C] પકય  [D] એકણ નશીં 

8 એક્વરેભા ંકય ુ ંનલધેમ જે અરે રખાણના પ્રતમકે ળ્દના પ્રથભ ક્ષયન ેCapitalભા ંફાકીનાન ેLower case ભા ંપેયલે છે. 
[A] MID  [B] UPPER  [C] PROPER   [D] RIGHT 

9 સ્રાઆડ ળ ળરુ કયલા ભાટે _____________ભનેનુ ઈમગ થળે. 
[A] INSERT   [B] EDIT    [C] FILE  [D] VIEW 

10 લડાભા ંનન-નપ્રન્ટીંગ ક્ષય જલા ભાટે________કભાન્ડન ઈમગ થામ છે. 
[A] Display   [B] Lis t  [C] Show   [D] એકણ નશીં 

11 લડા ભા ંનપ્રન્ટ નપ્રવ્ય ુઓ્વનન ઈમગ ________ભાટે થળ ે

[A] દસ્તાલજે વલે કયલા    [B] દસ્તાલજે છલા  

[C] દસ્તાલજે ની  નકર કયલા   [D] દસ્તાલજે છાતી લખત ેકેલ દેખાળ ેતે જલા  
12 નલન્ડઝના યાઇટભા ંદસ્તાલેજના અંતભા ંજલા ભાટે __________ ળટાકટ કી લયાળે.  

[A] CTRL+UP   [B] CTRL+DOWN  [C] CTRL+END  [D] CTRL+HOME  
13 એક્વરેભા ંપ્રતમકે સ્તબં ની મૂભતૂ શાઇ __________ શમ છે. 

[A] ૮.૪૫   [B] ૮.૪૩    [C] ૮.૪૪   [D] ૯.૪૫  
14 નીચનેાભાથંી કઇ ટેફ સ્થાનની ગઠ્લણીભા ંનથી અલત ુ?ં 

[A] સ્તબં   [B] દળાળં   [C] ડાફી ફાજુ    [D] જભણી ફાજુ  
15 ાલયઇન્ટભા ંનલી યજૂઅત ફનલા ભાટેની ળટાકટ કી ___________છે. 

[A] CTRL+N  [B] CTRL+I   [C] CTRL+P   [D] CTRL+R  
16 એક્વરેભા ં______ ય રખાણ, ડેટા કે સતૂ્રની નોંધણી કયલાભા ંઅલે છે . 

[A] ટુરફાય  [B] નભે ફક્ષ   [C] પમુારા ફાય   [D] સ્ટેટ્વ ફાય 

17 એક લકા ળીટભા ંકેટરા કૉરભ શમ છે? 

[A] ૫૧૨   [B] ૨૫૬   [C] ૧૨૮   [D] ૧૦૨૪ 

18 તફક્કાલાય ભાગાદળાન અી કામા ણૂા કયાલલા પ્રગ્રાભને ___________ કશ ેછે. 
[A] ટેમ્પ્રેટ  [B] નલઝાડા  [C] ડામરગ ફક્ષ [D] A ન ેC 

19 પાઇરની રાક્ષણણકતાભા ં_______ ન વભાલળે થામ છે. 
[A] યીડ ઓન્રી    [B] નભાર  [C] ફશડન   [D] વીસ્ટભ  

20 અઆકન દ્વાયા ________ દળાાલી ળકામ. 
[A] પ્રગ્રાભ   [B] નલનનમગ  [C] ગ્રુ   [D] અેર ફધાજ   

21 લડાભા ંકેટરી ટાઆના જસ્સ્ટફપકેળન શમ છે. 
[A] ૫    [B] ૪    [C] ૩    [D] ૬ 



22 નલી સ્રીઇડ ઈભેયલાની ળટાકટ કી __________ છે. 
[A] CTRL+N  [B] CTRL+M   [C] CTRL+S   [D] CTRL+I 

23 __________ એ શ્વાદ સ્ક્રીન છ. જમા ંનલન્ડઝ Öસ્ષ્ટગચય થામ છે. 
[A] ટાસ્ક ફાય  [B] લર ેય  [C] ડેસ્કટ  [D] એકણ નશીં 

24 એક્વરેભા ંકય ુ ંનલધેમ અરે વખં્માન ુ ંનનયકે્ષ ફકિંભત અે છે? 

[A] INT   [B] EVEN  [C] MOD   [D] ABS 

25 કીફડાની ભદદથી અખી શાય વદં કયલા _________ળટાકટ કી છે. 
[A] Shift+Spacebar [B] Ctrl+Spacebar [C] Ctrl+Shift+Spacebar [D] એકણ નશીં 

26 ____________ અરખે વભમ વાય થતા જે પેયપાય થમા શમ ત ેદળાાલ ેછે. 
[A] નલસ્તાય  [B] ટ્ટા   [C] યડાય [D] યેખા 

27 નલી સ્રાઆડ ઈભયેલા _________ભનેનુ ઈમગ થળે. 
[A] FILE  [B] INSERT  [C] A ન ેB  [D] એકણ નશીં 

28 ાલયઇન્ટભા ંયજૂઅતના એક એક ાનાને _____________કશે છે. 
[A] અરેખ  [B] સ્રાઇડ  [C] ળીટ   [D] વરે 

29 ાલયઇન્ટભા ંજૂની યજૂઅત ખરલા ભાટેની ળટાકટ કી _______ છે. 
[A]  CTRL+C  [B] CTRL+V  [C]  CTRL+X  [D] એકણ નશીં 

30 __________ એ નલનનમગનુ ંનાભ, દસ્તાલેજ, વમશૂ થલા ફડયેક્ટયી દળાાલે છે. 
[A] ભેન્યફુાય  [B] ટાઇટર ફાય  [C]  A ને B  [D] નલન્ડફાય 

 

CIC-05/CPCS-02 (ભાઇક્રવફ્ટ ઓફપવ)  
વિભરગ-‘બ’ 

 

વતમાથાતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત અેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય ને જ ખટંુ શમ ત  અરેા 
ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 
31. એક્વેરભા ંલક્ળીટનુ ંનાભ ફદરી ળકાત ુ ંનથી. 
32. એક્વેરભા ંનજીકની ણૂાાંક વખં્મા સ્લરૂે વખં્માનુ ંયાઈન્ડીંગ, કયલા ભાટે INT નાભના નલધમેન ઈમગ થળે. 
33. ાલયઇન્ટ ભા ંભાખાકીમ અરખે ફનલી ળકામ નફશ. 
34. લડાભા ંકષ્ટકના નફંયભા ંવયલા, ફાદફાકી, વયેયાળ કાઢલી લગેયે ગણતયી કયી ળકામ છે. 
35. એકલાય અરેખ ફનાવ્મા ંછી તેના પ્રકાયભા ંપેયપાય કયી ળકત નથી. 
36. ઓ્ળન ફટનભા ંનલકલ્ વદં કે નાવદં કયી ળકામ છે. 
37. પાઇર ભનજેયની ભદદથી પાઇલ્વ, ફડયેક્ટયીઝ ને ફડસ્કન કુળતાથી ઈમગ કયી ળકામ છે. 
38. દસ્તાલજેભા ંકયેર સધુાયાલધાયાને યદ કયલા CTRL+S ળટાકટ કીન ઈમગ થામ છે. 
39. એક્વેરભા ં= ૧૦^૨ ન ઈત્તય ૧૦૦ થળે. 
40. ભેન્યફુાયને ફક્રમાખ્ન્લત કયલા ભાટે F11 કે CTRL કી પ્રવે કયલી ડે છે. 
41. દસ્તાલજેને યક્ષણ અલા ભાટે ાવલડાન ઈમગ કયી ળકામ છે. 
42. એક્વેરભા ંફ્ક્ત લકાળીટને ુપાલી ળકામ છે ણ શાય ને સ્તબંને ુપાલી ળકાત ુ ંનથી. 
43. લકાળીટના વમશૂને લકાબકૂ કશલેાભા ંઅલે છે. 
44. F3 કીની ભદદથી વેરના ડેટાભા ંપેયપાય કયી ળકામ છે. 
45. લડાભા ંાનાનુ ંફદળાતંયણ Landscape કે Portrait એભ ફે પ્રકાયના શમ છે. 
46. નાભ, વયનાભા ંને પન નફંય જેલી ભાફશતી ગઠ્લલા ને વ્મલસ્થાન કયલા નટેડ લયાળે. 
47. એક્વેરની વફશતભા ંરીસ્ટ ફક્ષ તથા ડામરગફક્ષ જેલ નનિંમત્રણ મકૂી ળકામ છે. 
48. ળ્દ પ્રફક્રમા ભા ંપકયાઓને ડાફા, જભના કે લચ્ચે શાનવમાને વદંબે વ્મલખ્સ્થત ગઠ્લલાને એરાઇભેન્ટ કશ ેછે. 



49. દસ્તાલજેભા ંએકલાય શડેય ને ફૂટય અ્મા છી ફદરી ળકતા નથી. 
50. કીફડાભા ંન ભી અલતા લધાયાના ક્ષય કે ણચહ્ન દાખર કયલા કેયેક્ટય ભે લયાળે. 
51. કંટ્રર ેનર એ કેલ્યરુેટય, કેરેન્ડય, કરક, યાઇટ લગેયે કમયો ભાટેન પ્રગ્રાભન વમશૂ છે. 
52. એક્વેરભા ંતાજેતય ની વભમ ને તાયીખ ભાટેની ક્રનભક વખં્મા જાણલા ભાટે DATETIME નાભના ંનલધમેન ઈમગ 

થળે. 
53. લડા ભાટે ફે પ્રકાયના ંેજ બ્રેક છે.૧) વફ્ટ ને ૨) શાડા જે બ્રેક 

54. લડાભા ંળ્દક વ ં

55. દ કયેરા ળ્દ ન વભાનથી નલકલ્ ળ્દ અે છે. 
56. drag and drop ન ઈ[મગ નાના રખાણને ટૂંકા અંતય સધુી ખવેડલા ભાટે ખફૂ જ નકુૂ છે. 
57. એક્વેરભા ંજે ખાના ય કવાય શમ તનેે વફક્રમ ખાનુ ંકશલેાભા ંઅલે છે. 
58. ાલયઇન્ટભા ંઅરખે ઈભયેીને તભેા ંપેયપાય કયી ળકામ છે. 
59. એક્વેરભા ંરખાણભા ંકેટરા ક્ષય છે. તે ળધલા ભાટે size નાભના નલધમેન ઈમગ થળે. 
60. ડેટાના વગં્રશ, વચંારન તથા નલશ્રેણ ભાટે એક્વેર ભશતલની ડેટાફઝે રાક્ષણણકતા ધયલે છે. 
61. એક્વેરભા ંશય ની મૂભતૂ ઉંચાઇ ૧૨.૭૫  શમ છે. 
62. દસ્તાલજે નપ્રન્ટ થત શમ ત ણ દસ્તાલજેના નપ્રસ્ન્ટિંગ ને ટકાલી ળકામ છે. 
63. Pattern Matching એ ફપિંદ કભાડં વાથે જડામેર ઓ્ળન છે. 
64. ાલયઇન્ટની ભદદથી તભે તભાયી યજૂઅતન દેખાલ કઇણ વભમે ફદરી ળકામ છે. 
65. ટેક્સ્ફક્ષ વદંગીની માદી દળાાલા ભાટે લયામ છે. 
66. યેખા અરેખભા ંપ્રતમેક ડેટા શ્રેણીને નલનલધ યંગ તથા ડછામાથી દળાાલલાભા ંઅલે છે. 
67. ાલયઇન્ટભા ંયજૂઅત ફનલા ભાટે નલઝાડાન ઈમગ કયી ળકામ છે. 
68. ાલયઇન્ટભા ંએકલખત લસ્તઓુન વમશૂ ફનાલીને છૂટી ડી ળકામ નફશ. 
69. ભીનીભાઆઝ ફટન યીસ્ટય ફટનને ફદરે લાયી ળકામ છે. 
70. લડાભા ંરખાણને કષ્ટકભા ંફયલતીત કયી ળકામ નફશ. 
71. અઆકન એ ગ્રાફપકર ણચહ્ન કે ણચત્ર છે જે લડે દસ્તાલેજ, પ્રગ્રામ્પવ કે પ્રગ્રામ્પવ  વમશૂને ફતાલલભા ંઅલે છે. 

 

____________________ 

 


