
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જાન્યઆુરી : 2016 

અભ્માવક્રભ  : વટીફપકેટ ઇન કમ્પ્યફૂટિંગ    નોંધણી નફંય:___________________ 

ાઠ્યક્રભ  : CIC-૦1, CIC/04 

નલમ   : વદંબભ, નલનનમગ 
તાયીખ  : 10/01/2015 

વભમ  : 10.00 to 01.00       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 દળાભલે તેનુ ંફયણાભ યદ્દ થળે. 
(3) વતમાથભતા ચકાવલાના પ્રશ્નભા ંનલધાથી જલાફત્રકભા ંમગ્મ ખાનાભા ંખરંુ () કે ખટાની (X) નીળાની કયલી. 
(4) કઇણ નલદ્યાથીએ પ્રશ્નત્ર તાની વાથે રઈ જલાન આગ્રશ યાખલ નફશ. પ્રશ્નત્ર વાથે રઈ જનાય 

નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠ્યળે. 
(5) ઉતયલશી ેજની ાછ છે. તેભા ંજલાફ રખલા. 
 

CIC-01 (સાંદર્ભ) 
વિર્રગ-‘અ’ 

1 ભાફશતીને વદેંળાની અથભવબય વાભગ્રી તયીકે સ્લીકાયલાભા ંઆલે છે. 
(A) અવય અભબગભ  (B) ફક્રમા અભબગભ (C) અથભવબય અભબગભ (D) એકણ નશીં  

2 ________ અખડં પ્રલાશના ંબાગ છે. 
(A) અજ્ઞાન (B) જ્ઞાન  (C) નલજ્ઞાન (D) એકણ નશીં  

3 ભાફશતી તથા જ્ઞાન અંગેનુ ંઅથભળાસ્ત્ર તથા વભાજળાસ્ત્રને ________ કશલેામ છે. 
(A) વભાજનલજ્ઞાન (B) વભાજળાસ્ત્ર  (C) જીલનલજ્ઞાન  (D) એકણ નશીં  

4 ઔદ્યભગક અથભકાયણભા ંમડૂી એ __________ ગણામ છે. 
(A) યચનાતભક વાધનવાભગ્રી (B) વાધનવાભગ્રી (C) વ્યશૂાતભક વાધનવાભગ્રી (D) એકણ નશીં  

5 અંધાધ ૂધંી બયી ફયસ્સ્થનતને ____________ કશલેામ છે. 
(A) અયાજીતા (B) અયાજકતા (C) અવતં (D) એકણ નશીં  

6 ઉયીલગભ અને ઉલગભની સ્તયીમ ગઠ્લણીને ___________ કશ ેછે. 
(A) પ્રાલયરીકયણ (B) લળંાનકુ્રભ (C) દાનકુ્રભ (D) એકણ નશીં  

7 વફ્ટલેયના એ ગણુધભભ જેના કાયણે તેને વજંગ પ્રભાણે વયતાથી ફદરી ળકામ છે તેને ____________ કશ ેછે. 
(A) દાનકુ્રભ (B) નલબાજકતા (C) ફયલતભનળીરતા (D) એકણ નશીં  

8 વભાન રક્ષણ અને દ્ધનતઓ ધયાલતી લસ્તઓુના વમશૂને _____________ કશ ેછે. 
(A) ઉયીલગભ (B) લગભ (C) લગભવમશૂ (D) એકણ નશીં  

9 _________ ખચભ અસ્સ્થય છે. 
(A) વચંારન ખચભ (B) (A) અને (B) ફનેં (C) રૂાતંય ખચભ (D) એકણ નશીં  

10 ઇરેક્ટ્રનનક્ટ્વના ક્ષેતે્ર થમેર અભતૂલૂભ નલકાવના કાયણે થમેરા ખચભને __________ખચભ કશલેામ છે. 
(A) વચંારન ખચભ (B) શાડભલેય ખચભ (C) રૂાતંય ખચભ (D) એકણ નશીં  

11 યેખાના ફે ભફિંદુઓ લચ્ચેના બાગને _____________ કશલેાભા ંઆલે છે. 
(A) ભફિંદુ (B) યેખાખડં (C) લુ (D) એકણ નશીં  

12 ___________ કઈ વખં્મા Prime Number છે. 
(A) 13 (B) 8 (C) 4 (D) એકણ નશીં  



13 ___________ ધાયેર નલધાન લાસ્તનલકતા વાથે વગંત નથી તેવુ ંદળાભલવુ.ં 
(A) અવગંત પ્રદળભન (B) નલબાજમ વખં્મા (C) અલ્ગયીધભ (D) એકણ નશીં  

14 ___________ વખં્મા નલબાજમ વખં્મા છે. 
(A) 14 (B) 11 (C) 13 (D) 19  

15 જફટરતાના __________સચૂક નલસ્તાય પ્રખ્માત છે. 
(A) ચાય (B) ત્રણ (C) ાચં (D) ફે  

16 ફીગ-ઓ વજં્ઞા આલ્ગયીધભ ની ___________ ની ભાણીન ક્રભ દળાભલે છે. 
(A) વભમ જફટરતા  (B) નનનિતા (C) અનલશ્વવનીમ (D) ફહરુૂતા  

17 કમ્પ્યટુયના રૂફિગત નલનનમગ ___________ વ્મલશાય પ્રફક્રમા દ્ધનતના બાગરૂ કશી ળકામ. 
(A) ફડસ્ેચ (B) ફડભરલયી (C) સ્ટક (D) ઉયના ફધાજ   

18 ભાફશતી દ્ધનતઓના પ્રકાય _________ છે. 
(A) OAS (B) TPS (C) MIS (D) ઉયના ફધાજ   

19 કામાભરમ સ્લવચંારન દ્ધનતઓ ____________ નનલેળ તયીકે સ્લીકાયે છે. 
(A) મરુાકાત (B) દસ્તાલેજ (C) વયનાભા (D) ઉયના ફધાજ   

20 ATMભા ંTનુ ંરુૂનાભ ____________ છે. 
(A) Telephone (B) Teller (C) Telegraphic (D) Topology  

21 __________ કામભક્રભ આરેખન ભાટેની એક ઉચ્ચ સ્તયીમ બાા છે. 
(A) બભુરમન (B) કફર (C) બભુરમન (D) JCL  

22 LANભા ંડેટાની લશેંચણી ભાટે, ઉમગકતાભ પાઈરન વગં્રશ _____________ કયે છે. 
(A) પાઈર વલભય (B) પાઈર ફડસ્ચાર્જ (C) પાઈર ભેકય (D) પાઈર ડનય  

23  પાઈર વલભયની ભદદથી ___________ ન ઉમગ કયી ળકામ છે. 
(A) નપ્રન્ટવભ (B) ભડેભ (C) A અને B  (D) આભાથંી એકણ નશીં  

24 __________ન અથભ સ્થાનનક ક્ષેત્ર નેટલકભ વાથે જડામેર દયેક કમ્પ્યટુય થામ. 
(A) ભડેભ (B) નડ (C) GUI (D) ઈન્ટયલડભ  

25 ામથાગયવના નનમભનુ ંવભીકયણ ____________ છે.  
(A)             (B)             (C)             (D) આભાથંી એકણ નશીં  

26 _____________ એ નાના તથા ભધ્મભ કક્ષાના કમ્પ્યટુય ભાટેની ચારક દ્ધનત છે. 
(A) Phmix (B) Unix (C) Prefix (D) Suffix  

27 ___________ ની ભદદથી ગપય વલભવભ ય જઈ જરૂયી ભાફશતી ભેલી ળકામ છે. 
(A) WAIS (B) Gopher (C) Vermica (D) Listserv  

28 નત્રકણના ક્ષેત્રપનુ ંવભીકયણ ____________ છે. 
(A) ½ ામ ઉંચાઈ (B) 1/2 ાઈ ઉંચાઈ (C) 2 ામ ઉંચાઈ (D) 1/2 ાઈ ામ  

29 ___________ અનલબાજમ વખં્મા કશલેામ. 
(A) 8 (B) 1 (C) 2 (D) 10  

30 ___________ એક ભફિંદુથી ળરૂ થઈને તે જ ભફિંદુભા ંભતા યેખાખડંને કશલેામ છે. 
(A) લુ (B) ઈન્ટયનડ (C) નડ (D) ડીગ્રી  

 
 
 

  



CIC-01 (સાંદર્ભ)  

વિર્રગ-‘બ’ 
 

નીચેના લાક્ય ખયા છે કે ખટા જણાલ. 
31. ઔદ્યભગક વભાજ કૃનને કેન્રભા ંયાખીને ગઠ્લામેર શત. 
32. ભાખાકીમ સવુગંતતાને આધાયે ભાફશતીનુ ંલગીકયણ કયી ળકામ છે. 
33. કમ્પ્યટુય નલજ્ઞાન જેલા નલમભા ંભાફશતી ભફનઉમગી થલાની ળક્યતા અનેકગણી લધ ુછે. 
34. HTML ની ભદદથી લલ્ડલૅાઈડલેફ ભાટે ‘શભેજ’ તૈમાય કયી ળકામ છે. 
35. લેઇવ ઈન્ટયનેટ યના વદંગીના દસ્તાલેજ અંગેની અરગ સભૂચઓ જાલલાનુ ંકામભ કયે છે. 
36. એક ભફિંદુથી ળરૂ થઈને તેજ ભફિંદુભા ંભતા યેખાખડંને ડીગ્રી કશલેામ છે. 
37. આેર પ્રશ્નને નનનિત વભમભા ંઉકેરલા ભાટે જરૂયી દના તાફકિક ક્રભભા ંઆેર વમશૂને આલ્ગયીધભ કશ ેછે. 
38. જફટરતા (Complexity) ચાય પ્રકાયની શમ છે. 
39. CBIS નુ ંરંુૂનાભ Computer based Intellectual System છે. 
40. વભતરભા ંઆલેર n ભફિંદુઓના વાત ગણ ભાટે તેભાનંા કઈણ ફે ભફિંદુઓ લચ્ચેના ભશત્ત અંતયને તેન 

નલસ્તાય કશલેાભા ંઆલે છે. 
41. JCLનુ ંરુૂનાભ Job Control Language છે. 
42. ભાફશતીની વદંીગ્ઘતા એ ભાફશતીની ગણુલત્તા દળાભલે છે. 
43. ઈન્ટયનેટભા ંરગ ઈન ભાટે તભાયે મજભાન કમ્પ્યટુય ય ખાત ુ ંશમ તે જરૂયી છે. 
44. ઈન્ટયનેટ ય પાઈરની શયેપેય કયલાનુ ંપ્રભાભણત વાધન છે જેને પાઈર પ્રટકર (FTP) કશલેાભા ંઆલે છે. 
45. બભૂરમન (boolean) એ કામભક્રભ આરેખન ભાટેની એક ઉચ્ચ સ્તયીમ બાા છે. 
46. જે દ્ધનતન આધાય ત્રણ શમ અને જેભા ંત્રણ જ વખં્માઓ શમ તેને ામથાગફયમન નત્રટુી કશ ેછે. 
47. અંધાધ ૂધંીબયી ફયસ્સ્થનત અને ભશાઉત્તાત્ત ફનેં વભાન ફયસ્સ્થનત છે. 
48. ફીગ-ઓ વજં્ઞા આલ્ગયીધભની વભમ જફટરતાની ભાણીન ક્રભ દળાભલે છે. 
49. ઉયીલગભ અને ઉલગભની સ્તયીમ ગઠ્લણીને લળંાનકુ્રભ કશ ેછે. 
50. કઈણ લસ્તનુા ં રક્ષણ અને તેના ઉય કયી ળકાતી પ્રફક્રમાઓને એક જ એકભભા ં વ્માખ્માનમત કયલાની 

દ્ધનતને પ્રાલયણીકયણ કશલેાભા ંઆલે છે.   

51. ટેલ્નેટની ભદદથી દૂયના સ્થના કમ્પ્યટુય ય રગ-ઈન કયી ળકામ છે. 
52. વફ્ટલેયના એ ગણુધભભ જેના કાયણે તેને વજંગ પ્રભાણે વયતાથી ફદરી ળકામ છે.તેને પેયઉમગીતા કશ ે

છે. 
53. કઈ પ્રશ્નને ઉકેરલા ભાટે જરૂયી એક ખાવ આલ્ગયીધભ ભાટે વભમ અને વગં્રાશકની જરૂફયમાતના ગણુધભભને 

ગણતયીની જફટરતા કશલેાભા ંઆલે છે. 
54. 2  3 + 1 = 8 

55.           જમા ં n z 

56. ધાયેર નલધાન લાસ્તનલકતા વાથે વગંત નથી તેવુ ંદળાભલવુ ંતેને અવગંત પ્રદળભન કશલેામ. 
57. જે દ્ધનતન આધાય 3 શમ અને જેભા ં3 જ વજં્ઞાઓ (0,1,2) શમ તે દ્ધનતને નત્રઅંકી દ્ધનત કશલેામ. 
58. વમશૂ પ્રફક્રમાભા ંભટા બાગની વસં્થાઓ વ્મલશાય ય તલફયત પ્રફક્રમા દ્ધનતઓ વદં કયે છે. 
59. વભમ પ્રભાભણત પ્રફક્રમાઓભા ંIF-then પ્રકાયના ંનનમભન ઉમગ કયીને તાફકિક અથભઘટનને યજૂ કયે છે. 
60. I.T. નુ ંરુૂનાભ Interface Technology છે. 
61. ડેટા ઉય કમ્પ્યટુય દ્વાયા પ્રફક્રમા કયીને ભેલાતા ંફયણાભને CBIS કશ ેછે. 
62. DFD ને ડેટા પ્રલાશ આરેખ કશલેાભા ંઆલે છે. 
63. DFD તૈમાય કયતી લખતે બભુરમનન ઉમગ કયલાભા ંઆલે છે. 
64. [] ન ઉમગ લૈકલ્લ્ક નોંધણી તયીકે થામ છે. 



65. સ્લમ-ં વ્માખ્મા આતા ંળબ્દને છૂટા ંન ાડલા જઈએ 

66. ઈન્ટયનેટની વલોચ્ચ વત્તા ઈન્ટયનેટ વવામટીની ાવે છે. 
67. SLIP નુ ંરંુૂનાભ $- નવયીમર રાઈન ઈન્ટયનેટ પ્રટકર છે. 
68. FTP નુ ંરંુૂનાભ File Transfer promotor છે.   

69. Hyper text ના ંજડાણને Hyperlinks કશલેાભા ંઆલે છે. 
70. WAIS નુ ંરંુૂનાભ Wide Area Information Server છે. 

        

  



CIC-04 (વિવનયોગો) 
વિર્રગ-અ 

 

1 (NIC) નુ ંટૂંકુ નાભ જણાલ? 
(A) નેટ ઈન્ટય કભ (B) નેટલકભ ઇન્ટયપેવ કાડભ (C) નેટલકભ આઇડેન્ટીટી કાડભ (D) એકણ નશીં  

2 પ્રભાણભતૂ વભાચાયત્ર શુ ંછે? 
(A) ભાફશતી નનનધ (B) પયતા ંકામાભરમ (C) ભાફશતી વચંાય (D) ભાફશતી વગં્રશ  

3 વ્મલસ્થાક, વંકભ પ્રફધંક, PIM? 
(A) ચકુલલાાત્ર ખાતા ંળધલા  (B) કયલેયા આમજન વલરત 

(C) મજનાઓનુ ંવચંારન કયવુ ં (D) ડેટાફેઝ ેકેજ  
4 ફશવાફી ેકેજ શુ ંછે? 

(A) કયલેયા આમજન વલરત (B) વચંાય ેકેજ (C) કામભક્રભને વભતર ફનાલલા (D) એકણ નશીં  
5 (DAT) નુ ંટૂંકુ નાભ જણાલ? 

(A) ડીટીજર એનારડા ટે (B) ડીજીટર એક્ટ્વેવ ટે (C) ફડજજટર ઓફડમ ટેઈ (D) એકણ નશીં  
6 ડેટાફેજ સધુાયલા ભાટે ળાન ઉમગ થામ છે? 

(A) ળરૂઆતની નલન્ડના File ભેનભુાથંી (B) Edit (C) Update (D) એકણ નશીં  
7 ડફર ક્ટ્રીક (Double Click) શુ ંછે? 

(A) જભણા ફટનને ફે લાય દફાલલાની  (B) ડાફા ફટનને ફે લાય દફાલલાની  
(C) લચ્ચેના ફટનને ફે લાય    દફાલલાની (D) એકણ નશીં  

8 નાના મૂાક્ષયભા ંરખાણ દળાભલલા ભાટે _______________ કી દફાલલી ડે. 
(A) Ctrl+sift+k (B) Ctrl+k (C) Ctrl+sift+1 (D) ctrl+1  

9 ાલયઈન્ટની એક યજૂઆતભા ંનીચેની નલગત શઈ ળકે. 
(A) સ્રાઈડ (B) શને્ડઆઉટ (C) લક્ટ્તાની નોંધ (D) રૂયેખા  

10 ભયૂા યંગને આછ કયલા, ભયૂા યંગના ખાનાભા ં__________ વખં્મા ટાઈ કયલી ડે. 
(A) 0 થી 250 (B) 1 થી 250 (C) 1 થી 255 (D) 0 થી 255  

11 Zoom In ____________ ભા ંઆદેળ આેર શમ છે. 
(A) File (B) Print (C) Edit (D) view  

12 નલી ટેગ (Tag) તૈમાય કયલા _________ ટુરન ઉમગ થામ છે. 
(A) Paragraph Toolભાથંી  (B) Insert (C) Edit (D) એકણ નશીં  

13 એક CD-ROM ઉય _________ જેટરી ભાફશતી વગં્રશી ળકામ? 
(A) 640 MB (B) 685 MB (C) 680 KB (D) 680 MB  

14 એક 3.5 ઈંચની ફ્રીની દયેક ફાજુ ________ રેક અને દયેક રેક ઉય ___________ વેક્ટ્ટય શમ છે. 
(A) 82 અને 36 (B) 90 અને 30 (C) 80 અને 36 (D) 80 અને 30  

15 એક CD-ROM ઉય વગં્રશરે ભાફશતી એ _____________ ફ્રીભા ંવગં્રશરે ભાફશતીની ફયાફય છે. 
(A) 475 (B) 480 (C) 472 (D) 476  

16 VSAT નુ ંટૂંકુ નાભ જણાલ. 
(A) Very Small Access Terminal (B) Very Small Aperture Tap 
(C) Very Small Aperture Terminal (D) એકણ નશીં  

17 નેટલફકિંગ ભાટે વોથી લધ ુલયાત કેફર કમ છે? 
(A) ળીલ્ડેડ ફટૌલસ્ટેડ ેય (B) ફટૌલસ્ટેડ ેય (C) કળશ્મર (D) રેન 
 
 

       
 



18 NOS નુ ંટૂંકુ નાભ જણાલ. 
(A) Network Operation System (B) Network Operating Services 
(C) Network Operating System (D) None of these  

19 નીચે દળાભવ્મા ૈકી કઈ વલરત રટવ ઓગેનાઈઝયન નલબાગ નથી? 
(A) નટેડ (B) ટુડૂ (C) ગ્રાપ (D) એનનલવભયી  

20 નનણભમ પ્રફક્રમા વાભાન્મ યીતે ___________ મૂભતૂ દને અનવુયે છે. 
(A) ખયીદયત (B) લૈકલ્લ્ક ભાગંનુ ંમલૂ્માકંન (C) ફફશગભભન યત (D) એકણ નશીં  

21 ગાયત્રક દ્ધનતભા ં______________ અગતમન એકભ શમ છે. 
(A) લાનિક વાયાળં ફનાલલ (B) ભાનવક અશલેાર તૈમાય કયલા (C) કાત ગણતયી (D) ફધા  

22 ઈડીઆઈ દ્ધનતભાથંી જમાયે દસ્તાલેજ વાય થામ છે __________ પાઈરન ઉમગ થામ છે. 
(A) પ્રવાયણ પાઈર (B) દસ્તાલેજ (C) પ્રક્રીમક પાઈર (D) એકણ નશીં  

23 ભારવાભગ્રી કેટરા બાગભા ંલગીકૃત કયી ળકામ છે? 
(A) 4 (B) 3 (C) 1 (D) 2  

24 ખયીદકામભભા ંકમ્પ્યટુય નલનનમગ ___________ દન ઉમગ કયી ળકામ છે. 
(A) 8 (B) 6 (C) 7 (D) 5  

25 EDP નુ ંટૂંકુ નાભ જણાલ. 
(A) Electrical Data Processing (B) Electronic Data Processing 

(C) Exchange Data Processing (D) Exchange Data Passing  
26 ભલ્ટીભીફડમા નલનનમગના ક્ષેત્ર કેટરા છે? 

(A) 10 (B) 15 (C) 5 (D) 7  
27 લૈનશ્વક ટીભ શુ ંછે? 

(A) The global team (B) The global Trian (C) A and B (D) None of these  
28 વાભાન્મણે પેક્ટ્વ નલજાણુ ંટારની વયખાભણીભા ંલધાયે સ્લીકામભ ફન્યુ ંછે. કાયણકે? 

(A) ધ્લનન કન્પયસ્ન્વિંગ (B) તેન ઉમગ વય છે (C) લીફડમ કન્પયસ્ન્વિંગ (D) એકણ નશીં  
29 (CBT) નુ ંટૂંકુ નાભ રખ? 

(A) Computer Based Training (B) Computer Based Tutorial 

(C) Computer Biased Tutorial (D) Computer Based Testing  
30 શાઇયટેક્ટ્સ્ટના મૂતતલ કેટરા બાગભા ંલશેંચી ળકામ? 

(A) 10 (B) 8 (C) 7 (D) 9  
 

CIC-04 (વિવનયોગ)  

વિર્રગ-‘બ’ 
 

નીચેના લાક્ય ખયા છે કે ખટા તે જણાલ. 
31. એવલીજીએ (SVGA) ભનનટય વાસં્ખ્મક પ્રદળભન ટેકનરજી છે.  

32. નલન્ડઝ ભલ્ટીભીફડમા કામભક્રભ ભાટે એકવભાન ધયણ સ્થાનત કયે છે. 
33. શલાભાન ળાસ્ત્રભા ંપ્રગનત બોનતક નલજ્ઞાન કે ગભણતના ક્ષેત્રની પ્રગનત વાથે વકંામેરી નથી. 
34. શલાભાનની આગાશીન પ્રશ્ન વભાતંય પ્રફક્રમા કયતા ંકમ્પ્યટુય વાથે સ્લાબાનલક યીતે જ ફધં ફેવે છે. 
35. ટેભરકમ્પયફુટિંગ કેન્ર શાર બાયતભા ંઉરબ્ધ છે? 

36. ભેગા ફાઈટ (MB) થી ઉય RAMન લધાય નોંધાત્ર પામદાભા ંનફશ ફયણભે? 

37. ફડફેઝ થ્રી ્રવભા ંકઈણ ડેટાફેઝ ઘણા ંકષ્ટક ધયાલત શઈ ળકે? 

38. File ભેનભુાથંી Filter નલન્ડભાથંી “Save As Query” વદં કયળે? 

39. ડેટાફેઝ પાઈર વાથે ફપલ્ટય વેલ થતુ ંનથી.           

40. ચરણી નાણા ંભાટેની ભાફશતી (Currency) નુ ંકદ 1 ફાઈટ છે. 



41. ઝડભા ંલધાય એભડેશરના નનમભથી વ્માખ્માનમત છે? 

42. ભલ્ટીભીફડમા ઉતાદનની યજૂઆત ભાટે ભતા ંવાધનને ત્રણ લગભભા ંલગીકૃત કયી ળકામ? 

43. વાભાન્મણે પેક્ટ્વ નલજાણ ુટારની વયખાભણીભા ંલધાયે સ્લીકામભ છે?  

44. ભયપીંગ અને લયનિંગ એલી ખાવ અવય છે કે જે ભાત્ર ભફટભે છફીઓ ભાટે જ ઉમગી છે. 
45. વલંાદક નલફડમન ભલ્ટીભીફડમા લગભભા ંવભાલેળ થત નથી. 
46. કમ્પેક્ટ્ટ ફડસ્ક એક પ્રકાળીમ વગં્રશ ઉકયણ છે કે જે સલુાશમ છે યંત ુતેની ક્ષભતા શાડભ ફડસ્ક જેટરી જ શમ 

છે. 
47. GEDIS એ એક નેટલકભ વેલા છે? 

48. અનલુાદ વેલા IFFભાની ભાફશતીને ડેટાફેઝભા ંઉરબ્ધ કયે છે.જેથી ધધંાકીમ નલનનમગ ઈડીઆઈ ાવેથી 
દસ્તાલેજ ભેલી ળકે?  

49. ભારવાભગ્રીને ચાય પ્રકાયભા ંલગીકૃત કયલાભા ંઆલે છે. 
50. ગાયત્રક દ્ધનતભા ંફે અગતમના નલબાગ છે? 

51. ઈડીઆઈ દ્વાયા વચંાય કયલા મૂ પાઈરને ઈડીઆઈના ધયણના ભાખાભા ંફયલનતિત કયલી જઈએ. 
52. ફયલશન જડીનુ ંભાખુ ંશલાઈ છે? 

53. વેલ્વભેન નલસ્તાય ફકિંભત અથલા નપાકાયકતા જેલા ઘટકને આધાયે જૂથ ાડી કમ્પ્યટુય ભતૂકાની લયદીઓનુ ં
નલશ્રેણ કયી ળકે છે.જે લેચાણ નલબાગને ઉતાફદત ચીજલસ્તનુી બનલષ્મની ભાગંનુ ંઅનભુાન ભેલલાભા ં
ભદદરૂ નીલડે છે. 

54. ફડભરલયી (Delivery) ચીજલસ્તનેુ ગ્રાશક સધુી શોંચાડલાની ફક્રમા છે? 

55. MIS એ એક પ્રકાયની ભાફશતી દ્ધનત છે. 
56. અલાજ ટાર (Voice Mail) આધાફયત દ્ધનતઓ બાયતની યેલ્લે છૂયછ દ્ધનતભા ંશાર કામભયત છે? 

57. ષુ્ક મવુાપયી કયતા કામભકય ભાટે પયત ુ ંકામાભરમ એ શે્રષ્ઠ્ નલકલ્ છે. 
58. ભાફશતી તફદીર કયલા ભાટે ઈ-ભેઈર એ વરાભતી વ્મલસ્થા છે. 
59. કામાભરમ ઉમગ વફધંી કેટરાકં વફ્ટલેય ેકેજના વમશૂને સ્લીટ કશ ેછે. 
60. ડેટાફેઝ વચંારન દ્ધનતને પાઈર આધાફયત દ્ધનત તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 
61. દયેક નલ યેકડભ ઉભેયતી લખતે ગણુક (Counter) પ્રકાયના ફપલ્ડની ફકિંભત આભેે 1 જેટરી લધી જામ છે. 
62. સ્રાઈડભા ંઆરેખ ઉભેયી ળકામ આ લાક્ય વાચુ ંછે કે ખટંુ તે જણાલ. 
63. CD-ROMન ઉમગ ફેકઅ ભાટે થામ છે? 

64. કારીજ ટેઈ ઉય વભંક્ષ્ત અને ભફનવભંક્ષ્ત ફનેં પ્રકાયની પાઈર વગં્રશી ળકામ? 

65.  જુદી જુદી નેટલકભ ચારક દ્ધનત ધયાલતા ંફે નેટલકભને એકફીજા વાથે વાકંી ળકામ. 
66. એભીઈજી (MPEG) એ ભલ્ટીભીફડમાભા ંધ્લનન વકંચનનુ ંએક ધયણ છે. 
67. ભફટભે છફીઓ ભાટેની પાઈરનુ ંકદ લેક્ટ્ટય છફીઓની પાઈર કયતા ંનાનુ ંશમ છે. 
68. વભમને અનરુક્ષીને શલાભાન આગાશીને મખુ્મતલે ત્રણ પ્રકાયભા ંલશેંચી ળકામ. 
69. નલકનવત દેળ એ ઇરેક્ટ્રનનક્ટ્વ, કમ્પ્યટુય અને વચંાયના ંક્ષેત્રભા ંથમેરી નલનલધ ળધખ ન ણૂભ રાબ 

રઈને ફેંકને આધનુનક નેટલકભથી વજ્જ કયી છે. 
70. કે્રફડટ કાડભ એ નવભરકન નાભના દાથભભાથંી ફનાલલાભા ંઆલે છે. 
 

__________________ 


