
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુરઈ : 2014 

અભ્માવક્રભ  : વટીફપકેટ ઇન કમ્પ્યફૂટિંગ    નોંધણી નફંય:___________________ 

ાઠ્યક્રભ  : CIC-૦1, CIC/04 

નલમ   : વદંબભ, નલનનમગ 
તાયીખ  : 05/07/2014 

વભમ  : 11.00 to 02.00       કૂર 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 નીચેના ભાથંી ક્ા ંનલમ ભાફશતીન કેન્દ્ર સ્થાને ઉમગ કયે છે? 

[A] ઇરેક્ટ્રિકર એન્દ્ીનીમયીંગ   [B] કમ્પ્યટૂય ટેરનરી   [C] બોનતક નલજ્ઞાન  [D] અગાઉના ફધાજ 
2 નીચેના ભાથંી કનુ ંમલુ્મ વોથી ઓછુ છે? 

[A] ભાફશતી    [B] જ્ઞાન    [C] ડેટા    [D] ડાશણ 
3 નીચેના ભાથંી કનુ ંમલુ્મ વોથી લધ ુછે? 

[A] ભાફશતી    [B] જ્ઞાન    [C] ડેટા    [D] ડાશણ 
4 ______ એ ચચહ્ન , નવમ્પફરના સ્લરૂે ભાફશતી કે ગ્રાફપરવના ંવદેંળાનુ ંપ્રતમામન કયે છે. 

[A] ઉદ્ગગ્ભ    [B]  ચેનર      [C]  ભાધ્મભ     [D] એક ણ નશી  
5 નીચેનાભાથંી કઈ યીતે ભાફશતીનુ ંલગીકયણ થઈ ળકે નશી? 

[A] નનભાણભ સ્થ    [B]  ઉદ્ગગ્ભ  દ્વાયા   [C] સ્લીકાયનાય દ્વાયા   [D] જરૂફયમાત દ્વાયા   
6 ઈન્દ્ટયનેટભા ંમજભાનના વયનાભાન ડેટાફેઝ ધયાલતા કમ્પ્યટૂયને શુ ંકશ ેછે?  

[A]  ડભેઈન    [B] નેભ વલભય     [C] શસ્ટ      [D] વફ-ડભેઈન 
7 ભડેભ તથા ટેરીપન રાઈનન ઉમગ કયી ભેલાત ુ ંઈન્દ્ટયનેટ જડાણ 

[A] SLIP     [B] PPP    [C] ડામર-અ    [D] એક ણ નશી 
8 યઝુનેટ ય લાયંલાય છૂાતા પ્રશ્નને શુ ંકશલેામ છે? 

[A] Telnet    [B] Gopher    [C] FAQ     [D] UCB 
9 ઈન્દ્ટયનેટ ય ઉરબ્ધ વાધનના ગણને ભેન્દ્ય ુઅથલા રીસ્ટવના ંસ્લરૂે દળાભલે છે. 

[A] Telnet    [B] Gopher    [C] FAQ     [D] UCB  
10 કની ભદદથી દુયના સ્થે આલેરા કમ્પ્યટૂયના ંઉમગકતાભ ફની ળકામ છે? 

[A] Archie     [B]  Veronica    [C] Wais     [D] Telnet 
11 લલ્ડભ લાઈડ લેફભા ંદસ્તાલેજનુ ંનનભાભણ _______ની ભદદથી કયી ળકામ છે. 

[A] HTML    [B] Hypertext    [C] Hyperlink     [D] Hypermedia 



12 નીચેના ભાથંી કયુ ંગપયના બાગ રૂે છે? 

[A] Archie     [B]  Veronica    [C] Wais     [D] એક ણ નશી 
13 ઈન્દ્ટયનેટ યના વદંગીના દસ્તાલેજ અંગેની અરગ સચૂચઓ જાલલાનુ ંકાભ કયે છે. 

[A] Archie     [B]  Veronica    [C] Wais     [D] Listserv 
14 ઈન્દ્ટયનેટ ય જાશયે ઉમગ ભાટેની પાઈરની ળધ કયલા ભાટેની વલરત  

[A] HTML    [B] Unix    [C] Listserv     [D] Archie 
15 વભાન રક્ષણ અને દ્ધનતઓ ધયાલતી લસ્તઓુના ંવમશુને શુ ંકશલેામ છે? 

[A] ઓબ્જેરટ    [B] રરાવ    [C] વફ-રરાવ     [D] રરાવ રાઇબ્રેયી  
16 આલ્ગયીધભને કમ્પ્યટૂય ય અભર ણૂભ કયલા ભાટે જરૂયી વભમ ને __________ કશ ેછે. 

[A] વભમની જફટરતા    [B] વગં્રાશકની જફટરતા   [C] A અને B ફને્ન    [D] એક ણ નશી 
17 ચફિંદુ ને ભતા યેખાખડંની વખં્માને ______ કશલેામ છે. 

[A] લુ     [B] ડીગ્રી     [C]  વામકર    [D] એક ણ નશી 
18 કમ્પ્યટૂયના રૂફિગત નલનનમગ ભાટે કઈ ભાફશતી દ્ધનત લયામ છે? 

[A] કામાભરમ સ્લમચંારન [B] વ્મલશાય નલનનમગ    [C] વચંારન ભાફશતી    [D] જ્ઞાન આધાફયત 
19 શલાઈભાગભ આયક્ષણ દ્ધનતભા ંકેટરી ળીટ ઉરબ્ધ છે તે અંગે ની જાણકાયી કઈ પ્રકીમાનુ ંઉદાશયણ છે? 

[A] વમશૂ પ્રફકમા   [B] તલફયત પ્રફકમા    [C] વભમ પ્રભાચણત પ્રફકમા  [D] એક ણ નશી   
20 ડેટા પ્રલાશ આરેખભા ંપ્રફકમા દળાભલલા કયુ ંચચહ્ન લયામ છે? 

[A] ફદળાસચૂક    [B] ફે ફાજુ ખલુ્રા ચયવ  [C] લતુભ     [D] ચયવ 
21 ડેટા કળ નીચેના ભાથંી કયુ ંચચહ્ન લાયે છે? 

[A] =     [B] +     [C]  []      [D] આગના ફધા  
22 ડેટા કળભા ંક્ા ંચચહ્નન ઉમગ લૈરરી નોંધણી ભાટે થામ છે? 

[A] []     [B] ()     [C] +     [D] = 
23 ળેભા ંતાફકિક ળયત તથા ગરા દળાભલતા ચાય નલબાગ શમ છે? 

[A] ડેટા પ્રલાશ આરેખ   [B] ડેટા કળ     [C]  નનણભમ કષ્ટક   [D] નનણભમ વકૃ્ષ 
24 નીચના ભાથંી કયુ ંકમ્પ્યટૂય તથા ઉમગકતાભ લચ્ચે સ્સ્થય અને ગનતળીર વદેંળાની આરે દળાભલલા ઉમગી છે?  

[A]  વલંાદ વકૃ્ષ    [B] નનણભમ વકૃ્ષ     [C] ફને્ન     [D] એક ણ નશી  
25 પ્રલાશ આરેખ કેટરા પ્રકાયના શમ છે? 

[A] 2     [B] ૩     [C] 4     [D] 5 
26 કમ્પ્યટૂય કામભલાશીઓ, નનલેળ, પ્રમખુ પાઈર, શયેપેય થતી પાઈર તથા નનગભભ લચ્ચેના ંતાફકિક વફધં દળાભલલા ભાટે 

_______ન ઉમગ થામ છે. 
[A] વલંાદ વકૃ્ષ    [B] કામભક્રભ પ્રલાશ આરેખ [C] દ્ધનત પ્રલાશ આરેખ [D] અભર પ્રલાશ આરેખ 

27 ટેરીપન રાઈન ય ડેટા પ્રવાયણ ભાટે કયુ ંવાધન લયામ છે?  

[A]  ભડેભ    [B] સ્સ્લચ     [C] બ્રીજ     [D] યાઉટય 
28 LAN ભા ંપાઈર વલભય વાથે જડામેર દયેક કમ્પ્યટૂય ને શુ ંકશ ેછે? 

[A] વભનર કમ્પ્યટૂય   [B] લકભ સ્ટેળન    [C] ડેસ્કટ    [D] એક ણ નફશ 
29 JCL નુ ંઆખુ ંનાભ શુ ંછે? 

[A] જફ કભાન્દ્ડ રેંગ્લેજ   [B] જફ કભન રેંગ્લેજ   [C] જફ કન્દ્િર રેંગ્લેજ    [D] એક ણ નફશ 

30 X2 લભ ભા ંભાયી ઉભય x લભ શતી, ત હુ ંક્ા ંલભભા ંજન્દ્મ્પમ શત? આ કમડ કણે યજુ કયેર?  
[A] દ’ભગભન     [B] વય નલચરમભ યલન    [C] કેનેથ એર    [D] રીઓનાડભ ઓઈરય  

 



CIC-01 (સાંદર્ભ)  

વિર્રગ-‘બ’ 
 

વતમાથભતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત આેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટંુ શમત  

આેરા ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 

31. કનનગ્વફગભના ંરુને ઓંગલાન કમડ રીઓનાડભ ઓઈરયે ઉકેલ્મ શત  

32. કાટકણ નત્રકણની ત્રણ ફાજુની રફંાઈ દળાભલતી વખં્માઓના ંવમશૂને યરુરીડીમન નત્રટુી કશ ેછે. 

33. અનલબાજમતા ચકાવલાન નવધ્ધાતં વો પ્રથભ ઈયાટસ્થેનનવ આ્મ 

34. લતુભનુ ંક્ષેત્રપ અને ગનુ ંકદ ળધલાના સતુ્ર ામથાગયવે આ્મા 

35. ડેટા એ અલરકન દ્વાયા ભેલલાભા ંઆલેર શકીકત છે. 

36. જ્ઞાન એ અંતલભસ્તનુ ુ ં(Content) અથભધટન છે.    

37. ભાખાકીમ અચબગભ જ્ઞાનને લૈનિક ભાખાના બાગરૂે સ્લીકાયે છે. 

38. ઉદ્દગભની ભદદથી ગઠ્લતી ભાફશતીને ળાક્ટ્બ્દક વાભગ્રી, ગ્રાફપકવ નવગ્નરના વમશુભા ંમકૂી ળકામ છે. 

39. ભાફશતી પ્રલાશન અલયધ ભાફશતીને કાયણે ઉબ થઇ ળકે છે.  

40. ભાફશતીની વફંદગ્ધતા (ambiguity) એ ભાફશતીની ગણુલતા દળાભલે છે. 

41. IP નુ ંકામભ વદેંળાને ેકેટભા ંલશચેલાનુ ંતથા તેનુ ંરક્ષ્મ વયનામુ ંજણાલલાનુ ંછે. 

42. BAOUના કભ્યટૂય ભાટે ઈન્દ્ટયનેટ ય તેનુ ંડભેઈન નાભ gov શળે.  

43. ઈ-ભેઈરની ભદદથી રખાણ ભકરી ળકામ છે યંત ુચચત્ર તથા ચરચચત્ર ભકરી ળકાતા નથી. 

44. નલન્દ્ડઝ ઈન્દ્ટયનેટ બ્રાઉઝીંગ ભાટેનુ ંવફ્ટલેય રંુૂ ડે છે. 

45. લતભભાન વભમભા ંગગૂર ક્રભ લધ ુપ્રચચરત બ્રાઉઝય છે. 

46. દાથભની જફટરતા નનયીક્ષકના નનયીક્ષણભા ંલવે છે. 

47. ભકંૂની આગાશીને જફટર પ્રશ્ન ગણી ળકામ નશીં. 

48. O(1) એ અચર ગણતયીન વભમ દળાભલે છે. 

49. NP-ણૂભ પ્રશ્ન એલા પ્રશ્ન વાથે વકંામેરા છે જેની જફટરતાને યૈચખક નલધેમથી લણભલી ળકામ. 

50. ફીગ-ઓ વજં્ઞા આલ્ગયીધભની વગં્રાશક જફટરતા દળાભલે છે. 

51. ઉયીલગભ અને ઉલગભની સ્તયીમ ગઠ્લણીને દાનુકં્રભ કશ ેછે. 

52. યેખાના ફે ચફિંદુઓ લચ્ચેના બાગને યેખાખડં કશલેામ છે. 

53. એક ચફિંદુથી ળરુ થઈને તેજ ચફિંદુભા ંભતા યેખાખડંને લુ કશલેામ છે. 

54. આેર પ્રશ્નને નનનિત વભમભા ંઉકેરલા ભાટે જરૂયી દના તાફકિક કભભા ંઆેર વમશૂ ને ડેટા પ્રલાશ આરેખ 

કશ ેછે. 

55. જે દ્ધનતન આધાય ત્રણ શમ અને જેભા ં0, 1 અને 2 શમ તે દ્ધનતને નત્રઅઅંકી દ્ધનત કશલેામ છે. 

56. ATM એ ઓટભેટેડ ટઈંગ ભળીન નુ ંટુકંુ નાભ છે. 

57. CBIS ન દાનુકં્રભભા ંMIS વોથી ઉય છે. 

58. ડેટા પ્રલાશ આરેખભા ં ચયવ ન ઉમગ ડેટાનુ ં નનભાભણ કયનાય ઉદ્દગભ દળાભલલા ભાટે અથલા ડેટાને 

સ્લીકાયનાયને દળાભલલા થામ છે. 

59. નનક્ટ્ષ્ક્રમ ડેટા કળ ભાત્ર દસ્તાલેીકયણનુ ંકામભ કયે છે. 



60. નનણભમ કષ્ટક એ આરેખ છે. 

61. અભર પ્રલાશ આરેખન ઉમગ ડેટા પ્રફક્રમા દ્ધનતભા ંડેટા પ્રલાશ અને ફક્રમા દળાભલલા થામ છે. 

62. કફર એક ઉચ્ચસ્તયીમ બાા છે. 

63. LAN વાથે જડામેર દયેક કભ્યટૂયને નડ કશલેામ છે. 

64. RDBMSભા ંડેટાફેઝ પાઈર એક કયતા લધ ુટેફરન વમશૂ શમ છે. 

65. રકર એફયમા નેટલકભ ને રરામન્દ્ટ વલભય દ્ધનત ગણી ળકામ નશીં. 

66. ઇન-રાઈન ડેટા કળ કામભક્રભ અભર દયનભમાન વફક્રમ શતા નથી. 

67. નનણભમ ભાટે ટેક યૂી ાડતી દ્ધનતને MIS તયીકે ઓખામ છે.  

68. DSS કયતા KBS લધ ુવાયી ભાફશતી યૂી ડે છે. 

69. એક જ ફક્રમાની લતભણકુ અરગ અરગ લસ્તભુા ંચબન્ન શમ તેને પ્રાલયણીકયણ કશ ેછે.             

70. O(n) એ યૈચખક જફટરતા દળાભલે છે.      

_____________________  



 

CIC-04 (વિવનયોગો) 
વિર્રગ-અ 

 
1 કમ્પ્યટૂયની શાડભડીસ્કભા ંઆલેર અગતમની ભાફશતીને યક્ષણ ભાટે અન્દ્મ ફાહ્ય વગં્રશ ય નકર રેલાની ફક્રમાને 

_________ કશ ેછે. 
[A] ફેકઅ   [B] ફયસ્ટય    [C] વેલ ઈન્દ્ટ   [D] એક ણ નશીં        

2 કમ્પ્યટૂય અને નેટલકભ લચ્ચે ભાફશતીનુ ંઆદાનપ્રદાન કયલા ભાટેના કાડભને શુ ંકશ ેછે?  

[A] શફ    [B] ઈથયનેટ     [C] નેટલકભ ઇન્દ્ટયપેવ કાડભ   [D] ભડેભ 

3 શફ કેટરા પ્રકાયના શમ છે  

[A] 4     [B] 2     [C]  ૩    [D]  5 

4 વફનંધત પાઈરન વગં્રશ થામ છે તેને શુ ંકશ ેછે?   

[A] પલ્ડય   [B]  ફડયેરટયી   [C] ફને્ન    [D] એક ણ નશીં 
5 નીચેના ભાથંી ક્ા ંડેટાફેઝના ઉદાશયણ છે. 

[A] Foxpro    [B] Access     [C] Oracle    [D] આગના તભાભ 

6 નીચેના ભાથંી કયુ ંડેસ્કટ બ્બ્રનળિંગ ેકેજનુ ંઉદાશયણ નથી  

[A] ભાઈક્રવફ્ટ બ્બ્રળય  [B] ેજભેકય  [C] કયર લેન્દ્ચયુા  [D] ઇન્દ્ગે્રવ  
7 ભાઈક્રવફ્ટ એરવેવભા ં64૦૦૦ ફાઈટ સધુીની અક્ષયાકીમ ભાફશતી વગં્રશલા ભાટે કયુ ંભાફશતી પ્રકાય લાયી ળકામ છે  

[A] ટેરસ્ટ   [B] ભેભ   [C] વાસં્ખ્મક   [D] તાયીખ/વભમ 

8 ભાઈક્રવફ્ટ એરવેવભા ંચચત્ર, લસ્ત ુકે અન્દ્મ દ્વદ્વઅંકી ભાફશતી વગં્રશ કયલા કયુ ંભાફશતી પ્રકાય લયામ છે? 

[A] Memo   [B] OLE    [C] A અને B ફને્ન   [D] A અથલા B 

9 એરવેરન ઉમગ કયતી લખતે, એક કામભથીભા ંવાભાન્દ્મ યીતે કેટરા નલસ્તાયત્રક શમ છે.  

[A] 16    [B] 15    [C] 10    [D] 5 

10 ભાઈક્રવફ્ટ એરવેરભા ંવો પ્રથભ વેરનુ ંએડે્રવ શુ ંછે?   

[A] A1    [B] 1A    [C] A0    [D] એક ણ નશીં 
11 ાલયઈન્દ્ટની એક યજુઆતભા ંનીચેનાભાથંી કઈ નલગત શમ ળકે છે? 

[A] સ્રાઈડ    [B] શને્દ્ડઆઉટ     [C]  લરતાની નોંધ    [D] આગના ફધા  
12 3.5 ઇંચની પરીની દયેક ફાજુ ________િેક શમ છે.  

[A] 60    [B]  70    [C]  80     [D]  90  
13 એક CD-ROM ઉય વગં્રશ કયેર ભાફશતીએ __________ફ્રીભા ંવગં્રશરે ભાફશતીની ફયાફય છે. 

[A]  475    [B] 480     [C]  472     [D] 476  
14 એક CD-ROMઉય કેટરા MB જેટરી ભાફશતી વગં્રશી ળકામ છે. 

[A] 640     [B] 685     [C] 680    [D] 682 

15 નેટલફકિંગ ભાટે વોથી લધ ુલયાત કેફર કમ છે?  

[A] ક-એસ્રળઅર    [B] ટ્લીસ્ટેડ ેય  [C] પાઈફય ઓક્ટ્્ટકવ  [D] એક ણ નશીં  
16 લસ્તઓુનુ ંABC લગીકયણભા ંનનમ્પન મડૂી ધયાલતી લસ્તઓુ ક્ા ંલગભભા ંઆલે છે.   

[A] A     [B] B     [C]  C     [D] એક ણ નફશ 

17 આમજન કામભને વભમફદ્ધ કયલા ભાટે કમ્પ્યટૂય આધાફયત ટેકનીક કઈ છે? 

[A] Gantt આરેખ   [B]  PERT આરેખ    [C] A અને B ફને્ન  [D] એક ણ નફશ  
18 EDI નીચેના ભાથંી કઈ વેલા આે છે  



[A] નલનનમગ    [B] અનલુાદ    [C]  વચંાય    [D] આગના ફધા 
 

19 નીચેના ભાથંી કયુ ંEDI ભા ંફશાયથી આલતા દસ્તાલેજ દળાભલે છે. 
[A] EDIFCT    [B] CHIPS     [C] USDES    [D] TDCC 

20 નલનનમગનુ ંકમ્પ્યટુયાઈઝેળન કયલા ભાટે તેન વભગ્રતમા અભ્માવ કયી ામાનુ ંકામભ કયનાય વ્મસ્રત   

[A] ડીફીએ    [B] નવસ્ટભ એનારીસ્ટ   [C] પ્રગભય   [D] તભાભ 

21 __________ એટરે સ્સ્થય છફીઓને વતત શે્રણીને લાયાપયતી પ્રદનળિત કયલી 
[A] નલડીઓ     [B] ઓડીઓ     [C] એનીભેળન    [D] ક્રરઆટભ  

22 DMA એ કનુ ંટુકંુ નાભ છે? 

[A] ડામયેરટ ભેભયી એરવેવ    [B]  ડામનેનભક ભેભયી એરવેવ  

[C] ડફર ભેભયી એરવેવ    [D] ડામનેનભક ભલ્ટીભીફડમા એરવેવ  

23 એક છફીભાથંી ધીભે ધીભે ફીી છફી ફનતી જામ તેનેક્ા ંનાભે ઓખલાભા ંઆલે છે?   

[A] ટૌ નલનીંગ    [B] ભપીંગ    [C] લયનિંગ    [D] એક ણ નશીં  
24 DLL નુ ંઆખુ ંનાભ શુ ંછે? 

[A] ડામનેનભક રડ રામબ્રેયી    [B] ડાઈયેરટ રડ રાઈબ્રેયી  

[C] ડામનેનભક રીંક રામબ્રેયી   [D] ડાઈયેરટ રીંક રાઈબ્રેયી 
25 નીચેના ભાથંી કયુ ંઓથફયિંગ કામભક્રભ છે. 

[A] ઓથયલેય    [B] આઇકન ઓથય    [C] ઈભેજકયુ ં    [D] આગના ફધા   
26 નલિનુ ંવબંનલત પ્રથભ નલજાણુ ંગણકમતં્ર _________છે.  

[A]  MPP    [B] ENIAC    [C]  ABACUS    [D] એક ણ નફશ  
27 ઈરેરિનનક નાણાકીમ શયેપેય પ્રણારી મખુ્મતલે કેટરી વેલા યૂી ાડે છે. 

[A] 2     [B] 3     [C]  4     [D]  5 

28 ઇક્ટ્ન્દ્ડમા નભટીયીમરીકર ડીાટભ ભેન્દ્ટની સ્થાના કઈ વારભા ંથઇ  

[A] 1875    [B] 1880    [C]  1890    [D] 1895  
29 શલાભાન આગાશીને કેટરા પ્રકાયભા ંલશેંચી ળકામ?  

[A] 2     [B] ૩     [C]  4    [D]  5 

30 સુય કમ્પ્યટૂયની ઝડ ક્ા ંએકભભા ંભાલાભા ંઆલે છે.  

[A] MHz    [B] FLOPS    [C]  GHz   [D] MIPS 

 
 

CIC-04 (વિવનયોગ)  

વિર્રગ-‘બ’ 
 

વતમાથભતા ચકાવ. (31 થી 70) જ વાચુ ંશમ ત આેરા ખાનાભા ં‘ખયાની નનળાની’ કય અને જ ખટંુ શમત  

આેરા ખાનાભા ં(31 થી 70) ‘ખટાની નનળાની’ કય. 

31. ષુ્ક મવુાપયી કયતા કામભકય ભાટે પયત ુ ંકામાભરમ એ શે્રષ્ઠ્ નલકલ્ છે.  

32. વામફય સ્ેવભા ંભાફશતી ળધલી ખફુ અધયી છે.  

33. જ તભે ઈન્દ્ટયનેટ દ્વાયા ધધંાની વદૃ્વદ્ધ ઈચ્છતા શ ત તભે વયવ શભ ેજ તૈમાય કયી ળક છ. 
34. કામાભરમ ઉમગ વફધંી કેટરાક વફ્ટલેય ેકેજના વમશુને સ્લીટ કશ ેછે. 
35. ભાફશતી તફદીર કયલા ઈ-ભેઈર એ વરાભતી વ્મલસ્થા નથી. 
36. ISDN એ ઇન્દ્ટીગે્રટેડ વનલિવીવ ડીીટર નેટલકભન ુ ંટુકંુ નાભ છે. 



37. વાસં્ખ્મક પ્રકાયનુ ંફપલ્ડ કઇણ પ્રકાયની ભાફશતી રખલા ઉમગભા ંરઈ ળકામ છે. 
38. ડેટાફેઝ વચંારન દ્ધનતને પાઈર આધાફયત દ્ધનત તયીકે ણ ઓખામ છે. 
39. ડીફેઝ થ્રી ્રવ કયતા ભાઈક્રવફ્ટ એરવેવભા ંભાફશતીના પ્રકાય ઓછા છે. 
40. દયેક નલ ફપલ્ડ ઉભેયતી લખતે ગણક (Counter) પ્રકાયના ફપલ્ડની ફકિંભત આભેે 1 જેટરી લધી જામ છે. 
41. ચરણી નાણા ભાટે ભાફશતીનુ ં(Currency) કદ 1 ફાઈટ છે.  

42. કઈ એક વભમે અમકુજ યેકડભ ઉય ધ્માન કેક્ટ્ન્દ્રત કયલા ભાટે ફપલ્ટય ઉમગી છે.  

43. ડેટાફેઝ પાઈર વાથે ફપલ્ટય વેલ થતુ ંનથી.  

44. એરવેરભા ંકઈ શાય કઈ સ્તબંને છેદે તે બાગને ફરવ કશલેામ છે.  

45. આભેે ભાફશતી બયી આતી એરવેરની વલરત Auto fill તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 
46. આરેખ એ નલસ્તાયત્રકની ભાફશતીની ચચત્રાતભક યજૂઆત છે. 
47. એરવેરભા ંઆરેખની જે તે યેખા કે સ્તબં કઈ ભાફશતીનુ ં નનદળભન કયે છે તે દળાભલતી નલગત ને ચાટભ ટાઈટર 

કશ ેછે. 
48. કરય ને 0 થી 255 લચ્ચેની વખં્મા લડે દળાભલલાભા ંઆલે છે. 
49. સ્રાઈડભા ંઆરેખ ઉભેયી ળકામ છે. 
50. નાના મૂાક્ષયભા ંરખાણ દળાભલામ તે ભાટે Ctrl+K કી દફાલલી ડે છે. 
51. ેઈન્દ્ટ બ્રળ જેલા વફ્ટલેયભા ંઈક્ચ્છત કદના ચયવ કે ગ દયલા ભાટે દળાભલલાભા ંઆલતી ભટા લતાકાય 

નનળાનીને એન્દ્કય ઈન્દ્ટ કશ ેછે.  

52. કયર લેન્દ્ચયુા ળબ્દ પ્રફક્રમક વફ્ટલેય છે.  

53. Zoom In આદેળથી ચચત્રન કેટરક બાગ નાન દેખામ છે.          

54. કઇણ કામભ ભાટેના ચક્કવ ધયણને પ્રટકર કશ ેછે.  

55. ODETTE એ ઈફડઆઈ ભાટેના ફાહ્ય દસ્તાલેજના ંધયણ છે. 
56. ઉતાદન કે પ્રફક્રમા ભાટે નક્કી કયાતા પ્રભાણવય જથ્થાને ફેચ કશલેામ છે. 
57. ઇન્દ્ગે્રવ મજના વચંારન ભાટેની એક પ્રચચરત દ્ધનત છે.  

58. MPEG એ ભલ્ટીભીફડમાભા ંધ્લનન વકંચનનુ ંએક ધયણ છે. 
59. કઈ ચક્કવ કામભ ભાટેની તૈમાય રૂયેખાને ટેમ્પ્રેટ કશ ેછે.  

60. કમ્પ્યટુય આધાફયત તારીભને CBT તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 
61. ભાઉવ દ્વાયા સ્ક્રીન ઉયની કઈ લસ્તનેુ ખવેડીને અન્દ્મ રઇ જલાની પ્રફક્રમાને મનુલિંગ કશ ેછે. 
62. કભ્યટૂયની ક્ષભતા લધલાને કાયણે ભડેરનુ ંરધભુાન 1 અક્ષાળં/યેખાળં થી 2.5 અક્ષાળં/યેખાળં સધુી રઈ 

જઈ ળકાયુ ંછે. 
63. શલાભાનની આગાશીન પ્રશ્ન વભાતંય પ્રફક્રમા કયતા કમ્પ્યટુય વાથે સ્લાબાનલક યીતે જ ફધં ફેવે છે. 
64. SLIP એ ઈન્દ્ટ ટુ ઈન્દ્ટ પ્રટકર છે.  

65. ગાય ત્રકભા ંઉાર્જન ગણતયી અને કાત ગણતયી એ ફે અગતમના નલબાગ છે.            

66. GEDIS વયકાયી ભાફશતીન વગં્રશ કયે છે. 
67. ઇડીઆઈ દ્વાયા વચંાય કયલા મૂ પાઈરને ઇડીઆઇના ધયણના ભાખાભા ંફયલનતિત કયલી જઈએ. 
68. ઇડીઆઈ અન્દ્મ કઇણ વચંાય ભાધ્મભ કયતા લધ ુઝડી છે.  

69. કઈ એક ચક્કવ કમ્પ્યટુય નલનનમગ ભાટેના જરૂયી તભાભ વફ્ટલેય પ્રગ્રાભ વમશુને ેકેજ કશલેામ છે. 
70. કમ્પ્યટૂય પ્રગ્રાભ તૈમાય કયનાય વ્મસ્રતને નવસ્ટભ એનારીસ્ટ કશ ેછે. 
 
 

_____________________ 


