
Sr.No Question Option A Option B Option C Option D
Provision

al 
Answer

1 Start Menu वरील ______ पयाय 
वाप न कुठलीही executable file 
run करता येते.

Find Run Programs Help B

2 ____________हा  tight 
permission चा कार आहे.

Biometric email login payments A

3 ______________ हे संगणकाचे 
Characteristics नाहीत.

Speed Accuracy Huge 
Data 
Storage

यापैकी नाही D

4 SOFT COPY हे  ___________ 
चे OUTPUT आहे.

Monitor Printer Scanner यापैकी नाही A

5 Task Bar हा Desktop कुठ ाही 
बाजूला हलवता येतो.

बरोबर चूक A

6 ……… shortcut key ही spell 
check साठी MS-Word म े 
वापरतात.

F1 F2 F7 F8 C

7 िल  म े उपल  असले ा 
ित र  bullets जर आप ाला 

हवे असतील तर आपण 
......................... option िनवडतो.

Font Picture Symbol Define 
New 
Bullet

D

8 ________ हे text  ला दोन िकंवा 
जा  columns  म े split  
कर ासाठी वापरतात

Convert Columns Text Change B

9 Reverse  केलेली action undo 
कर ासाठी __________ वापरतात

Redo Repeat Reverse Cancel A

10  ……………………… हे Rows व 
Columns यांनी िमळून बनलेले 
असते.

Text Box Rectangle
s

Borders Table D

11 MS Excel 2010 म े  कोण ा 
group म े fill color हे पयाय आहे  
?

alignment 
group

font group cells 
group

editing 
group

B

12 Excel म े Hlookup कोणतीही 
मािहती reference चा वापर क न 
आड ा प तीने शोधता येते

बरोबर चूक A

13 Lookup functions म े _______ 
ही single value असून जी  table 
array ा पिह ा  row िकंवा  
column म े search केली जाते.

Table 
value

Lookup 
Value

Range 
Value

true Value B

14 MS Excel 2010 म े =now() 
function काय result देते ?

system 
date and 
time

spelling 
of the 
day e.g 
Monday 

the word 
now

live clock A
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15 Row Index Number णजे table 
array  ा _______ चा serial 
number  ा पासून संबंिधत value 
ही output पात िदली जाते.

column cell text row D

16 Exit कमांड ने सु  असले ा सव 
फाईल बंद करते.

बरोबर चूक A

17 PowerPoint  म े,  ेक slide 
ची background change करता 
येत नाही.

बरोबर चूक B

18 _________ View PowerPoint 
म े उपल  नसतो.

Normal Draft Notes 
Page

यापैकी नाही B

19 polygon ला तयार कर ासाठी 
जा ीत जा   ----- साइडस लागतात

200 100 50 150 B

20 PageMaker  म े,   circles and 
ellipses काढ ासाठी _______ 
हा tool वापरतात. .

Ellipse 
tool

Rotate 
tool

Rectangle 
 tool

Line tool A

21 Browser ा software program 
ा मदतीने_________  व न 

मािहती िमळिवता येते.

दुस या 
computer

World 
wide web

Clients यापैकी नाही B

22 __________ ा मदतीने 
Computer ला telephone शी 
जोडता येते

Google Modem Browserr Gmail 
Account

B

23 ………….. णजे computerला 
िदले ा सूचना होय.

software Hardware Program Process C

24 .org.in हे__________ चे उदाहरण 
आहे.

domain 
name

domain 
code

domain 
system

यापैकी सव B

25 Virus  हे  ___________stop  
कर ासाठी design केले असते.

Deleting 
Files

Erasing 
data

Smooth 
functionin
g of 
machine

Insert 
unnecess
ary data

C


