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પ્રકરણ ૧ : કમ્પ્યટુરિો પ્ર થમિક પરરિય 

૧.૧ કમ્પ્પુટર િી વ્ય ખ્ય   

૧.૨ કમ્પ્પુટરિી પેઢીઓ અને પ્રકાર  
૧.3 કમ્પ્પુટરિી લ ક્ષનણકત  
૧.૪ કમ્પ્પુટર ન્વ ઇસ 

૧.૪.૧ સ્ટોરેજ  
૧.૪.૨ ઇિપુટ  

૧.૪.3 આઉટપુટ  
૧.૫ સોિટવેર અિે તિે  પ્રક ર  
૧.૬ કમ્પ્પુટરિ  ઉપયોગો અિે િય સદ  
૧.૭ લેચિત અિે પ્ર યોમગક સ્વ ધ્ય ય  
 

પ્રકરણ ૨ : MS- Windows 7   
૨.૧ નવન્્ોઝ ૭ ઓપરેટીંગ ચસસ્ટિ  

૨.૨ ્ેસ્કટોપિો પરરિય 

૨.૨.૧ ટ સ્કબ ર  

૨.૨.૨ સ્ટ ટસ  િેિુ  

૨.૨.3 ગેઝેટ  

૨.૨.૪ ટૂલબ ર 

૨.3 ્ યલોગ બોકસ 

૨.૪ નવન્્ોઝ એસસેરીઝ 
૨.૫ િોરટનિકેશિ એરરય  

૨.૬ ચસક્યરુીટી સરેટાંગ્સ  

૨.૭ ચસક્યરુીટી સોિટવેર  

૨.૮ લેચિત અિે પ્ર યોમગક સ્વ ધ્ય ય  

 

પ્રકરણ – ૩ MS-Word 2010 

૩.૧ MS-Word િો પરરિય   

૩.૨ ્ોક્યુિેન્ટિી બિ વટ  

૩.૩ ્ોક્યુિેન્ટ િોિરેટાંગ 

૩.૪ ્ોક્યુિેન્ટ મપ્રન્ટીંગ 

૩.૫ લેચિત અિે પ્ર યોમગક સ્વ ધ્ય ય 



 

પ્રકરણ – ૪ MS-Excel 2010 
૪.૧ MS-Excel પરરિય  
૪.૨ ્ેટ  ઇન્સટસ   

૪.૩ ્ેટ  િોિેરટાંગ 

૪.૪ સ્પ્પ્રેડશીટ સેવવગ  

૪.૫ રો, કોલિ અિે સેલ  

૪.૬ િોમ્પયુસલ  અિે િાંકશિ  

૪.૭ ટેબલ બિ વવુાં અિે િોિેટ કરવુાં  

૪.૮ સૉટીગ અિે નિલ્ડટર 

૪.૯ પ્રપ્ર ન્ટીંગ  

૪.૧૦ મપવોટ ટેબલ  

૪.૧૧ િ ટસ  અિે ગ્ર નિકસ  
૪.૧૨ લેચિત અિે પ્ર યોમગક સ્વ ધ્ય ય 

  

 

પ્રકરણ – ૫  MS-Power Point 2010 

૫.૧ MS-Power Point િો પરરિય  

૫.૨ પ્રેઝન્ટેશિ બિ વવુાં 

૫.૩ પ્રેઝન્ટેશિ સેવવગ 

૫.૪ પ્રેઝન્ટેશિ મપ્રન્ટીંગ 

૫.૫ સ્લ ઇ્ ટર  નન્ઝશિ  

૫.૬ સ્લ ઇ્ સ્િ ટસઆટટસ  

૫.૭ સ્લ ઇ્ િ ટસિો ઉપયોગ 

૫.૮ સ્લ ઇ્ એનિિેશિ  

૫.૯ સ્લ ઇ્  હ યપર લીંક  

૫.૧૦ સ્લ ઇ્િ ાં ઇક્વેશિ  

૫.૧૧ સ્લ ઇ્ શો  

૫.૧૨ લેચિત અિે પ્ર યોમગક સ્વ ધ્ય ય 

  



 

પ્રકરણ – ૬  કમ્પ્યટુર િટેવર્કકગ 
૬.૧ કમ્પ્યુટર િેટવકસિો પરરિય  

૬.૨ કમ્પ્યુટર િેટવકસિ  પ્રક ર અિે િ યદ   

૬.૩ પ્રસ રણિ  નવનવધ િ ધ્યિ  

૬.૪ કમ્પ્યુટર િેટવકસિ  ઉપકરણો  

૬.૫ કમ્પ્યુટર િેટવકસ  ટોપોલોજી  

૬.૬ િેટવકસ  િો્લ  

૬.૭ લેચિત અિે પ્ર યોમગક સ્વ ધ્ય ય 

 

પ્રકરણ – ૭  ઇન્ટરિટે અિ ેતિે  ઉપયોગો 
૭.૧ ઇન્ટરિેટ એટલ ેશુાં?  

૭.૨ ઇન્ટરિેટિ  નવનવધ ઉપયોગ 

૭.૩ ઈન્ટરિેટ એ ર્ેસ અિે ્ોિેઇિ 

૭.૪ ઈન્ટરિેટ કિેક્શિ િ ટેિી પદ્વમતઓ  

૭.૫ બ્ર ઉઝર અિે તેિ  પ્રક ર  

૭.૬ આઉટલુક  

૭.૭ ઇ-િેઇલ એક ઉન્ટ બિ વવુાં 

૭.૮ ઇ-િેઇલિ ાં અટેિિેન્ટ  

૭.૯ VPN (વિુસયલ પ્ર ઇવટે િેટવકસ)  

૭.૧૦ ઈન્ટરિેટ સુરક્ષ  નવશે િ રહતી  

૭.૧૧ િ યરવોલ અિે તેિો ઉપયોગ 

૭.૧૨ િેટવકસ  ટરબલશૂરટાંગ 

૭.૧3 લેચિત અિે પ્ર યોમગક સ્વ ધ્ય ય 

 

 
 


