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�& જવાબ  �& જવાબ 

1 textarea  26 G2B 

2 View � Show/Hide  27 અનુસંધાન સેવા 
3 આછા ભૂરા રંગની  28 અખં ડતતા 
4 Text  29 સાયબર જંગાિલયાત 
5 F9  30 (D) અને (C) બંન ે
6 action  31 ઈ યૂ ગ બક 
7 લાસ વે રયેબલ  32 2-D ઍર ે
8 પૅકેજ  33 60 
9 ોટે ટેડ  34 String(string strObj) 

10 getter  35 String toUpperCase() 
11 બેઈઝ લાસ  36 Java.util 
12 has-a  37 int 
13 super  38 ઈ ટરનેટ પુ તકની દકુાન 
14 કેનર લાસ  39 www.mybids.in 
15 આપેલ તમામ  40 માિહતી સેવા 
16 રીડર લાસ  41 ચૂકવણી માટે ઈ-પેમે ટનો ઉપયોગ 
17 હાડ ડ ક  42 B2C 
18 Portable Document Format  43 Commodity. 
19 load  44 finally 
20 window  45 Throw exception_object; 
21 ફ ડ ફર યાત છે.  46 nextInt() 
22 True  47 1 
23 છગ ડયા ક સ (Curly bracket)  48 .jpeg 
24 index.html  49 Boolean isHidden() 
25 Caption  50 Initially Checked 
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51 Format�Page Colors & Background  76 Tools � Go 
52 ડ લેરેશન (Declaration)  77 True, False 

53 
જુદા જુદા ાઉઝર માટે CSS ની સુસંગતતા 
બદલાતી રહે છે. 

 
78 JAR 

54 JavaScript  79 View � Playlist 
55 વા યની અલગતા માટ ે  80 GPS 
56 આંતર થાિપત  81 આર સૉ ટવેર 
57 birth_date  82 સગલ 
58 0 થી 9 અન ેA થી F  83 Alternate text 
59 /* અન ે*/  84 Format � Page Title & Properties 
60 2  85 Cookie 
61 A!=B  86 ISP 
62 Initialization  87 File Transfer Protocol 
63 ગાબજ લે ટર  88 આપેલ તમામ 
64 ડાબીથી જમણી બાજુ  89 15 
65 [12 pt]  90 0 અને 1 
66 article  91 { } છગડીયો ક સ 
67 Easylist  92 0 
68 \section*  93 અપવાદ 
69 %  94 FilenotfoundException 
70 F5  95 એિ ટવાઈરસ સૉ ટવેર 
71 પૂણ સંબંધ (is-a)  96 ઓ જે ટ આધા રત ો ા મગ 
72 અજોડ  97 ડેટા ફ ડ 
73 ઈનકૅ યલુેશન  98 લાસના એ યટૂ ક ે ોપટ  
74 .class  99 ~ 
75 કૉમે ટ  100 ફંકશન ક ેમેથડ ઓવરલો ડગ 
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